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[Nummer 1-2]
Inleiding tot de toponymie, vooral van Oost-Vlaanderen
Het hierna gepubliceerde opstel is een vrucht van de vrije cursus Toponymie, die ik
om de twee jaar tijdens drie academische jaren doceerde aan de Rijksuniversiteit te
Gent. Daarin werd vanzelfsprekend het gehele Nederlandse taalgebied behandeld,
met inbegrip van het Noordfranse wanneer het Germaanse toponiemen betrof, doch
met nadruk op Oost- en West-Vlaanderen waar de meeste studenten vandaan waren.
Tijdens het academisch jaar 1977-78 richtte het Verbond van de Kringen voor
Heemkunde in Oost-Vlaanderen een reeks lessen in, die elk een inleiding vormden
tot een aspect van de geschiedkundige bedrijvigheid of tot een hulpwetenschap van
de geschiedenis. Door elke lesgever werd een syllabus opgesteld. Er was een bijzonder
grote belangstelling (gemiddeld een zeventigtal toehoorders).
Door het Verbond wordt een uitgave van brochures op grond van deze syllabussen
in het vooruitzicht gesteld. Persoonlijk meen ik dat een brochure over toponymie
een veel groter publiek zou bereiken indien ze het gehele Zuidnederlandse taalgebied,
of de Nederlanden in hun geheel, bestreek. Doch het opstellen daarvan vergt weer
veel tijd, en voor iemand die aan een aantal reusachtige en essentiële taken werkt en
daarenboven door niet weinigen voor een gratis inlichtingsbureau en dienstverlenend
centrum gehouden wordt, is het vinden van tijd juist het grootste probleem.
Opdat een groter lezerskring nu reeds kennis zou kunnen nemen van veel
vorsingsresultaten, publiceer ik de tekst van mijn syllabus in Naamkunde. Ook in
zijn voorlopige, onvoltooide vorm zal hij gedurende enkele jaren diensten kunnen
bewijzen.
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1. De Indo-europeanisering.
Het Indo-europees heeft zich omstreeks 2500 v.C. vanuit zijn stamland: Polen en
omgeving, uitgebreid over het gehele gebied van de Noordzee tot West-Rusland,
zuidwaarts tot de Alpen. Archeologisch valt de Indo-europeanisering samen met de
verbreiding van de touwbeker- of strijdhamercultuur. Een dergelijke strijdhamer
werd o.m. te Wichelen opgegraven.
Vóór de Indo-europeanisering behoorden de Nederlanden tot een Mediterrane
taal- en cultuurgemeenschap. Omdat de Indo-europese hydroniemen in algemene
regel vrouwelijk zijn, de mediterrane daarentegen mannelijk, klimt de naam van de
Schelde (Scaldis bij Caesar, 52 v.C.) hoogstwaarschijnlijk tot de mediterrane periode
op; het Frans bewaart nog steeds het mannelijk genus (l'Escaut); in het
Middelnederlands is de naam vrouwelijk geworden. Blijkens zijn zuidwestelijke
samenhang (bv. de Dordogne, Dour, Dure, Drôme) kan ook de naam van de Durme
(694 kopie 941 Dormia) mediterraan zijn, met latere feminisering.

2. Het Belgisch.
Na de expansieve periode in het midden van het derde millennium v.C. treden, in
het uitgestrekte Indo-europese gebied, al spoedig regionale varianten op. In de
bronstijd (tweede millennium v.C.) vormen de Nederlanden (zonder de Ardennen)
en Noordwest-Duitsland een dergelijke aparte groep, archeologisch bekend als de
standvoetbekercultuur. De taal van deze gewesten in het tweede en eerste millennium
v.C. kan men bij gebrek aan een betere benaming, Belgisch noemen. Het Belgisch
wordt o.m. gekenmerkt door het bewaren van Indo-europese p (die in het Keltisch
h, in het Germaans f geworden is) en door overvloedige persoonsnamen op -inios en
nederzettingsnamen op -iom.

2a. Belgische hydroniemen.
Sommige hydronymische suffixen zijn over een groot deel van Europa verbreid, bv.:
-arā in: Dender (896 kop. 11e eeuw Thenra), uit Tenarā, bij IE (s)ten- ‘dreunen’
(POKORNY, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, 1021), dus ‘de dreunende,
de bruisende’, verwant met Nederlands
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donder. - Asper (966 Haspera), cf. Asperen in Zuidholland (2e helft 11e Asporon).
- Outer (1184 Oltra) uit Altarā, denkelijk bij IE alto- ‘hoog’ (POKORNY 26), dus
beek met hoge oevers?
-anā in: Kale (1419 de Kaelne), cf. Calonne, bijrivier van de Leie bij Merville. Mater (eind 9e kop. 941 Materna), aan de bron van de Sint-Amalbergabeek, cf. de
Marne in Frankrijk (52 v.C. Matrona), met vocaalverkorting uit Mātrona, bij IE
māter ‘moeder’, zodat te Mater de H. Amalberga zal opgevolgd zijn aan de
moedergodheden. - Bevere-Oudenaarde (966 Beverna) en Beveren-Waas (1122
Beverne), cf. Beveren-aan-de-IJzer (806 kop. 961 Bebrona) en Biesme, bijrivier van
de Samber te Auvelais (10e Beverna), bij IE bhebhru- ‘bever’, dus een beek waar
bevers woonden. - Zeveren (1146 Severne), cf. de Severn in Engeland (± 115 kop.
9e Sabrina) en de Selle, bijrivier van de Schelde (52 v.C. Sabis). - Elene (1184 Elne),
cf. de Liane in Noord-Frankrijk (9e kop. 10e Elna), uit Alinā. - Eine (1089 Einis,
1071-93 Eina), uit Aginā. - Afsnee (707 kop. 941 Afsnis, 941 Absna), cf. 819 kop.
941 Absentia, beek te Maldegem, misschien bij IE ab- ‘waterloop’ (POKORNY 1). Melden (988 vals ± 1000 Milna, 1116 Melnis) en Melle (830 kop. 10e de villa
Millinio), cf. Melle, bijrivier van de Leie te Thiennes (1038 Mella), Mehlenbach,
bijrivier van de Rijn te Bad Godesberg (798 kop. begin 10e Melanbach), en
Mehlenbach, bijrivier van de Prüm (720 kop. ± 1103 Melina, Milina, 816 kop. ±
1100 Melana), bij IE mel- ‘donkerkleurig’, bv. Grieks melās, Lets melns ‘zwart’
(POKORNY 720), hoewel Melle, blijkens de oudste vorm, veeleer op een
nederzettingsnaam Meldiniom, bij een persoonsnaam Meldinios, bij IE mel-dh- ‘mild,
zachtaardig’ (POKORNY 719) zou kunnen teruggaan.
-arnā in: Lokeren (1114 Lokerne), bij IE leuk- ‘helder’ (POKORNY 687). - Leerne
(1192 Lederna), cf. Leernes, arr. Charleroi (866 kop. 18e Lederna) en Lierneux (670
kop. 13e Lethernacho), eventueel, indien uit Litharna, bij IE lei- ‘vloeien’, o.m. in
Latijn lītus ‘strand’ (POKORNY 664).
Het suffix -andrā is mogelijk ontleend aan het mediterrane substraat. Bv. Merendree
(966 Merendra), uit Marandrā.
Vooral tot het Belgische gebied beperkt is -apā, dat wellicht schuilt in Impe (1108
Impa).
Belgische hydroniemen zijn eveneens:
Leie (694 kop. 941 Legia), eveneens in Lisbourg (877 kop. 961 Liegesborht, d.i.
geboorte van de Leie) aan de bron van de Leie, en
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waarvan Lieve (1270 Lieve) een nevenvorm is, uit Leiwiā, bij IE lei- ‘slijmerig,
glibberig’, leiwo- ‘glad’ (POKORNY 662).
Poeke (1155 Poca) bij IE pek-, pōk- ‘schoon, aangenaam’ (POKORNY 796).
Zwalm (1040 kop. ± 1060 Sualma), bij IE swel- ‘branden’, o.m. Lets svelme
‘damp’, Middelnederduits swalm ‘damp’ (POKORNY 1045).
Maarke (1063 Marca = Maarke-Kerkem), evenals Marke (1219 Marka), bijrivier
van de Dender waaraan Marcq ligt, en Marche (1155 kop. ± 1280 Marka), bijrivier
van de Sennette waaraan Marchelez-Ecaussines ligt, uit Markā, dat denkelijk, blijkens
zijn afleiding Belgisch markakiom bewaard in Oudfrans marchais ‘moeras’, de
betekenis ‘de moerassige’ gehad heeft. Cf. ook Oudslavisch morokvá ‘moeras’.
Belgisch markā kan, evenals Germaans mariska- ‘moeras’, een afleiding zijn van IE
mori ‘waterplas, meer’; ook Latijn mare heeft een a.

2b. Belgische nederzettingsnamen.
Geheel in tegenstelling met bv. het Keltisch, doch in verregaande overeenstemming
met o.m. het Italisch, werden in het Belgisch nederzettingsnamen in hoofdzaak
gevormd met behulp van een suffix -iom, dat gehecht werd aan persoonsnamen,
hydroniemen, enz. Het vroegst geattesteerde voorbeeld is de streeknaam Belgium
bij Caesar, 52 v.C. Daar in het Belgisch persoonsnamen overvloedig gevormd werden
met een suffix -inios (bv. Arminios), neemt het suffix -iom schijnbaar vaak de
gedaante -iniom aan. Bij de latere germanisering is het suffix -iom dikwijls vervangen
geworden door de Germaanse meervoudsuitgang, die in toponiemen in het Nederlands
en Duits voortleeft als datief meervoud (-um, nu -en), in het Romaans als accusatief
(-as, nu -es) en in Latijnse documenten veelvuldig gelatiniseerd wordt als ablatief
(-is). Voorbeelden hiervan bij hydroniemen vindt men boven bij Asperen, Afsnee,
Eine en Melden. Een vroeg geattesteerd voorbeeld is ± 400 kop. 9e Marcis, ergens
aan de Vlaamse of Noordfranse kust.
Van persoonsnamen afgeleid zijn: Wichelen (begin 12e Wichline) uit Wikoliniom,
bij een persoonsnaam Wikolinios, afgeleid van wik- (in Keltisch Viridovix, volksnamen
Eburovices en Lemovices, Germaans Chlodowich) bij IE weik- ‘strijd’ (POKORNY
1128. - D. ELLIS EVANS, Gaulish Personal Names, Oxford 1967, 282), zodat Wichelen
betekent: de woonplaats van de strijder. - Machelen (821-23 kop. 941 Mahlinum,
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847 kop. ± 1300 in Mageleno), evenals Mechelen uit Maguliniom, gegermaniseerd
als Magulinum(s), bij een persoonsnaam Magulinios, afgeleid van IE maghu- ‘knaap’
(POKORNY 696). - Kalken (1157-91 Calkine), uit Kalikiniom, bij een persoonsnaam
Kalikinios, cf. de Belgische volksnaam Caleti, Nederlands held. - Grammene (1121
Grimmine), uit Greminiom, bij een persoonsnaam Gre(m)minios, bij IE ghrem- ‘gram,
toornig’ (POKORNY 458). - Melsen (eind 9e kop. 941 Melcina), bij een persoonsnaam
Malcio (EVANS 458) of Mallikos (cf. Mallus enz. bij Joh. Leo WEISGERBER, Die
Namen der Ubier, Köln 1968). - Welden (1110 kop. ± 1177 Wenlines), uit Weniliniom,
bij een persoonsnaam Wenilinios, bij IE weni- ‘vriend’ (POKORNY 1147). - Bergen,
een van de kernen van Destelbergen (966 Berginna), uit Berginiom, bij IE bherghos
‘berg, hoog’ (POKORNY 140), dus de woonplaats van de bergbewoner, doelend op
de heuvels aan de Dendermondse steenweg. - Heusden (1019-30 Husdine), evenals
Houdain, Hesdin, enz. uit Kusidiniom, bij een persoonsnaam Kusidinios, eventueel
afgeleid van IE keus- ‘horen’ (POKORNY 587), zodat Kusidinios iemand met een
goed gehoor zou zijn. - Drongen (820-22 kop. 941 Truncinas, 1295 Dronghine), met
Romaanse resp. Germaanse evolutie uit Trunkiniom, bij een persoonsnaam Trunkinios,
denkelijk verwant met Latijn truncus ‘tronk, romp; afgeknot, van zijn ledematen
beroofd’ (POKORNY 1093), zodat Trunkinios zou kunnen betekenen ‘de verminkte’.
- Wormen (864 Warminia), wellicht met germanisatie van o tot a uit Worminiom,
bij een persoonsnaam Worminios, misschien van IE wer- ‘beschermen’ (POKORNY
1160). - Wieze (1148 Winze), uit Wenikiom, bij een persoonsnaam Wenikos, afgeleid
van IE weni- ‘vriend’. - Astene (midden 11e Astine), met onduidelijke etymologie.
Tegenover de talrijke Belgische nederzettingsnamen met suffix -iom vormen die
zonder dit suffix een heel kleine minderheid.
De naam Gent (1e kwart 8e, kop. 10e Gandensis, 819 Ganda) is verwant met 2e
helft 2e-1e helft 3e eeuw Ganuent[o], het verzonken handels- en cultuscentrum bij de
monding van de Oosterschelde waar het heiligdom van Nehalennia stond, met Gent
(793 kop. ± 1170 Gannite) uit ganu-itiom daar waar Rijn en Waal uit mekaar gaan,
alsmede met een aantal op ganu-ap-iom teruggaande namen, namelijk Gennep (949
Ganipi) aan de monding van de Niers in de Maas, Vieux-Genappe (1147 Genapia)
aan de monding van de ruisseau de Fonteny in de Dijle, Jemeppe-sur-Meuse (956
kop. 14e Gamappe, 1044
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kop. ± 1700 Jammapia) aan de monding van de ruisseau de Hollogne in de Maas,
Jemeppe-sur-Sambre (1209 Jemepe, Gimeppe) aan de monding van de Orneau in de
Samber, Jemappes (1096 kop. ± 1185 Gamapio) aan de monding van de Trouille in
de Haine, Guémappe (1135 Gammapio) aan een splitsing van de Cojeul en Gamaches
(734 kopie Gammapium) aan de monding van een beek in de Bresle. De stam ganuklimt op tot IE genu- ‘kin’ dat bewaard is in Grieks génus ‘kin’, Latijn gena ‘wang’,
Welsh gen ‘wang, kin’, Oudiers gin ‘mond’, Nederlands kin, enz. (POKORNY, 381).
De naam Gent uit Belgisch gandom klimt op tot IE gonedh- dat voortleeft in Litauws
žandas ‘kin’, enz. De topografie van alle genoemde plaatsen suggereert dat in het
Belgisch het woord dezelfde betekenis had als in het Oudiers, namelijk ‘mond’, dus
‘monding’. Gent ligt aan de monding van de Leie in de Schelde.
Omdat te Elst (726 kop. 10e kop. eind 11e eeuw Heliste) in de Betuwe het nationaal
heiligdom van de Batavi stond, zal deze naam wel opklimmen tot alhistja-,
germanisering van Belgisch alkistiom, afleiding van alkos ‘heiligdom’ (cf. Gotisch
alhs, Oudengels ealh ‘heiligdom’, Oudlitauws alkas ‘heilig bos’: POKORNY 32).
Parallel daarmede zullen ook Aalst (866 kop. 18e Alost) en Sint-Pieters-Aalst te Gent
(995 kop. midden 11e Alost) teruggaan tot alhusta-, germanisering van Belgisch
alkustom, afleiding van hetzelfde alkos.

3. Het Ligurisch.
Kenmerkend voor het Ligurisch, eveneens een Indo-europese taal, waarvan de
expansie, vanuit Zuidwest-Duitsland, archeologisch te identificeren is met de
urnenveldencultuur (11e-10e eeuw v.C.), zijn plaatsnamen met suffix -ancom en
-ascom. Vooruitgeschoven noordwestelijke voorbeelden zijn Parike en Deftinge.
Parike (866 kop. 18e Peruntia, lees Perancia?, 1243 Parnech, 1295 Parnicke,
1330 Paranche in een Franse tekst, 1346 Parreke) en een gelijknamige plaats te
Erwetegem (± 1230 Parneke, 1368 Parec) klimmen hoogstwaarschijnlijk op tot
Ligurisch Parnankom en de Belgische aanpassing daarvan Parnankiom, waarbij
eerstgenoemde vorm overgebleven is in het Nederlands, laatstgenoemde in het
Romaans. De betekenis van parnankom is denkelijk te vergelijken met die van het
daaruit ontstane Nederlands park, perk ‘omheinde ruimte’. Het woord kan best
teruggaan tot IE (s)per- ‘spar, dakbalk’
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bewaard in o.m. Germ. sparran- (Nederlands spar), sparrjan ‘versperren’, Latijn
sparus ‘speer’, paries ‘wand’ (POKORNY 990), zodat Germ. sparran- zou ontstaan
zijn uit sparnan-. Parnankom zou bijgevolg een door sparren of balken afgesloten
ruimte betekenen.
Deftinge (1026 vals midden 11e Davatinge, 1214 Daventenges) is denkelijk een
vroegmiddeleeuwse aanpassing aan de Germaanse namen op -ingum (cf. nabijgelegen
Goeferdinge en Zarlardinge) van Ligurisch Dabantinkom, waarin Dabantos een
persoonsnaam kan zijn, afgeleid van IE dhabh- ‘slaan’ (POKORNY 233), mogelijk
hetzelfde als Latijn faber ‘timmerman, smid’.

4. Het Keltisch.
De bakermat van het Keltisch is Beieren en Bohemen. Van daaruit heeft een eerste
Keltische expansie zich voorgedaan in de 8e-7e eeuw v.C. (Hallstattcultuur), een
tweede in de 5e eeuw v.C. (La Tènecultuur). Kenmerkend voor het Keltisch zijn o.m.
nederzettingsnamen met suffix -akom (evoluerend tot -akon) waarvan
vooruitgeschoven noordwestelijke voorbeelden zijn Doornik (± 300 Turnacum),
Ronse en Schorisse, alsmede composita van het type Novio-magos ‘nieuwe markt’,
nu Nijmegen.
Van Ronse en Schorisse zijn telkens twee reeksen oude vormen bekend, de ene
teruggaand tot een Keltische vorm Rōtinakom (1209 Rosnay, 1220 Ronneka) resp.
Skaurinakom (1119 Scornay), de andere tot een Belgische aanpassing Rōtinakiom
(855-73 kop. 2e helft 9e Rotnace, 1214 Rothnais) resp. Skaurinakiom (1110-31 kop.
± 1177 Scornace, 1150-54 kop. ± 1177 Scornais). Alleen de Belgische vorm is
tenslotte overgebleven: Ronse/Renaix, Schorisse/Escornaix.
Rōtinakom lijkt van dezelfde stam afgeleid te zijn als Rorup (1047 kop. midden
12e Ruothepa) in Westfalen, uit Rōtapā, en Ruesnes (1079 kop. 17e Rothna, 1209
Ruenne) in het arrondissement Avesnes, uit Rōtanā, dus rōt-, IE ret-, rōt- ‘rollen’
(POKORNY 866). De vorm Ruothepa sluit elke verwantschap uit met IE ered- ‘vloeien’
(POKORNY 334) in o.m. de Rhône in Zuid-Frankrijk (52 v.C. Rhodanus) en de
riviernaam waaraan Aardenburg (966 Rodenburgh) en de gouw daaromheen (707
kop. 941 in pago Rodaninse) hun naam danken. Daar Ronse aan een bijbeek van de
Ronne ligt, heette waarschijnlijk de Ronne oorspronkelijk Rōtanā, haar bijbeek
Rōtinā.
De naam Skaurinakom is wellicht afgeleid van een persoonsnaam
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Skaurin(i)os, verwant met de Keltische persoonsnaam Kavaros en afgeleid van IE
(s)keu- ‘gezwollen’, o.m. in Welsh cawr ‘reus, held’ (POKORNY 592; EVANS 331).

5. De eerste germanisering.
In de tweede eeuw v.C. vangt, in een groot deel van de Nederlanden, de eerste
germanisering aan. Deze komt in de toponymie vooral hierdoor tot uiting, dat een
groot aantal vooraf bestaande, dus Belgische toponiemen fonetisch gegermaniseerd
worden, t.t.z. deelnemen aan de laatste fase van de Germaanse consonantverschuiving
(t wordt th, k wordt ch) of aan de Germaanse evolutie van o tot a, van ā tot ō. De
germanisering is bijzonder krachtig geweest in het noordoosten en tussen Schelde
en Ardennen, hoewel allerhande namen met bewaarde niet-Germaanse klankstand
erop wijzen dat zij in dit gebied niet gelijkmatig verlopen is. Ten westen van de
Schelde is er van germanisering nauwelijks sprake; in de Ardennen is er geen spoor
van. Bijgevolg waren de Eburones, Nervii en Condrusi in hoge mate, de Atrebates
iets minder gegermaniseerd, de Menapii, Morini en Treveri daarentegen heel weinig
en dan nog slechts aan de randen.
Verschuiving van t naar th bv. vertonen: Demer uit Tamarā (bij IE tem- ‘donker’,
POKORNY 1063), Dender uit Tenarā, Doornik uit Turnakom, Ronse via Rōthinakjam
uit Rōtinakiom, Medele, een bos ten oosten van Kortrijk (966 Methela, cf. Keltisch
matu- ‘beer’, dus Matulā ‘berenbos’). In het Nederlands is th in de 12e eeuw verder
geëvolueerd tot d.
Doch t blijft in Mater uit Matronā, Outer uit Altarā, Deftinge uit Dabantinkom,
819 kop. 941 Absentia te Maldegem, Terenburg = Thérouanne uit Tarwannā (cf.
Keltisch tarwos uit IE tauros ‘stier’, POKORNY 1083).
Verschuiving van k naar ch vertonen Heusden uit Kusidiniom, alsmede Haine,
Herne, Harveng, Harsin, Hertain, Hamblain, Haulchin en nog veel andere namen in
Brabant, Henegouwen en de departementen Nord en Pas-de-Calais.
Doch k blijft in Kale uit Kalonā, Kalken uit Kalikiniom, Kemmel uit Kamuliom
(cf. Keltisch Camulos, een god, zodat deze god op de Kemmelberg vereerd werd),
Carnin, Carvin, Camblain, enz.
o is a geworden in bv. Maas uit Mosā, Wormen (864 Warminia) uit Worminiom,
Landen uit Londiniom, maar o gebleven in Rodanā (966 Rodenburgh, nu Aardenburg),
Ponterave, Komen.
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Van de riviernaam Lek in Zuidholland zijn zowel oude vormen met o (777 kop. eind
11e Lokkia, 9e kop. eind 11e Loccha) als met gegermaniseerde a (1108 kop. midden
12e Lecca, uit Lakjō) bekend. Belgisch Lokkā hoort bij IE lek- ‘winden’.
Ook van Drongen is zowel een niet gegermaniseerde vorm (820-22 kop. 941
Truncinas, bewaard in Frans Tronchiennes) als een gegermaniseerde (1295 Dronghine,
bewaard in het Nederlands) overgeleverd. In de gegermaniseerde vorm heeft de wet
van Verner nog gewerkt.
Men lette ook op de niet gegermaniseerde Belgische persoonsnaam in
Gallo-Romeinse nederzettingsnamen als Kemzeke en Temse, in vroegmiddeleeuwse
nederzettingsnamen als Kanegem en Pollinkhove, de wel gegermaniseerde Belgische
persoonsnaam in Lovendegem. - Tot deze vroege Germaanse periode klimt o.m. het
hydroniem Erpe (972 kop. midden 11e Arpia) op, bij IE ereb- ‘donker’, o.m.
Oudengels eorp ‘donker’ (POKORNY 334).

6. Gallo-Romeins.
Van 58 tot 51 v.C. verovert Caesar geheel Gallië tot aan de Rijn. In 57 onderwerpt
hij de Nervii, Atrebates, enz., de Menapii en Morini evenwel eerst in 53 v.C. De
inlijving bij het Romeinse rijk luidt de romanisering in. Archeologisch wordt deze
eerst in het midden van de eerste eeuw n.C. zichtbaar. De bloeiperiode van de
Gallo-Romeinse cultuur gaat van het midden van de eerste tot het midden van de
derde eeuw n.C., en in deze tijd zullen ook wel de Gallo-Romeinse burgerlijke
nederzettingsnamen mogen gedateerd worden.
De Belgische vorming van nederzettingsnamen uit persoonsnamen met behulp
van het suffix -iom loopt nog een tijd door, doch nu duiken ook Latijnse
persoonsnamen daarin op, bv. Blandinium (830 in Blandinio) te Gent, van een
persoonsnaam Blandinius, bij Lat. blandus ‘bekoorlijk’, of Massemen (1019-30
Masmine), uit Maximinium, van een Latijnse persoonsnaam Maximīnus (maximus
‘de grootste’).
In veruit het grootste gedeelte van Gallië, ook te onzent, wordt evenwel de Keltische
vorming van nederzettingsnamen uit persoonsnamen met behulp van het suffix -akon
de overheersende modestroming. Deze nederzettingsnamen worden thans echter
meestal van Latijnse persoonsnamen afgeleid en, omdat de Latijnse gentilicia op -ius
eindigen, neemt het suffix nu de vorm -iacum aan, dat geleidelijk, met wegval van
eind -m, naar -iaco evolueert.
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In onze noordelijke gewesten is het percentage Gallo-Romeinse namen op -iaco
afgeleid van een inheemse persoonsnaam opvallend groot, bv.: Temse (941 Temsica),
uit Tamisiaco, van een persoonsnaam Tamisios, bij IE tem- ‘donker’ (POKORNY
1063), dus ‘de donkere (van haar- of huidskleur)’. - Kemzeke (1117 Kemesica), uit
Camisiaco van een persoonsnaam Camisios, mogelijk bij camisia ‘hemd’. - Kaprijke
(1248 Caprica), van een persoonsnaam Caprios (bij IE kapro- ‘geitebok’, POKORNY
529) die Belgisch is blijkens de Henegouwse plaatsnamen Havré uit Kaprakiom en
Quiévrechain uit Kaprikiniom. - Semmerzake (815 kop. 941 Cimbarsaca), van een
persoonsnaam Cimbrasios, bij de volksnaam Cimbri. - Denderwindeke (896 kop.
midden 11e Wenteka super fluvium Thenra) en Scheldewindeke (988 vals ± 1000
Wenteca), van een persoonsnaam Wenetios, bij de volksnaam Veneti. - Zwijveke
(1223 Sueveka), wellicht bij de volksnaam Suēbi, met vocaalverkorting.
Van een Latijnse persoonsnaam afgeleid zijn bv. Moerzeke (1072 vals 12e
Morceka), van een persoonsnaam Mauricius, bij Latijn Maurus doch in de
volkslatijnse vorm Mōrus ‘bewoner van Mauretanië’. - Velzeke (1053 kop. 16e
Felsica, midden 13e Fauseque), misschien bij de volksnaam Falisci. - Oose onder
Mater (midden 11e Ozeka), van de persoonsnaam Aucius. - Zulzeke (1296 Sulseke),
van de persoonsnaam Sulcius.
Benamingen van Romeinse versterkingen zijn:
castra ‘legerkamp’: Kaster onder Mater (1150-54 Castra), waar de Romeinse weg
Kortrijk-Velzeke over de Schelde gaat. - Kaster te Wetteren (1367 Caster), aan de
noordelijke oever van de Schelde. - Casterbant in het Gentse Sint-Baafsdorp, aan de
oever van de Schelde (2e helft 12e Casterbant), is eveneens met dit woord
samengesteld.
baculiolum ‘palissade’: Denderbelle (868 kop. 18e Baliolis, 1176 Belle) en
Schellebelle (1155 Bella).
Men mag aannemen dat deze militaire toponiemen dateren uit het einde van de
Romeinse bezetting: 2e helft 3e-4e eeuw. Dat al deze plaatsen aan rivieren liggen,
wijst wellicht op het groeiende belang van de waterwegen in de 4e eeuw.
Met uitzondering van de appel, die inheems is, werden de fruitbomen in onze
gewesten ingevoerd door de Romeinen. Aan deze ooftbouw herinnert de naam
Serskamp (1148 kop. eind 13e Cerscamp), uit ceresiae campus, d.i. kersenveld.
Dat niet alleen Wallonië, doch ook een groot deel van Vlaanderen,
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Brabant en Limburg in Gallo-Romeinse tijd stilaan geromaniseerd werd, blijkt uit
de overgang van k naar tsj vóór i of e in Belgische en Gallo-Romeinse plaatsnamen.
In Belgische plaatsnamen: Huise, Melsen, Wieze, Ronse, Schorisse. In
Gallo-Romeinse: Serskamp, Semmerzake, Moerzeke, Oose, Zulzeke. Van Drongen
is zowel een geromaniseerde als een niet geromaniseerde vorm overgeleverd, en
deze laatste heeft het tenslotte gehaald. Kalken is niet geromaniseerd.

6. De tweede germanisering.
De Franken waren oorspronkelijk uit Groningen afkomstig. Op het eind van de 3e
eeuw vestigen ze zich in de Betuwe. In 358 bewonen ze daarenboven al de streek
van Tilburg-Eindhoven. Omstreeks 445 veroveren ze onder koning Chlodio, die
vanuit Duisburg tussen Brussel en Leuven oprukt, in vlug tempo Noord-Frankrijk
tot aan de Somme. In 486 breiden ze hun gebied tot aan de Loire uit.
In dezelfde 5e eeuw dringen Saksen van over zee onze kuststreek binnen.
In het nu tweetalig geworden Germaans-Romaans gebied van zuidelijk Vlaanderen
tot de Seine, vooral in de noordelijke helft daarvan, ontstaan in merovingische tijd
talrijke nederzettingsnamen op -iacas. Deze knopen aan bij de Gallo-Romeinse
namen op -iaco, maar de persoonsnaam is voortaan Germaans, en het toponiem staat
niet meer in het Latijnse enkelvoud doch in het Germaanse meervoud, in het Germaans
bewaard als datief meervoud (-um, nu -en), in het Romaans als accusatief meervoud
(-as, nu -es).
Noordelijke uitlopers zijn: Russeignies = Rozenaken (1001 kop. midden 11e
Rocenaka, 1173 kop. ± 1300 Ruxeniis) uit Hrōthsiniacas (Rom.), Hrōthsiniacum
(Germ.), afgeleid van een persoonsnaam Hrōthso (hrōthi- ‘roem’). - Amougies (1396
Amengiis). - Tiesenake onder Nukerke (± 1360 Tiesnake) uit Theudsiniacum, van
een persoonsnaam Theudso (theudō- ‘volk’).

7. Romaans in zuidelijk Oost-Vlaanderen.
Een lineaire taalgrens ontstond in hoofdzaak in de 8e eeuw. Tot in de 8e eeuw vertoont
zuidelijk Oost-Vlaanderen, hoewel overwegend Germaans, heel wat Romaanse
taalsporen: zowel Romaanse toponiemen als Romaanse klankevolutie in toponiemen.
Een aantal Romaanse toponiemen heb ik zelf opgesomd in de
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Mededelingen Ver. Naamk. 26 (1950), 19-23. Bv. Kwaremont (1126 kop. midden
13e de Quadromonte) ‘vierkante berg’. - Kortsele onder Sint-Maria-Horebeke (±
1185 Cortcela) uit curticella ‘boerderijtje’. - Bossenere onder Etikhove (1063
Businarias) uit buxinārias, collectief van buxus ‘buksboom’.
Romaanse klankevolutie vertoont bv. Ninove (821 kop. ± 1300 Neonifio): Belgisch
neunawiom met germanisering tot neunahwja-, vervolgens romanisering tot neunafio
zoals bij de namen op -affe, -effe in Wallonië (bv. Seneffe) en tenslotte nieuwe
germanisering met umlautswerking in de 8e eeuw.
Ook van sommige meer noordwaarts gelegen plaatsen is, naast een Germaanse
naamvorm, tevens een naamvorm met Romaanse klankevolutie overgeleverd. Dit is
evenwel het gevolg van de bekendheid van die plaatsen tot over de taalgrens:
Gent/Gand, Drongen/Tronchiennes (een ontspoorde romanisatie) met zijn abdij,
Velzeke/Fauseque met zijn hospitaal, Temse/Tamise (1114-30 Thamisia in een
Doornikse oorkonde, vergelijk Jodoigne uit Geldonia naast Geldenaken uit
Geldoniaco, Bastogne uit Bastonia naast Bastenaken uit Bastoniaco) met zijn
bedevaartsoord.

8. Germaanse nederzettingsnamen.
Het woord alha- ‘boerderij’ (oorspronkelijk ‘heiligdom’) was in de 5e eeuw in
plaatsnamen zeker in gebruik, omdat het tot diep in de Romania voorkomt en ook
in de Lex Salica (507-511) meermaals geattesteerd is. Bv. Nevele (eind 9e kop. 941
Niviala) uit niwja alha (datief) ‘nieuwe boerderij’, evenals Nijvel (± 670 kop. 10e
Nivialcha) in Brabant.
Veruit het meest productieve nederzettingswoord in Vlaanderen is haim ‘boerderij,
dorp’.
Met een volksnaam samengesteld zullen namen op haim nog uit de 5e of ten laatste
6e eeuw dateren: Gottem (814-40 kop. 941 in Gothemia ogian) uit Gauta haim
‘nederzetting van Gauten’. - Sint-Martens-Latem (823-24 kop. 941 Lathem) en
Sint-Maria-Latem (1154-55 Lathem) uit lāta haim ‘nederzetting van halfvrijen’.
Met een appellatief of adjectief samengesteld kunnen namen op haim zowel uit
de 5e eeuw (blijkens hun voorkomen tot diep in de Romania, bv. 870 Hulthem in de
gouw Henegouwen) als van na de kerstening in de 7e-8e eeuw dateren (Kerkem). Bv.
Kruishoutem (847 kop. ± 1300
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Hultheim, 1174 kop. 1e kwart 13e Sancte Crucis Houthem), Sint-Lievens-Houtem
(976 Holthem), Letterhoutem (1036 vals midden 11e Holthem, 1187 Lettelhouthem
d.i. klein Houtem) en Denderhoutem (1142-49 kop. eind 13e Holtem, 1218
Denrehoutem) bij hulta- ‘bos’. - Sint-Denijs-Westrem (950-54 Westrehem) bij
westara- ‘westelijk’.
De zeer talrijke namen op haim met een patroniem in de genitief meervoud dateren
in hoofdzaak van omstreeks de 7e eeuw, bv.: Adegem (840 kop. 941 Addingahem)
uit Addinga haim ‘woning van de lieden van Addo’. - Baaigem (1019-30 Badengem)
uit Badinga haim ‘woning van de lieden van Badu’ (badwō- ‘strijd’). - Bavegem
(976 Bavingehem) uit Bavinga haim ‘woning van de lieden van Bavo’. Erembodegem (1146 Erembaldengem) ‘woning van de lieden van Arinbald’ (arnu‘arend’ + baltha- ‘koen’). - Erondegem (868 kop. 18e Eroldingaheim) uit Ariwaldinga
haim. - Evergem (966 Evergehem) uit Evuringa haim (evura- ‘ever’). - Gijzegem
(1190 Ghisenghem) uit Gīsinga haim (gīsa- ‘staf’). - Godveerdegem (1176
Gotferthengem) uit Gōdafrithinga haim (gōda- ‘goed’ + frithu- ‘vrede’). - Hillegem
(825 kop. 941 Hildeningahem) uit Hildininga haim ‘woning van de lieden van Hildin’
(hildjō- ‘strijd’). - Landegem (eind 9e kop. 941 Landengehem) ‘woning van de lieden
van Lando’ (landa- ‘land’). - Maldegem (± 930 kop. midden 11e Madlingem) uit
Mathlinga haim (mathla- ‘volksvergadering’). - Meigem (eind 9e kop. 941 Meingem)
uit Maginga haim ‘woning van de lieden van Mago’. - Ouwegem (830 kop. 10e
Aldingaheim) ‘woning van de lieden van Aldo’ (alda- ‘oud’). - Ressegem (1155 kop.
eind 12e Razengem) ‘woning van de lieden van Rādtso’ (rāda- ‘raad’). - Volkegem
(1110 kop. ± 1177 Folkengem) ‘woning van de lieden van Fulko’ (fulka- ‘volk’). Wondelgem (966 Gundinglehem) ‘woning van de lieden van Gundilo’ (gundjō‘strijd’). - Wontergem (1019-30 Guntrengem) ‘woning van de lieden van Gundihari’
(gundjō- ‘strijd’ + harja- ‘leger’). - Woubrechtegem (1122 Woubrechtengem) ‘woning
van de lieden van Waldaberht’ (walda- ‘heerser’ + berhta- ‘schitterend’). - Zingem
(885-86 kop. 941 Siggingahem) ‘woning van de lieden van Siggo’ (sigu- ‘zege’).
In bovenstaande namen is de persoonsnaam telkens Germaans. Sommige namen
op haim bevatten evenwel een Belgische persoonsnaam, die bijgevolg tot in de vroege
Middeleeuwen zijn bestaan gerekt heeft, bv.: Lovendegem (1190 Lovendenghien,
verfranste grafie) uit Luvandinga haim ‘woning van de lieden van Luvand’,
gegermani-
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seerd uit Belgisch Lubantos ‘liefhebbend’, bij IE leubh- ‘liefhebben’ (POKORNY
683). - Petegem (864 Pettingehem), cf. Pattua bij WEISGERBER, misschien zoals
Frans patte bij IE ped- ‘voet’ (POKORNY 730). - Zomergem (9e kop. 941
Sumaringahem), cf. de Keltische persoonsnaam Sumar(i)os: su-maro- ‘zeer groot’.
Ook de veel schaarser namen op haim met een persoonsnaam in de genitief
enkelvoud zullen wel in hoofdzaak van omstreeks de 7e eeuw zijn, bv. Herdersem
(868 kop. 18e Hardigisheim) uit Hardingas haim ‘woning van Harding’ (hardu‘koen’). - Zegelsem (866 kop. 18e Sigulfi villa, ± 1150 Sigelshem) uit Sigiwulfas
haim ‘woning van Sigiwulf’ (sigu- ‘zege’ + wulfa- ‘wolf’).
De namen op -inga haim komen overvloedig voor in Vlaanderen, Brabant en
Holland, alsmede in Engeland. Dit naamtype kan geëvolueerd zijn uit een ouder
naamtype persoonsnaam in de genitief meervoud + haim (waarvan Wolvertem, 1125
Wolverthem, uit Wulfafritha haim, een van de schaarse overgebleven voorbeelden
is), alsmede uit het naamtype persoonsnaam + -ingum (datief meervoud), -ingas
(nominatief accusatief meervoud), dat in Zuid-Limburg, de Eifelstreek en Lotharingen
zeer productief geworden is en verder zuidwaarts aansluit bij de Boergondische
namen op -ingos. In Limburg en de Eifelstreek sluiten de namen op -ingum
geografisch aan bij de namen op -iacas uit het Germaans-Romaanse menggebied,
waarmee ze trouwens ook soms naamdoubletten vormen. Dat ze precies van
Zuid-Limburg tot Romaans Zwitserland zo productief geworden zijn, is misschien
mede hierdoor te verklaren dat daar voordien reeds Ligurische namen op -ankom
voorhanden waren; het Germaanse suffix -inga- beantwoordt trouwens etymologisch
aan Ligurisch -anko-. Ook in Oost-Vlaanderen vormen de twee namen op -ingum
Goeferdinge (± 1243 Gontverdinghes, 1358 Gonferdinghen, uit Gundifrithingum
Gundifrithingas ‘bij de lieden van Gundifrith) en Zarlardinge (868 kop. 18e
Saroldingas, 1326 Zalardinghen, uit Sarwawaldingum Sarwawaldingas ‘bij de lieden
van Sarwawald: sarwa- ‘wapenrusting’ + walda- ‘heerser’) één groep met Parike en
Deftinge van Ligurische oorsprong.
Het woord sali-, blijkens het voorkomen in de Romania eveneens reeds in de 5e
eeuw in gebruik, heeft twee uiteenlopende betekenissen waarvan de onderlinge
samenhang vooralsnog niet duidelijk is:
1o het hoofdgebouw van een vorstelijk of adellijk domein, in hoofdzaak
bestaande uit een ruime zaal die, naargelang van de omstandigheden, als
ontvangstzaal, feestzaal, enz. kan gebruikt worden, bv. Zele
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(1149 kop. 2e kwart 13e Zele), dat een karolingische fiscus lijkt geweest te zijn,
en Herzele (977 Hersele) ‘legerkwartier’
o
afgelegen herdershut, bv. Bazel (1156 kop. ± 1175 Barsela): bar, bloot. 2
Belsele (1139 kop. eind 13e Belsele): bela- ‘wit’. - Doornzele onder Evergem
(966 Thornesele): thurnu- ‘doorn’. - Oosterzele (eind 9e kop. 941 Ostresela):
oostelijk. - Poesele (1121 Poksela): aan de Poeke. - Vlierzele (639 kop. 941
Fliteritsale, 864 Flithersala): fleutharitja-, collectief van vlier, vlierstruiken. Wanzele (1295 Wansele): wana- ‘ontoereikend’.
Met een persoonsnaam samengesteld zijn: Elversele (1123 Helvercele): Halifrithas
sali, en Gijzenzele (864 Gisingasale) ‘zele van de lieden van Giso’.
Hof (datief enkelvoud hofa, datief meervoud hofum) betekent nog steeds ‘boerderij’.
Bv. Etikhove (1116 kop. midden 13e Atingohova) ‘hof van de lieden van Ato’. Herlinkhove onder Outer (1105 kop. ± 1300 Herlengova) uit Harilinga hofa ‘hof
van de lieden van Harilo’. - Ruddershove (1166 Rodgershoven) uit Hrōthigairas
hofum ‘hof van Hrōthigair’. - Sint-Goriks-Oudenhove (1172 kop. ± 1225 Oudenhova
sancti Gaugerici).
Aansluitend bij een vroegere periode, worden ook in merovingische tijd nog
nederzettingsnamen gevormd uit hydroniemen enz. door toevoeging van het suffix
-ja- of van de uitgang datief meervoud.

9. Germaanse hydroniemen.
De meest voorkomende benaming voor een natuurlijke waterloop buiten het
poldergebied is baki, beek. In daarvan afgeleide nederzettingsnamen uit merovingische
tijd is er gewoonlijk het suffix -ja- aan toegevoegd, dus -bakja; dit verklaart de
jongere grafie becca met gegemineerde k. Bv. Everbeek (midden 11e Eversbeke):
ever. - Sint-Maria- en Sint-Kornelis-Horebeke (1115 Horenbecca): hurnjōn- ‘uitloper
van het hoogland’. - Lebbeke (1003 Lietbeka): leuta- ‘verborgen’ (POKORNY 684).
- Lembeke (1248 Lembeke): linde. - Meerbeke (966 kop. 15e Merbecca): mari‘waterplas’. - Merelbeke (1108 Merlebecca): waterplasje. - Moerbeke bij
Geraardsbergen (1164 Morbeche): moer, turfontginningsterrein. - Rozebeke (1108
Rosbecca): rausa- ‘riet’. - Sombeke onder Waasmunster (1295 Tsompbeke): zomp,
moeras.
Het aan Latijn aqua (waarvan Frans eau) beantwoordende ahwō-
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ter aanduiding van natuurlijke waterlopen, komt als Ee veelvuldig voor in de polders,
soms als Aa in het binnenland.
Vliet, uit fleuta-, duidt een natuurlijke waterloop in de polders aan, bv. Watervliet
(995 kop. midden 11e Waterflit).
Westvlaams leed, Oostvlaams en Hollands lede, uit laidō-, hoort bij leiden en duidt
een gegraven of gekanaliseerde waterloop aan, bv. de Zuidlede van Mendonk naar
Eksaarde.
Kleinere gegraven waterlopen heten sloot, bij sluiten, vooral frequent in Holland
en Friesland, doch ook langs de Schelde stroomopwaarts tot ongeveer Gent; gracht,
uit grafti-, bij graven; delf, bij delven. Heel kleine waterloopjes heten zijpe, cf.
sijpelen.
De monding van een rivier heet in het binnenland monde, in het kustgebied mude,
beide uit munthjan-, bv. Dendermonde (1088 Thenremonde), Rupelmonde (1171
Rupelmunda), Diksmuide (1089 Dicasmutha). Duidt Muide te Gent (1239 van der
Muden) veeleer een deltagebied aan? Ook te Schellebelle en te Grimminge waren
meersen met de naam Mude.
Een doorwaadbare plaats in een waterloop was een voorde. Bv. Voorde (3e kwart
12e kop. ± 1177 Vorda).
Het woord drecht komt voor in de polders, in hoofdzaak in Holland, maar ook aan
de Schelde zuidwaarts tot Antwerpen. Het lijkt een veer betekend te hebben. Bv.
Kieldrecht (1262 Kildrecht) en Zwijndrecht (1114 Suindreth).
De gewone betekenis van brugge, Germ. brugjō-, is ‘brug’, maar in Gentbrugge
(1163 kop. 12e Gentbrugge), waar nooit een brug over de Schelde geweest is, is dit
de aanlegplaats in de richting Gent (= Sint-Baafsdorp). Hier eindigde een Romeinse
weg.
Een weerd, in Holland waard, is een eiland omsloten door rivierarmen. Zo bv.
Weert bij Bornem, eertijds tussen twee Scheldearmen.

10. Germaanse bergnamen.
Het gewone woord voor een verhevenheid is berg. Het kan in Vlaanderen ook de
geringste heuvel aanduiden. Bv. Geraardsbergen (1034-58 kop. 1e kwart 13e de
Geroaldi monte) ‘berg van Gairawald’. - Grembergen (1019-30 Grendberga): granda‘grindzand’. - Lemberge (973 kop. midden 11e Lintberga): linde.
Het zeldzame woord heuvel (Germ. huvila-) duidt een geringe verhevenheid aan.
Bv. Heuvel te Gent (814-20 kop. 941 Hubela), waar van een verhevenheid niets meer
te zien is.
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Ook Westvlaams hil, Oostvlaams hul, uit hulja-, is een heuvel.
Een haar, Germ. haru-, is een zandrug. Haren zijn vooral talrijk in Gelderland,
Overijsel en Westfalen. Een ver zuidwestelijk voorbeeld is Wetteren (980 Wehtre),
bij hwata- ‘scherp’; cf. een mes wetten. Wetteren ligt op een heuvelrug die aan de
Schelde steil afbreekt.
Germaans hlitha-, ook bewaard in Nederlands lid ‘deksel’, bv. ooglid, betekent
in toponymisch gebruik ‘helling’. Bv. Lede (1019-30 Letha) halfweg de helling van
een heuvel. - (Wannegem-) Lede (1038 kop. midden 11e Letha) onderaan een steile
helling. - Ledeberg (964 Letha) op een lichte glooiing. - Ledeberg onder Pamel (1167
Ledeberga) bovenaan een steile helling. - Hooglede. - Liedekerke.
Germaans hlaiwa-, dat in alle Oudgermaanse talen reeds ‘grafheuvel’ betekent,
heeft in Denderleeuw (1146 Lewe, 1490 Denderleewe) nog de oorspronkelijke
betekenis ‘heuvel’: IE kleiwos, kloiwos (o.m. Latijn clivus) ‘heuvel’.
Een donk, Germ. dunga-, is een zandige opduiking in moerassig terrein. De donken
zijn vooral talrijk in noordelijk Oost-Vlaanderen en in de Kempen. Het zijn
stuifzandkoppen, ontstaan zowat 10.000 jaar geleden in de IJstijd. Bv. Mendonk (694
kop. 941 Medmedug, 966 Metmedung): miduma- ‘middelste’. - Desteldonk (966
Thesledung): thahsila-, diminutief van thahsu- ‘das’. - Haasdonk (1198 Havecsdunc):
havik. - Meerdonk (1326 Mardonch): waterplas. - Wulfsdonk onder Moerbeke-Waas
(1276 Wlvesdonc): wolf.
Een horst, Germ. hursti-, is een beboste opduiking. Horsten komen vooral in
oostelijk Nederland overvloedig voor, maar ook in Oost-Vlaanderen zijn er heel wat.
Met vocaalontronding de Heerst (1271 Herst), een oude kustzoom te
Bassevelde-Boechoute.
Een klink, uit klinga-, ‘binnenduin’, is een substraatwoord uit het Belgisch (IE
kleng- ‘kromming’, POKORNY 603). In het Germaans beantwoordt daaraan o.m.
Oudengels hlinc ‘heuvelrug’. Bv. De Klinge bij Hulst (1326 van den Clinghe). Klink
te Sint-Amandsberg (1360 up den Clinc).
Het woord dune, duin zelf lijkt eveneens een substraatwoord uit het Belgisch te
zijn. Cf. Keltisch dūnon ‘bergvesting’.
Germaans hurnjōn- ‘(berg)spits’, een afleiding van hurna- ‘hoorn’, leeft voort in
Heurne (989 kop. midden 11e Hurne), gelegen op een berg die naast het dorp steil
afdaalt naar de Schelde.
Een schoot, Germ. skauta-, is een beboste hoek hogere grond die uitspringt in
moerassig terrein. Het is hetzelfde woord als schoot ‘pand
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van een jas’; cf. ook Oudhoogduits driscōz ‘driehoek(ig)’. Schoten komen overvloedig
voor in noordelijk Vlaanderen en de Kempen. Bv. Noordschote (1072 Nortscotes)
en Zuidschote op het noord- resp. zuideinde van een lange zandrug omgeven door
moerassig terrein. Raveschoot (1180 Ravenscota: raaf) op het westelijk uiteinde van
een zandrug waarop ook Eeklo ligt. Aalschoot (1140 in Alscot loco silvestri) te Eeklo:
alha- ‘eland’.
Een ham is een landtong uitspringend in inundatieterrein. Ook dit is een
substraatwoord: Belgisch en Keltisch kambos ‘rivierkromming’, bij IE (s)kamb‘krommen’ (POKORNY 918). Bv. de hammen aan de Leie. Ename (eind 9e kop. 941
Ehinham): Nederename ligt aan een bocht van de Schelde. Daknam (1156
Dackenham) op een landtong die uitspringt in de Durme-meersen. Hamme (868 kop.
18e Ham) op een landtong die uitspringt in de meersen aan de samenloop van Durme
en Schelde.
Een geest was een hogere zandstrook in of langs polders of moeras. Bv. de Geest,
het terrein op de zandige oever van de oude Leie waar de merovingische begraafplaats
van Sloten (Oostakker-Lourdes) lag.
Kunstmatige ronde heuvels, waarop bv. een boerderij of een molen stond, heetten
wal, in de polders ook werf. Van woerd, Fries wierde, uit Germ. wurthi-, dat vooral
in het zeekleigebied in Nederland voorkomt, is Lokewaarde onder Aardenburg (791
kop. 941 Locwirde: look) een ver zuidwestelijk voorbeeld.

11. Germaanse bosnamen.
Het gewone woord voor bos was hout, Germ. hulta-. Bv. Boechoute (1128 kop. 16e
Bucholt): bōkō- ‘beuk’. - Buggenhout (1145 Bukenholt): bōkīna- ‘van beuk’. - Eekhout
te Gent (± 1360 deechout).
Holland (11e Holtland) heet zo omdat het eertijds bedekt was met moeilijk
doordringbare moerasbossen.
Een lo, Germ. lauha-, is een bosje op hoge zandgrond. In de Kempen dragen de
op zacht glooiende zandheuvels gelegen dorpen meestal namen op lo. Bv. Dessele,
een van de twee woonkernen van Destelbergen (962 kop. midden 11e Thesle): thahsu‘das’. - Eeklo (1252 Eclo, 1258 West Eclo): eik. - Sint-Blasius- en Sint-Denijs-Boekel
(1108 Bocle): beuk. - Lochristi (1210 Lo, 1295 Loe Sancti Christi, 1360 Loe Christi),
zo genoemd wegens de ligging in 's-Heiligs-Kerst-
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parochie. - Lotenhulle (1206 Lo, 1457 Lootenhulle): lo ten hulle, lo op de heuvel. Brakel onder Sint-Martens-Latem (736 kop. 941 Brakela) en Op- en Nederbrakel
(866 kop. 18e Braglo, geromaniseerde grafie wegens de nabijheid van de taalgrens
en de optekening te Lobbes, 1096 Bracla) hetzij bij Oudengels bracu, Engels brake
‘struikgewas’, hetzij bij Engels bracken ‘varen’. - Kallo (1e kwart 8e kop. 10e
Chanalaus, 845-55 kop. 9e Caloloo), waarvan het eerste lid misschien een
substraatwoord is uit het Belgisch: IE kand- ‘lichtend, helder’ (POKORNY 526).
Een woud, Germ. walthu-, was een moeilijk toegankelijk, dicht en ondoordringbaar
bos. In Zuid-Duitsland duidde het woord een bergwoud, in Holland en Friesland een
veenbos aan. Bv. 1008 Waverwald, een uitgestrekt woud tussen Nete en Dijle. In de
Oostvlaamse toponymie komt het woord niet voor, hoewel het ook hier bekend was
(bv. Reinaert F 478: durt donkerste vanden woude).
Germaans widu-, waarvan Engels wood, is in de Nederlanden schaars. Bv. Colwède
(1164 kop. ± 1215 Colewide), voormalig bos bij Guines.
Het woord busku-, bos, ook ontleend in het Frans (bois), duidde oorspronkelijk
struikgewas aan en is pas later ‘bos’ gaan betekenen. Bv. Dikkebus (1089 Thicabusca):
dicht bos.
Het woord hage, ook overgenomen in het Frans (haie), had de dubbele betekenis
van (klein) bosje en (levende) haag.
Een vorst, in het Frans forêt, uit Latijn forestis ‘niet tot de gemeenschap behorend’,
ook voortlevend in Frans fors, hors, was een vorstelijk jachtreservaat. Bv. 1136 kop.
eind 13e silva que dicitur Conegesfurst, 1150 kop. midden 14e silva que Conincsforest
dicitur, in het Land van Waas: dus blijkbaar een jachtreservaat van de Frankische
koningen.
Het woord laar, opklimmend tot hlāri, is een van de moeilijkst definieerbare
elementen in onze toponymie. Daar zijn verbreidingsgebied beperkt is tot de
Nederlanden, noordelijk Frankrijk (zuidwaarts tot de Seine) en Noordwest-Duitsland,
mag het wel tot de substraatwoorden uit het Belgisch gerekend worden. Het komt
bijzonder veelvuldig voor in het eertijds bosrijke noordelijk Oost-Vlaanderen, inz.
de streek tussen Gent en Antwerpen. In de polders is het zo goed als onbekend. Inzake
aard van de woorden waarmede het composita vormt, is er een verregaand doch niet
volledig parallellisme met de namen op lo. Vele namen op laar zijn, blijkens hun
voorkomen in de
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Romania, reeds in de vroege Middeleeuwen tevens nederzettingen gaan aanduiden.
Wellicht was een laar een voor bewoning geschikte open plek in het bos. Bv. Aspelare
(1118 Hasplar, 1165 Asplar): aspō- ‘esp’. - Borkelaar, op de grens van Oostakker
en Desteldonk (802 kop. 941 Buruclarum): berk. - Zaffelare (1257 Zaflare, 1259
Scafflar): skafti- ‘schacht, staak’, zoals Schäftlarn (778 Scaftilare) in Duitsland. Ruilaar onder Zeveneken (1287 Rular): met ruigte, struikgewas begroeid. - Vosselare
(1087 kop. eind 13e Furslara): fursi- ‘gaspeldoorn’. - Doorselaar onder Eksaarde
(1295 Doerensclar): doorn. - Roeselaar onder Lochristi (1363 Roeselaer) en onder
Sint-Antelinks (1003 kop. midden 11e Roslara): rausa- ‘riet’. - Lichtelare onder
Lochristi (begin 14e Lichtelaer): licht, niet donker. - Boelare onder Petegem (821-23
kop. 941 Buonlara) en Nederboelare (11e Bunlar), misschien bij IE bhā- ‘glanzen’,
bv. in Oudiers bān ‘wit’, Nederlands boenen (POKORNY 104). - Bokselaar onder
Lokeren (1293 Buxlar): reebok. - Laarne (1040 kop. 2e helft 12e Laren).
Een rode, Germaans rutha-, was een plek waar bos gerooid werd. Bv. Schelderode
(866 kop. 18e Rodus, 1002 kop. midden 11e Rotha). - Tielrode (868 kop. 18e
Tigelrotha): Latijn tegula ‘tegel’, zodat de naam herinnert aan een Romeinse
nederzetting.
Het past om hier ook de collectieven te behandelen, dat zijn afleidingen van
plantnamen en dergelijke met behulp van één van de suffixen -ja-, -itja-, -ithja- of
-ōthu-.
Een collectief met suffix -ja- is Smeerebbe (847 kop. ± 1300 Smerlubium, 1147
Smerlebbe): smerwa- ‘smeer, vet (als zalf)’ + lubja- ‘heilkruid’.
Collectieven met suffix -itja- zijn bv. Burst (825 kop. 941 Bursitia), van bursa‘moerasrozemarijn’ (met de plaatsnaam Burst is Borsbeke samengesteld, 825 kop.
941 Bursitbace), en Vurste (1110 Vorste): fursi- ‘gaspeldoorn’.
Collectieven op -ōthu- zijn bijzonder talrijk, bv. Elst (977 Elsuth), uit alisōthu-,
bij alisō- ‘els’; Ophasselt (1015 kop. 16e Haslud, 1174 Hasselth) uit haslōthu- bij
hasla- ‘hazelaar’; Roborst (998 kop. midden 11e Bussuth) uit buksōthu- bij Latijn
buxus ‘buksboom’; Varent onder Drongen (814-20 kop. 941 Farnoth): varen; Biest:
biezen; Most: mos; enz.
Ook de datief meervoud komt voor met de waarde van een collectief, bv. Appelterre
(1219 Apeltres): apuldrum ‘bij de appelbomen’.
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12. Germaanse veldnamen.
Veld betekende oorspronkelijk de uitgestrekte open woeste vlakte buiten de akkers
en de meersen. Bv. Scheldeveld (1221 Sceldevelt), de uitgestrekte heide tussen
Schelde en Leie op De Pinte, Nazareth, enz. Beervelde (1310 Berenvelt, 1321
Berevelt): veld waar beren huizen? - Bassevelde (1171 Baszevelde) en Ertvelde (1167
kop. 12e Artevelde) met onduidelijk eerste lid. De oorspronkelijke betekenis leeft
nog voort in bv. slagveld, veldslag.
De bevolkingsexplosie in Vlaanderen en Brabant in de 12e-13e eeuw noopt tot een
maximale exploitatie van de beschikbare grond en dus tot een grootscheepse
ontginning van de wilde gronden. Veel veld wordt dus landbouwgrond; daardoor
krijgt veld de nieuwe betekenis ‘akker’.
Sommige velden waren evenwel zo onvruchtbaar dat ze voor ontginning weinig
geschikt waren en daarom nog lang woest bleven liggen, soms tot in de 18e eeuw,
bv. het Westveld (ten westen van Achtene) op Sint-Amandsberg of het Ledergemveld
te Oostakker. Hier bewaart veld dus nog lang zijn oorspronkelijke betekenis.
Het Latijnse campus lijkt oorspronkelijk ongeveer dezelfde betekenis gehad te
hebben als veld: de open woeste, hoger gelegen vlakte. Aan Nederlands slagveld
beantwoordt dan ook Frans champ de bataille. Op Latijn campus gaat trouwens
Nederlands kamp ‘strijd’ terug. De Latijnse afleiding campania leeft niet alleen voort
in Champagne, maar ook in de Kempen.
Maar reeds in het Latijn ontwikkelt zich de betekenis ‘akker’, die in het Frans de
gewone betekenis is geworden.
In de Nederlandse toponymie lijkt kamp de betekenis ontwikkeld te hebben van
een door tuinen of hagen omheind stuk grond in het veld; deze betekenis wordt
trouwens ook gesuggereerd door kamp ‘legerplaats’. Bv. Serskamp ‘kersengaard’
(zie 6 Gallo-Romeins), Bulskamp (1149 in campo de Bulleskamp: bul ‘stier’),
Oostkamp (1089 Horscamp: hors ‘paard’). Het woord kamp leeft nog voort in
Noordoost-Nederland met de betekenis van (bv. door sloten) afgeperkt stuk land.
Een aard lijkt oorspronkelijk een gemene weide geweest te zijn blijkens de volgende
tekst uit Sint-Omaars: 1056 pascuum porcorum vel pecorum que inter burgum Sancti
Audomari et villam Arkas vulgo
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dictam Suinard jacet, 1200 pastura que dicitur Suinard. In de Kempen is de aard
trouwens nog steeds de gemene weide. Dit is misschien nog de betekenis in
Zwijnaarde (1114 Suinarde), gemene varkensweide, en Eksaarde (1241 Exarde).
Maar in Oost-Vlaanderen is het woord al vroeg ‘aanlegplaats’ gaan betekenen.
Bv. Oudenaarde (1038 Aldenardensis) ‘oude aanlegplaats’. Dergelijke aarden zijn
bijzonder talrijk te Gent: Korenaard, Wijdenaard, enz.
Naar de betekenis verwante woorden zijn eveneens: heide of heet, woestine ‘woest
land’, wede ‘gemene weide’.
Een uitvang lijkt een uit de gemene grond genomen landerij aangeduid te hebben.
Opstal (waarin stal ‘stand’ betekent zoals in achterstal) lijkt een benaming geweest
te zijn voor de oplopende barmen aan (vooral gegraven) waterlopen.
Het woord dries, uit thriusk, duidde oorspronkelijk gedurende één of meerdere
jaren rustend akkerland aan, dat dan ook als gemene weide benut werd, maar in
Vlaanderen, Brabant en Zuid-Limburg is het woord vanaf de 12e eeuw ook en vooral
dorps- of gehuchtplein, ook het driehoekig pleintje op een driesprong van wegen
gaan betekenen.
Met akker werd oorspronkelijk het gezamenlijke landbouwland van een dorp of
boerderij, of een van de grote onderdelen ervan bedoeld. Bv. 768-814 kop. 941
Culingahem accra, de akker van Kolegem te Deurle; 768-814 kop. 941 Sudaccra,
denkelijk te Deurle. Maar vanaf de 12e eeuw duidt akker in hoofdzaak een perceel
akkerland aan.
In het begin van de 12e eeuw wordt, in Vlaanderen en vervolgens ook in Brabant
en Zuid-Limburg, het woord akker in zijn oude betekenis (gezamenlijk landbouwland
van een nederzetting of een van de grote onderdelen daarvan) verdrongen door kouter.
Dit laatste is een leenwoord uit het Romaans (Latijn cultura). Hogere zandgronden
die totnogtoe wild lagen, worden in de 12e-13e eeuw eveneens ontgonnen en ook
hierop wordt de benaming kouter toegepast. Het vroegste voorbeeld van het woord
in Vlaanderen is 1118 Landescoutre, nu Landskouter. Op al deze kouters, oude en
nieuwe, wordt in de 12e-13e eeuw het gereglementeerde drieslagstelsel ingevoerd:
een jaar wintergraan, een jaar zomergraan, het derde jaar braak, met verplichte
gelijktijdige bezaaiing, oogst, enz. op alle percelen van eenzelfde kouter.
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Opdat het loslopende vee de kouter niet zou binnendringen en aan de gewassen
schade toebrengen, werden de kouters aan de straatkant omheind (tuin) en naar de
lagere gronden toe door een gracht omgeven. Om tot de kouter toegang te verlenen,
werd ergens in de omtuining een gat (het koutergat) uitgespaard; het werd door een
hek afgesloten (1227 hec en hecstiel te Munkzwalm). Achteraf werden, van hek tot
hek, door de percelen heen kouterwegen getrokken. Ook kleinere voetwegen werden
aangelegd.
Een bilk, uit biluka- (waaruit ook Bijloke, blok), was in Vlaanderen een
lagerliggend, door grachten omsloten stuk grasland.
Het gewone woord voor ‘waterplas’ was mere, uit mari. Bv. Mere (1003 Meren),
Overmere (1307 Overmere), Mariakerke (9e kop. 941 Meron, datief meervoud, 941
capella in honore sancte Marie dicata in villa Meron, 1466 Meerkerke). Latijn mare,
waaruit Frans mer, is hetzelfde woord.
Van mari afgeleid is marisk, later meers, waarmede in Vlaanderen en Holland
alluviaal land inz. aan een waterloop wordt aangeduid. Van marisk komt eveneens
Frans marais ‘moeras’ en dit is, als marasch, sedert Kiliaan moerasch (door
contaminatie met moer), opnieuw ontleend in het Nederlands; moeras is niettemin
een boeketaalwoord gebleven.
Ooie, uit Germ. agwjō-, is afgeleid van het reeds onder 9 behandelde ahwō‘natuurlijke waterloop’. Het is de benaming voor vruchtbaar alluviaal land aan een
waterloop. Een vroeg voorbeeld is 814-40 kop. 941 in Gothemia ogian ‘in de ooien
van de gottemnaars’.
In Holland en Utrecht is maad, made, in de Vlaamse polders, op de Zeeuwse en
Zuidhollandse eilanden en ten dele ook in Noordholland meed de meest voorkomende
benaming voor alluviale grond. Het woord beantwoordt aan Engels meadow en is
afgeleid van de wortel van maaien, zodat de primaire betekenis ‘hooiland’ is.
Aan Vlaams meers beantwoordt in Brabant, Limburg en de Rijnprovincie beemd.
Te oordelen naar de oudste vormen lijkt het een samenstelling te zijn van ban
‘verordening’ en mēth bij mē- ‘maaien’. Dus het banhooiland, d.i. het door de heer
aan de gemeente toegewezen hooiland, te vergelijken met banmolen enz.
Het gewone woord voor ‘moeras’ is broek. Bv. Roosbroek ‘rietmoeras’ te
Sint-Amandsberg. Het is denkelijk een substraatwoord uit het Belgisch.
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In Vlaanderen, vooral in noordelijk Oost-Vlaanderen, is ook gaver een zeer frequent
woord voor ‘moeras’. Ook dit is een Belgisch substraatwoord.
Tenslotte is ook poel een Belgisch substraatwoord, verwant met Latijn palus
‘moeras’.
Een andere moerasbenaming is veen ‘turfgrond’, ven ‘waterplas’ (dit laatste o.m.
in de Kempen), uit fanja-, dat eveneens voortleeft in Frans fagne, fange, tenzij fange
zou opklimmen tot Germ. fangjō-bewaard in Mnl. vinke ‘lichte slechte turf’; een
collectief hiervan is Vinkt (1123-46 kop. ± 1175 Vincthe).
Een moer was een voormalig moerassig terrein waar turf uitgedolven werd.

13. De kerstening.
Naast gewoon kerk, bv. in Nukerke (1116 Nova ecclesia ‘nieuwe kerk’), komt, hoewel
zelden, ook munster, uit Latijn monasterium, met deze betekenis voor. Bv.
Waasmunster (1019-30 Wasmonasterium), de moederkerk van het Land van Waas.
Doch het heidense geloof is, in de vorm van bijgelovige voorstellingen en
handelingen, nog vele eeuwen lang blijven voortleven. Daaraan herinneren bv. diverse
Elvinnebergen, bv. te Outer (1289 Elvinnenbergh), Deftinge (1474 Elvinneberch),
Sint-Maria-Oudenhove (1318 kop. 1403 Elvinen berch), Hofstade (1463 Elvinen
berch). Dit is de vrouwelijke vorm van alf, elf, oorspronkelijk een lichtgeest, maar
door de kerk tot duivel gedegradeerd.
Gent.
Maurits GYSSELING
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De Wikingen in Friesland(1)
Nog dikwijls lezen we in taalkundige bijdragen over bepaalde toponiemen
of over bepaalde overeenkomsten tussen oudfries en oudnoors, dat men
een belangrijke invloed toeschrijft aan de Wikingtochten en speciaal aan
de Noormannenheerschappijen in Friesland. Vooral naar het befaamde
artikel van GOSSES(2) wordt dan verwezen, maar ook het boek van J. DE
VRIES(3) heeft zijn nawerking nog niet verloren.
Het doel van deze bijdrage is om nog eens de diepgang te meten van de
invloed van de Noormannen op ons land op alle in aanmerking komende
terreinen en daarmee aan de taalkundigen een achtergrond te verschaffen
waartegen ze de taalfeiten kunnen plaatsen.

I. De recente literatuur.
Tot voor kort overheerste in onze historiografie(4) het beeld van de Noormannentijd
als een geweldige gebeurtenis, een grote caesuur in de vroegmiddeleeuwse
geschiedenis van ons land. Vanaf 811 werden onze gewesten steeds weer aangevallen;
van 840 tot 885 vond men in de Friese landen Noormannenrijkjes, bedoeld als
homoepathisch afweermiddel tegen verdere plunderingen, maar zonder baat. De
bisschoppen

(1) Lezing gehouden op het Naamkunde-symposion van de ‘Commissie voor Naamkunde en
Nederzettingsgeschiedenis’ te Amsterdam, op 4 maart 1978, over het onderwerp:
Noormanneninvloed in de Friese landen.
Voor de in deze lezing aangehaalde verhalende bronnen werden de volgende uitgaven
gebruikt: Annales Bertiniani, Annales de Saint-Bertin, publiées pour la société de l'histoire
de France par F. Grat, J. Vieillard et S. Clémencet (Paris, 1964); Annales regni Francorum,
Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte I, hsg. v.R. Rau, (Darmstadt, 1974), blz. 10vv.;
Thegani vita Hludowici imperatoris, Ibidem blz. 216vv.; Anonymi vita Hludowici imperatoris,
Ibidem blz. 258vv.; Nithardi Historiarum Libri IV, Ibidem blz. 386vv.; Annales Vedastini,
Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte II, hsg. v.R. Rau, (Darmstadt, 1972), blz.
290vv.; Annales Xantenses, Ibidem blz. 340vv.; Annales Fuldenses, Quellen zur
Karolingischen Reichsgeschichte III, hsg. v.R. Rau, (Darmstadt, 1975), blz. 20vv.; Reginonis
Chronica, Ibidem blz. 180vv.
(2) I.H. GOSSES, Deensche heerschappijen in Friesland gedurende de Noormannentijd,
in: Verspreide Geschriften (Groningen, 1946), blz. 130vv.
(3) J. DE VRIES, De Wikingen in de lage landen bij de zee. Haarlem, 1923.
(4) Men vindt de weerslag ervan nog duidelijk in de Algemene Geschiedenis der Nederlanden,
I, Utrecht-Antwerpen, 1949.
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van Utrecht waren van 858 tot ca. 915 gedwongen hun heil elders te zoeken, eerst
in Odiliënberg, dan in Deventer en intussen viel de Utrechtse kerk in puin. In deze
periode werd veel verwoest en geroofd en werd het land ten dele ontvolkt hetzij
doordat de mensen als slaven werden weggevoerd hetzij doordat ze door de vlucht
een goed heenkomen zochten. Pas in de 10e eeuw vindt een langzaam herstel plaats,
al wordt dit nog geregeld tot 1012 door plundertochten onderbroken.
Dit beeld van kommer en ellende kwam overeen met dat wat men in de rest van
West-Europa over deze periode had.
De laatste jaren is hierop een reactie gekomen vooral door de publicaties van P.H.
SAWYER(5). We kunnen deze reactie het best beschrijven aan de hand van de eerste
druk van zijn boek ‘The Age of the Vikings’.
Zijn doel is om de resultaten van verschillende wetenschappen te integreren, maar
niet dan na hun fundamenten en dus hun zeggenskracht onderzocht te hebben. In het
licht van die gegevens wil hij dan enkele van de gevestigde ideeën die men over de
Wikingperiode heeft onderzoeken bv. die over de grootte van de Wikinglegers en
de dichtheid van de Deense vestiging in de Danelaw. Hij kwam tot de conclusie dat
we de contemporaine schrijvers met een korreltje zout moeten nemen, daar ze de
euveldaden van de Wikingen sterk overdreven. Die schrijvers waren geestelijken en
derhalve bijzonder op de Wikingen gebeten, omdat deze heidenen waren en de kerken
niet ontzagen. Ook overdreven ze sterk de macht van de Noormannen, de grootte
van hun legers en van hun vloten. SAWYER trachtte aan te tonen dat de schepen van
de Noormannen nooit meer dan 35 à 40 man hebben kunnen vervoeren en dat derhalve
hun legers nooit groter waren dan 800 à 1000 man en meestal veel kleiner dan dat.
De vestiging van Denen in de Danelaw kan dan ook nooit zo massaal geweest zijn
als men vooral op grond van de plaatsnamen steeds had aangenomen; er is veel te
veel aan hen toegeschreven. Het doel van de Noormannen tenslotte was in de eerste
plaats handel te drijven en land verwerven; het geld dat ze door schattingen verkregen
besteedden ze aan de aankoop van land.
Dus: de Wikingen traden maar in kleine groepen op, ze deden niet meer kwaad
dan de christenen elkaar gewoon waren aan te doen;

(5) P.H. SAWYER, The Age of the Vikings. London, 1962, 19712. - Verder L. MUSSET, Les
invasions. Le second assaut contre l'Europe chrétienne (Coll. Clio). Paris, 1965. Speciaal
voor Engeland: G. FELLOWS JENSEN, The Vikings in England: a review, in Anglo-Saxon
England IV (Cambridge, 1975) blz. 181vv.
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het enige verschil was dat zij de kerken niet ontzagen en daarom werden hun
wandaden door de clerici zo opgeblazen dat wij er nu nog een overdreven en dus
verkeerd beeld van hebben. De Wikingperiode bestaat eigenlijk niet! Het optreden
van de Noormannen was niet meer dan een voortzetting van wat de plaatselijke
bevolking gewend was. De leken, zowel de vorsten als het volk, accepteerden hen
dan ook als een normaal deel van het politieke en militaire spel.
Tot zover SAWYER in de eerste druk van zijn geruchtmakend boek. De daarop
volgende discussie(6) dwong hem in de tweede druk een aantal van zijn stellingen te
verlaten: als doel van de Wikingtochten zag hij nu ook het veroveren van buit, zijn
interpretatie van de plaatsnamen in de Danelaw veranderde radicaal en zijn
hypercritiek van de contemporaine bronnen werd gemitigeerd. Niettemin bleef de
oorspronkelijke trend gehandhaafd: het was allemaal niet zo erg, de bevolking had
er niet zoveel last van als de clerus aan wie wij onze sterk overdreven voorstellingen
te danken hebben; de Noormannen waren maar met een klein aantal en hun invloed
is betrekkelijk gering geweest.
Deze gedachtengang vond in de Lage Landen een echo. Allereerst in het boek van
A. d'HAENENS(7) dat met een nog radicalere critiek op de contemporaine berichtgeving
de Noormannenraids bagatelliseert.
Het boek is niet best gelukt; de scherpe critiek die VERHULST erop uitgeoefend
heeft(8) kan ik woord voor woord onderschrijven. Heel anders staat het met de Working
Paper van het I.P.P.(9). Ik noem dit een weerklank op het werk van SAWYER omdat
het op

(6) The two Viking Ages of Britain: a discussion. Mediaeval Scandinavia II (1969) blz. 163vv.
- K. CAMERON, Scandinavian Settlement in the Territory of the Five Boroughs: The
Place-Name Evidence. Inaug. lecture Univ. of Nothingham 1965. - Dezelfde, Place-Names
in Thorp, Mediaeval Scandinavia III (1970) 35vv. - Dezelfde, The Grimston Hybrids; in:
England before the Conquest, Studies presented to Dorothy Whitelock (Cambridge, 1971)
blz. 147vv. - G. FELLOWS JENSEN, Scandinavian Settlement Names in Yorkshire, Copenhagen
1972.
(7) A. d'HAENENS, Les invasions normandes en Belgique au IXe siècle. Le phénomène et sa
répercussion dans l'historiographie médiévale. Louvain, 1967.
(8) In: Bulletin d'Histoire de Belgique 1967-1968 publ. par J. DHONDT (Studia Historica
Gandensia 121) (Gent, 1969), blz. 25-28.
(9) De Vikingen in de Lage Landen, getoetst aan de Danelaw. Project middeleeuwse archeologie,
cursus 1969-1970. Working Paper 1, I.P.P., Amsterdam, 1971. - Zie ook de samenvatting
ervan door H.H. VAN REGTEREN ALTENA en H.A. HEIDINGA in: Ex Horreo, I.P.P. 1951-1976,
ed. by B.L. VAN BEECK, R.W. BRANDT and W. GROENMAN-VAN WATERINGE (Amsterdam,
1977), blz. 53vv.
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dezelfde nuchtere wijze alle relevante wetenschappen critisch ondervraagt, hier dan
over het probleem of in de Lage Landen een Wikingcultuur steunend op kolonisatie
heeft bestaan. Uiteraard viel de grootste nadruk op de archaeologie, maar daarnaast
werden ook de historische bronnen, de plaatsnamen en de instellingen aan een
hernieuwd onderzoek onderworpen, onbeïnvloed door de steeds weer herhaalde
vooronderstelling - we vinden haar bij VOGEL, DE VRIES en zelfs bij GOSSES - dat
hier Wikingkolonies geweest zouden zijn. Deze publicatie zal voor ons van grote
betekenis blijken te zijn.

II. Staatkundige invloed.
a. De grens tussen het Oost- en het West-Frankische Rijk.
Allereerst wil ik de aandacht vestigen op een veronderstelling, die wellicht een
verklaring kan geven voor een anomalie in de grens tussen het Oost- en het
West-Frankische Rijk zoals we die in de volle middeleeuwen leren kennen.
In 839 verdeelt Lodewijk de Vrome zijn rijk onder zijn ruziemakende zonen
Lotharius en Karel; Lodewijk was toen al onderkoning in Beieren. Bij die verdeling
werd de Maas de grens: Friesland benoorden de Maas kwam aan Lotharius, dat ten
zuiden aan Karel(10). In die tijd was Dorestat al in leen gegeven aan Rorik en Harald(11).
In 840 sterft Lodewijk de Vrome en Lotharius begint meteen de strijd tegen zijn
broeders in de hoop zich van het hele rijk meester te kunnen maken; hij kan daarbij
rekenen op de steun van Harald(12) wiens leen Dorestat in het vroeger aan Lotharius
toegedeelde deel van het rijk lag. Kennelijk als dank voor die steun werd Harald in
841 door Lotharius ook nog beleend met Walcheren en omgeving, dat het latere
Zeeland bewesten Schelde zou vormen(13).
Na enige jaren van strijd verdelen de zonen van Lodewijk tenslotte bij het verdrag
van Verdun het rijk (843) waarbij het middenrijk van

(10) Ann. Bert. op 839. - Nithard op 839.
(11) Ann. Fuld. op 850. - W. VOGEL, Die Normannen und das fränkische Reich bis zur Gründung
der Normandie (799-911) (Heidelberg, 1906), blz. 76. - GOSSES (als noot 2) blz. 136.
(12) Nithard op 842.
(13) F.L. GANSHOF, Les origines de la Flandre impériale, in: Ann. d.l. Soc. Roy. d'Archéologie
de Bruxelles 56 (1942/3), blz. 99vv.
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Lotharius in onze streken begrensd werd door Rijn en Schelde:... Hlotharius inter
Renum et Scaldem in mare decurrentem(14). Deze grens tussen het middenrijk en het
West-Frankische Rijk, die later (880) de grens tussen het Oost- en het West-Frankische
Rijk zou worden, moest dus door de Schelde, d.w.z. de huidige Oosterschelde
gevormd worden. Toch blijkt later Zeeland bewesten Schelde - Walcheren dus - bij
het Duitse keizerrijk te behoren, een afwijking van de in Verdun vastgestelde
begrenzing waarvoor nog nooit een bevredigende verklaring gevonden is.
Zou het niet kunnen zijn, dat dit leen in Dorestat en Walcheren van Harald, de
partijganger en leenman van Lotharius, waarmee bij de reële vaststelling van de grens
rekening gehouden moest worden, de reden is geweest voor dit ongewone
grensverloop? Het lijkt me plausibel en dan vinden we in dit Zeeland bewesten
Schelde, de latere twistappel tussen Holland en Vlaanderen, een onverwacht
staatkundig gevolg van de Noormannenheerschappij.
Bovenstaande hypothese was slechts een voorspijs, een liflafje; we moeten nu
naar belangrijker kwesties toe.

b. De ondergraving van het centraal gezag.
Dat in de Karolingische deelrijken het centraal gezag voortdurend aan kracht inboette,
hetgeen vooral in het middenrijk en het West-Frankische Rijk tot een staatkundige
versplintering leidde, is een algemeen gegeven. Het is bekend, dat de
Noormanneninvallen dit proces bevorderd hebben en in zoverre kunnen we ook in
dit opzicht van staatkundige gevolgen spreken. Op twee manieren werd dit proces
bevorderd: ten eerste doordat Noormannen hier tijdelijke heerschappijen vestigden
die gevaarlijk onafhankelijk konden optreden; ten tweede doordat locale grafelijke
geslachten vervolgens het gezagsvacuüm opvulden en ter plaatse de verdediging
tegen de Noormannen organiseerden.
Welke heerschappijen van Noormannen leren wij kennen(15)? Als we alle gegevens
nagaan, zien we dat het alleen gaat om de monden

(14) Ann. Bert. op 843.
(15) Voor Friesland dient ook nog genoemd te worden de belening van Harald met Rüstringen
in 826 ut in eum se cum rebus suis, si necessitas exigeret, recipere potuisset (Ann. regni
Franc. op 826, Anon. v. Hlud. §40). - bij Thegan §33 heet dit magnam partem Fresonum.
Van de verdere geschiedenis is niets bekend. De zoon van deze Harald was weer heiden en
organiseerde rooftochten (Ann. Bert. op 852).
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van de Schelde, de Maas en de Rijn: genoemd worden Walcheren, Dorestat, de
Betuwe en Kennemerland. Het huidige Friesland wordt nooit in dit verband genoemd
en valt er in 873 duidelijk buiten.
We vernemen allereerst dat Harald en zijn broer Rorik al in de tijd van Lodewijk
de Vrome Dorestat in leen hadden (Ann. Fuld. op 850); Harald krijgt bovendien in
841 Walcheren en omstreken Gualacras aliaque vicina loca erbij (Ann. Bert. op
841). In de jaren veertig moet Harald dan gestorven zijn en vervolgens Rorik wegens
ontrouw van zijn leen vervallen verklaard zijn (Ann. Fuld. op 850). In 850 keert
Rorik uit Denemarken terug en verkrijgt weer Dorestadum et alios comitatus met
als opdracht de belastingen voor 's konings schatkist trouw te innen en de andere
Denen buiten de deur te houden (ibid.). Tot die alios comitatus zal wel de Betuwe
gehoord hebben, want daar bezat Rorik een koninklijk leen in Gent(16).
Vervolgens is Rorik slechts intermittent aanwezig, omdat hij pogingen blijft doen
om de troon van Denemarken te bemachtigen; vastgeworteld is hij hier zeker niet.
Na een circa vijfjarige afwezigheid keert hij in 862 terug en wordt christen; niemand
minder dan Hincmar van Reims spoort hem tot christelijk leven aan(17). In 867 breekt
een opstand uit van Friezen die Cokingi genoemd worden (Ann.Bert. op 867),
waardoor hij weer voor een tijdje verdwijnen moet, maar tenminste in 870 is hij weer
terug en machtiger dan ooit. In de strijd tussen Karel de Kale en Lodewijk de Duitser
om de nalatenschap van Lotharius II speelt Rorik een dubbelzinnige rol: in 870 sluit
hij een verbond met Karel, wiens vazal hij in 872 wordt (Ann.Bert. op 870 en 872),
maar in 873 onderwerpt hij zich te Aken aan Lodewijk (Ann. Fuld. op 873). Vóór
882, mischien in 876 is hij gestorven.
Roriks heerschappij van ca. 862 tot ergens in de jaren zeventig is de langste geweest
die Noormannen hier uitgeoefend hebben. Het is weliswaar mogelijk dat zijn neef
Rudolf langer in Walcheren gevestigd was, zoals GOSSES aanneemt(18), maar hiervoor
is geen enkel bewijs. Dat in diezelfde periode de huidige provincie Friesland in ieder
geval niet tot het rijk van Rorik of een andere Noorman behoorde, blijkt uit

(16) Codex Laureshamensis, ed. K. GLÖCKNER I (Darmstadt, 1929), blz. 307.
(17) R. PARISOT, Le royaume de Lorraine sous les Carolingiens (843-923) (Paris, 1898), blz.
326v.
(18) GOSSES (als noot 2) blz. 137. - Voor de Scaldingi, de ‘Scheldewikingen’ zie laatstelijk C.
DEKKER, Zuid-Beveland, de historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland
(Assen, 1971), blz. 57 noot 14. Het Scheldegebied was blijkbaar geliefd bij de Noormannen
voor overwintering en als uitvalsbasis.
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de berichten over de inval die Rudolf in 873 in Oostergo deed. Dit gebied staat dan
rechtstreeks onder de koning; diens graaf is Albdag (Ann.Fuld. op 873). De noordse
immigrant, die dan de Friezen in het gevecht aanvoert is niet meer dan een aanvoerder
ad hoc: Normannus... qui eiusdem certaminis dux erat.
In 882 krijgt de Wikingaanvoerder Godfried de graafschappen en lenen die Rorik
in Kennemerland in bezit gehad had, in leen (Ann. Fuld. en Ann. Vedast. op 882).
Ongetwijfeld sloeg dit niet alleen op Kennemerland, maar op het gehele gebied van
Rorik inclusief de Betuwe; want daar in Spijk, in het uiterste oosten van dit graafschap,
op de grens van zijn machtsgebied werd Godfried onderhandelend met afgezanten
van de koning, vermoord; alle Noormannen die in de Betuwe te vinden waren, werden
over de kling gejaagd (Regino op 885). Daarmee was het met de
noormannenheerschappijen in Friesland uit.
Ongetwijfeld hebben deze rijkjes de desintegratie van het centraal gezag bevorderd,
maar als we zien wat te zelfder tijd in Aquitanië, de Provence en elders gebeurde,
dan blijkt de situatie hier niet uitzonderlijk te zijn en kunnen we moeilijk van een
wezenlijke eigensoortige invloed spreken.
Hetzelfde kan gezegd worden over de opkomst van de twee grafelijke geslachten
die zich breed konden maken dankzij het door de Noormannen geschapen vacuüm:
die van Vlaanderen en Holland. F.L. GANSHOF heeft ons laten zien, hoe Boudewijn
I en vooral Boudewijn II gebruik hebben kunnen maken van de hun geboden kansen(19).
In Holland zien we op bescheiden schaal een parallel geval. Gerulf, één van de onder
Godfried dienende graven, die meegeholpen had hem te vermoorden (Ann.Vedast.
en Regino op 885) is hier de gelukkige. Als de tijden rustiger worden en we weer
wat meer over de situatie in ons land vernemen, heerst hier zijn geslacht als graven
in Holland, de Vechtstreek en Teisterbant, vrijwel het gebied van Godfried. In Holland
bezitten ze een hogere rechtsmacht dan een gewone graaf en men heeft vermoed, dat
dit de voortzetting van een soort markgraafschap was. Evenals Boudewijn, zij het
op veel kleiner schaal, had Gerulf zich van kerkgoed meester gemaakt(20); ook andere
heren

(19) Vlaanderen onder de eerste graven. Antwerpen etc., 1944.
(20) I.H. GOSSES, De vorming van het graafschap Holland in: Verspreide Geschriften (Groningen,
1964), blz. 252 v.
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schijnen zich daaraan bezondigd te hebben, bv. op Tessel(21) en in Friesland(22). In de
Noormannentijd is de basis gelegd voor de macht der Gerulfingen.

III. Verwoesting en leed.
Met het oog op de tendens in de moderne literatuur om de wandaden van de
Noormannen te bagatelliseren, moet allereerst onderstreept worden, dat in ons land
geen abdijen of andere rijke kerkelijke instellingen waren; een kanunnikenstift dat
in 850 in Wadenooien in oprichting was(23), schijnt het niet gehaald te hebben.
Desondanks hielden de Noormannen hier geregeld huis. Hun rooftochten waren hier
dus wel degelijk allereerst tegen de lekenbevolking, zowel de kooplui als de boeren,
gericht, een bevolking die in de Friese gewesten ook wel de moeite van het plunderen
waard was.
Tussen 834 en 837 is Dorestat vier maal aan de beurt en ook daarna wordt het nog
geregeld bezocht, het laatst in 863; dan is het dood. Verder worden nog Witla en
Meinerswijk genoemd en een onbekende vrij grote plaats in de buurt van Dorestat:...
depopulato emporio quod Dorestatus dicitur sed et villam non modicam ad quam
Frisii confugerant, occisis multis negotiatoribus et capta non modica populi
multitudine, usque ad... castellum Novesium perveniunt (Ann.Bert. op 863); daar de
Friezen uit Dorestat naar die plaats vluchtten denk ik eerder aan Renen, dan aan
Xanten, dat op deze tocht ook verwoest werd(24).
Geregeld wordt ons medegedeeld, dat mensen worden meegesleept om als slaven
verkocht te worden(25). Ook het doden van de ongelukkige bevolking is aan de orde
van de dag. We moeten goed begrijpen dat voor zulke roversbenden, die zich ver in
vijandelijk gebied wagen, de terreur een noodzakelijk onderdeel van de strategie is!
Snelle schepen, superieure bewapening, moed en trouw zijn niet

(21) Ob. Utr. 49.
(22) E. DRONKE, Traditiones et Antiquitates Fuldenses (Nachdruck Osnabrück 1966) blz. 67:...
ut ab extraneis invasoribus plurima monasterii predia sub voracitate laicorum posita pene
irretita et impedita viderentur... reden waarom abt Hadamar in ca. 940 een goederenlijst van
de Friese bezittingen laat vervaardigen.
(23) Ob. Utr. 67.
(24) Zie de Ann. Xant. op 864.
(25) Bv. Ann. Xant. op 837: Pagani vastaverunt Walicrum multasque feminas inde abduxerunt
captivas; vgl. H. JANKUHN, Haithabu. Ein Handelsplatz der Wikingerzeit (Neumünster,
19633), blz. 182vv.
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genoeg om zich in een vijandige omgeving te handhaven; verlammende terreur is
een noodzakelijk complement. Moorden en verwoesten was dan ook niet zinloos
maar zeer verstandig. Een fraaie weergave van de hiervoor benodigde mentaliteit
vinden we in het skaldengedicht op de Wiking Olaf Tryggvason, dat ca. 996 werd
gemaakt:
De vorst, zoon van Tryggve, sloeg eindelijk herhaaldelijk de Saksers neer
tot voedsel voor de schuwe, lelijke wolf; de vriendenrijke koning gaf wijd
in het rond het bloed van vele Friezen te drinken aan de donkere wolven.
De machtige vredestichter veranderde de bewoners van Walcheren in
lijken; de legeraanvoerder gaf de lichamen der Vlamingen aan de raven(26).
Aan de andere kant is het waar dat men zich de verwoestingen niet te grondig moet
voorstellen. Hamburg bv. werd volgens de Annales Fuldenses in 845 verwoest, maar
uit opgravingen blijkt dat dit alleen de dom-burg betrof, niet de koopmansnederzetting
die toen juist een opbloei beleefde. In 858 werd Bremen inderdaad geheel verwoest,
maar de bevolking kwam meteen weer terug(27). Dit moeten we in gedachten houden
als we bv. over Dorestat in de Annales Bertiniani achtereenvolgens lezen:
834 ... homines autem quosdam occiderunt, quosdam captivatos abduxerunt
partemque eius (i.e. Dorestat) igni cremaverunt.
835 ... Nordmanni secunda irruptione Dorestadum irruentes vastaverunt atque
hostiliter depredati sunt.
836 ... nordmanni Dorestadum et Frisiam rursum depopulati sunt.
837 ... ad Dorestadum eadem furia pervenerunt, tributa similiter exegerunt.
Dorestat kan zich blijkbaar geregeld herstellen; men lette bovendien op de
verschillende woordkeus van deze berichten, die doet vermoeden dat de schrijver
tracht aan te geven wat er ongeveer gebeurd is.
Een mooi voorbeeld van het optreden van een Wikingbende tegen de bevolking
vinden we in het al meer genoemde verhaal in de Annales Fuldenses over de tocht
van Rudolf tegen Oostergo in 873 die zo slecht voor hem afliep. Rudolf zond boden
rond die de inwoners bevalen een schatting bijeen te brengen. Als ze weigeren wordt
hij woedend en zweert dat hij alle mannen zal doden en de vrouwen en kinderen, en
have en goed zal wegvoeren.

(26) Vertaling naar J. DE VRIES (als noot 3) blz. 299.
(27) H. HARTHAUSEN, Die Nordmanneneinfälle in Elbe- und Wesermündungsgebiet mit besonderer
Berücksichtigung der Schlacht von 880 (Hildesheim, 1966), blz. 21v., 29v.
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Belangrijk is die steeds weerkerende eis tot betalen van schatting. In 837 heet het
dat de Noormannen Walcheren binnenvallen en velen doden... et aliquamdiu inibi
commorantes, censu prout libuit exacto ad Dorestadum pervenerunt, tributa similiter
exegerunt (Ann.Bert. op 837). In 846 krijgen ze pro libitu schatting in Friesland
(Ann.Bert. op 846) en dit zijn slechts een paar voorbeelden uit vele. Uit berichten
over het opbrengen van schattingen in West-Francië weten we, dat het hele platteland
daaraan mee moest betalen.
Men moet dus de ellende die ook over de lekenbevolking kwam, vooral niet
onderschatten en ook niet het spontane verzet, waarover we ook meer dan eens lezen.
We hoeven het gejammer van de monniken dan wel niet woordelijk te nemen(28),
maar dat het in onze streken droevig gesteld was, is niet te ontkennen.
Dit alles zal zeker tijdelijk verlammend op het economische leven hebben gewerkt.
Toch is het niet meer vol te houden dat - zoals nog in de Algemene Geschiedenis
der Nederlanden wordt gesteld - dit heeft geleid tot de ondergang van de Friese
handel. NIERMEYER heeft dit in ‘Welvaart in Wording’ afdoende weerlegd(29).

IV. Vestiging; het leen van Rorik en Godfried.
Indien SAYWER gelijk zou hebben met zijn bewering dat landhonger de voornaamste
drijfveer voor de Wikingtochten was, dan moet de vestiging van de Noormannenrijkjes
van Rorik en Godfried tot immigratie van Denen hebben geleid. SAWYER zelf voert
dan ook deze rijkjes als bewijs voor zijn stelling aan. Is dat juist?
J. DE VRIES dacht van wel en zag er ‘een versterking van ons volkselement’ in,
wat dat dan ook voor hokus pokus mag zijn(30). GOSSES is erg voorzichtig en spreekt
over hier gevestigde ‘Noormannenvorsten en hun volgelingen’ die hij naast de Friese
bevolking stelt; de Working Paper ontkent de vestiging volkomen.
Nu is ‘vestiging’ een niet geheel duidelijk woord. We kunnen twee

(28) Zo bv. de beschrijving die Altfrid in zijn Vita Liudgeri van de kuststreken geeft: verbrand
zijn de kerken, uitgestorven de kloosters, de landerijen zijn door de inwoners verlaten, zodat
de regiones maritimae waar eerst vele mensen woonden vrijwel in een woestenij (solitudinem)
veranderd zijn (Vita Liudgeri, ed. H. DIEKAMP (Neumünster, 1888), blz. 33). Dit werd vóór
849 geschreven!
(29) W. JAPPE ALBERTS-H.P.H. JANSEN, Welvaart in Wording (Den Haag, 1964), blz. 40vv.
(30) J. DE VRIES (als noot 3) blz. 285.
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stadia onderscheiden: in het eerste houden de Wikingen zich lange tijd in een gebied
op als benden die steeds klaar staan en bereid zijn om te vechten; ze leven van buit
en schattingen die door de bevolking ter plaatse en in de naburige landen moet worden
opgebracht; ze zijn steeds ‘einsatzbereit’ als knokploegen! Zo leefden ze bv. tientallen
jaren in het Beneden-Seinegebied en langs de Loire. In het tweede stadium verdelen
zij het land en nemen ze deel aan het maatschappelijk leven. Zo ging het in de
Danelaw en zo ging het - later - in Normandië, waarbij ze gebruik maakten van en
zich inpasten in de bestaande Frankische feodale kaders.
Tussen die twee manieren van vestiging behoeft mijns inziens niet eens een groot
verschil in aantal migranten te zijn; de grote Deense invloed in de Danelaw is men
nu geneigd toe te schrijven aan een toestroming van immigranten ná de eerste
vestiging.
We moeten deze vestigingsvormen bovendien goed onderscheiden van emigranten
die als eenlingen zich in Frankisch of Fries gebied gevestigd hadden, dus niet in het
kader van een groepskolonisatie of van een feodaal netwerk onder een
Noormannenvorst. Een voorbeeld van zo een eenling vinden we in de Deen die in
873 de Friezen in Oostergo raad geeft bij hun strijd tegen de Wikingen onder Rudolf:
Nordmannus, qui christianus effectus, longo tempore cum eisdem Frisonibus
conversatus est (Ann.Fuld. op 873). Hij is duidelijk niet één van de velen, maar een
uitzondering. Ook een eenling, zij het van andere snit, was de bekende Hemming,
die in 837 in dienst van Lodewijk de Vrome op Walcheren sneuvelde(31).
Ik geloof dat we moeten aannemen, dat ten minste het eerste stadium van vestiging,
het knokploegstadium, in de Deense heerschappijen plaats vond. Anders had deze
belening, die immers in 851 expliciet tot doel had het mondingsgebied van de grote
rivieren tegen de andere Noormannen te verdedigen, geen enkele zin. Zulk een
vestiging, die als ze niet overgaat in het tweede stadium, makkelijk beeindigd kan
worden, schiet niet diep wortel en laat geen sporen na.
De vraag is nu: is er een overgang naar de tweede fase geweest zoals in Engeland
en Normandië? De Working Paper ontkent dit, onder andere met een beroep op het
zwijgen van de bronnen. Nu is het erg onzeker of je gegevens over vestiging in deze
uithoek van het rijk wel in onze bronnen kan verwachten. Over de vestiging in
Normandië

(31) Hierover het laatst C. DEKKER (als noot 18) blz. 55v.
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zwijgen de contemporaine bronnen evenzeer en toch zal niemand die ontkennen. De
vroegmiddeleeuwse schrijvers hadden nu eenmaal geen belangstelling voor dit soort
maatschappelijke verschijnselen en alleen bij toeval zou iets overgeleverd kunnen
zijn. Zo een toeval is er trouwens(32). De Annales Fuldenses berichten op het jaar 882,
dat Karel de Dikke de graafschappen die Rorik gehouden had in leen gaf aan Godfried
suisque hominibus ad inhabitandum. Hier had een begin kunnen liggen voor het
tweede stadium van vestiging, voor het stichten van een Fries Normandië. Maar de
trouweloosheid van Godfried en zijn spoedige dood (885), waarna zijn volgelingen
in de Betuwe werden afgeslacht, hebben de verwezenlijking hiervan verhinderd. We
zitten dan trouwens in de periode dat de na-immigratie van Denen naar Engeland
plaats vindt, zodat zij voor de bevrediging van hun landhonger voedsel genoeg
hadden.
Kunnen we dus de geschreven bronnen niet te veel vragen, dan rest ons slechts na
te gaan, wat indirecte getuigenissen, met name de archaeologie, de instellingen, de
plaatsnamen en de taal ons te zeggen hebben.

V. De archaeologie.
Over de archaeologie kan ik gelukkig kort zijn, nu we over het voortreffelijke
onderzoek beschikken dat de Working Paper hieraan gewijd heeft. Het blijkt dan dat
de archaeologische overblijfselen die we met zekerheid aan de Wikingen kunnen
toeschrijven, zeer zeldzaam

(32) De schrijvers van de Working Paper hebben deze getuigenis gewogen en verworpen, omdat
(in)habitare ook gebruikt kan worden voor een tijdelijk verblijf. Voor zover ik heb kunnen
nagaan (me beperkend tot continentale bronnen) is dat één maal het geval nl. in de Ann.
Xant. op 864 over een Noormannentocht naar Xanten: zij zetten zich vast op een eiland in
de Rijn... ibique munitione constructa habitaverunt ad tempus. Duidelijk in de zin van
blijvende bewoning wordt het woord gebruikt in de Ann. Fuld. op 880... ubi pars maxima
Frisionum habitabat, op 885/6... ubi Frisiones habitabant, Ann. Bert. op 862... Brittanos
qui in Niustria habitabant en vooral Regino op 873 waar het woord precies in tegenstelling
met een tijdelijk verblijven wordt gebruikt... cum mulieribus et parvulis veluti in ea habitaturi
intrant. Daarnaast vinden we meermalen (in)habitantes voor ‘inwoners’ (bv. Ann. Vedast.
op 880 en 886). Habitatores (passim) laat ik liggen. De boven aangehaalde zin over Godfried
heeft een precieze parallel in Ann. Fuld. op 850 (moet zijn 852) waar Karel de Kale een
andere Godfried... cum suis in societatem regni suscepit et terram eis ad inhabitandum
delegavit, een eerste Normandië dat niet doorging. De betekenis ‘wonen’ van habitare is in
de teksten zozeer overheersend, dat ik het wat al te critisch acht, deze niet ook voor ons citaat
op 882 aan te nemen.
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zijn en dat dat wat we vinden, niet aan vestigingen toegeschreven hoeft te worden.
Ook in Engeland komt veel minder te voorschijn dan men zou denken. Dit komt
enerzijds door de snelle acculturatie waartoe Wikingen altijd en overal bereid blijken
te zijn, anderzijds doordat de grote gelijkheid van de producten van Wikingen en
inheemsen een onderscheid daartussen vaak onmogelijk maakt.
Dat wat men ten onzent nog gevonden heeft zou hier best door middel van handel
gekomen kunnen zijn en zegt dus niets over vestiging. Heeft men in Engeland nog
stenen gedenktekenen van Denen, die het vermoeden van vestiging rechtvaardigen,
in onze steenloze streken ontbreken die uiteraard. De archaeologie geeft ons dus
geen houvast voor de vaststelling van Deense vestiging. Ik merk hierbij op, dat ook
in Normandië vrijwel geen aan de Denen toe te schrijven archaeologica gevonden
zijn(33).
Dit alles betekent, dat de archaeologie in deze eenvoudig geschrapt moet worden
als toetssteen voor Wikingerinvloed(34).

VI. De instellingen.
In dit kader wil ik twee veronderstellingen van GOSSES en een artikel van L.
HARDENBERG behandelen.
Gosses heeft in zijn ‘Deensche heerschappijen’ de huslotha aan de Noormannen
toegeschreven en in zijn ‘Welgeborenen en Huislieden’ de heervaartinrichting in
Holland en Zeeland.
De huslotha, daarnaast ook huslatha, huslaga en huslowa(35), is een aan de koning
verschuldigde huisbelasting, die we voor het eerst genoemd vinden in de tiende eeuw;
Otto I schenkt dan een deel ervan aan de bisschop van Utrecht. We vinden hem
gelocaliseerd in Tessel en Friesland tussen Vlie en Weser(36). Zoveel is zeker.

(33) Gwyn JONES, A history of the Vikings (London, 1968), blz. 232n.
(34) Voor de Zeeuwse burgen zie H.v. WERVEKE, De oudste burchten aan de Vlaamse en Zeeuwse
kust (Brussel, 1965) en mijn commentaar daarop in: De Franken in Nederland (Bussum,
19742), 122vv. Ook Rijnsburg moet in dit kader van tegen de Noormannen opgerichte
burchten geplaatst worden. - H. SARFATIJ (in Ex Horreo, als noot 9), voorzichtiger dan ik,
laat zich hierover niet uit.
(35) B.W. v. KLAARBERGEN, De Huslotha, It Beaken XI (1949) blz. 131vv. en laatstelijk B.
SJÖLIN, Die Fivelgoer Handschrift I, (Den Haag, 1970), blz. 199 met een aardige, maar de
historicus toch niet bevredigende etymologie.
(36) Ob. H.Z. ed. A.C.F. KOCH, no 55. - J. HOEKSTRA, Die gemeinfriesischen siebzehn Küren
(Assen, 1940), VI-IX.
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HAMAKER(37) heeft de Vroneschoud hieraan willen gelijkstellen, en belasting, die in
de 13e en 14e eeuw voorkomt in Tessel, Westfriesland, acht Kennemer dorpen en
Waterland. Dit is echter onbewezen; het feit dat de vroneschoud per dorp omgeslagen
werd(38) doet eerder vermoeden dat dit een andere belasting was. Het is verder goed
mogelijk, dat na de verovering van Westfriesland door Floris V de vronescoud tegelijk
met het Kennemer landrecht naar Westfriesland werd overgeplant(39). In Kennemerland
zelf was zij toen waarschijnlijk al voor een deel vervreemd; in 1250 tenminste is de
vronescoud in Oesdom in handen van de heer van Heemskerk.
GOSSES nu meent dat de huslotha ontstaan is uit een tribuut dat een
Noormannenvorst van de Friezen eiste; evenals het Danegeld in Engeland zou dit
dan in een vaste belasting zijn overgegaan. Hiertegen is als meest zwaarwegend
argument aan te voeren, dat er voor zover wij weten nooit een Noormannenrijk is
geweest dat van Tessel tot de Wezer rijkte. Bovendien zij opgemerkt, dat in 873 de
Friezen in Oostergo aan de schatting eisende roverhoofdman Rudolf antwoordden,
dat zij slechts aan koning Lodewijk en zijn zoons schatting hoefden te betalen:... se
non debere tributa solvere nisi Hludowico regi eiusque filiis; toen bestond er dus al
een koninklijke belasting, die moeilijk een andere dan het huisgeld kan zijn geweest.
Het feit dat Otto I pas in het diploma van 948 (Ob.Utr. 111) de huslotha bij de
bevestiging van de tiendschenking betrekt, lijkt een sterk argument voor GOSSES'
mening: de oude tiendschenkingen en bevestigingen daarvan kenden de huslotha
nog niet, zodat ze wel uit de Noormannentijd moet stammen. Men vraagt zich dan
echter af, waarom deze belasting dan al niet in eerdere bevestigingen van de
tiendschenking nl. in die van Zwentibold uit 896 (Ob.Utr. 88), Hendrik I uit 920-931
(Ob.Utr. 97) en Otto I uit 938 (Ob.Utr. 103) genoemd werd; deze dateren toch ook
van na de Noormannenheerschappij. Nu was het doel van het diploma van 948 in de
eerste plaats, de Utrechtse kerk te herstellen in oude, ten dele vervreemde rechten(40),
rechten waarvan de tiende delen van koningsgoed natuurlijk een

(37) B.V.G.O. 3e R.V. (1889) blz. 157vv.
(38) Ob. H.Z. ed. L.Ph.C. VAN DEN BERGH II no 339, anno 1277:... Vronescoud... villa quaelibet
persolvet. - HAMAKER vertaalde villa blijkbaar met ‘huis’!
(39) Vgl. M.S. POLS, Westfriesche stadsrechten I ('s-Gravenhage, 1888) blz. XIVv.
(40) Vgl. D.P. BLOK, Het goederenregister van de St.-Maartenskerk te Utrecht, Meded. Ver.
Naamk. 33 (1957) blz. 89vv.
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belangrijk bestanddeel vormden. De speciale vermelding van huslatha en cogsculd
in dit diploma zou verband kunnen houden met usurpaties, bv. met verdacht optreden
van Gerulf of Dirk I op Tessel. Zeker, we tasten hier in het duister, maar Gosses
evenzeer; dwingend is zijn redenering niet.
Een vergelijking tenslotte met het Engelse Danegeld is erg ongelukkig. Dit laatste
heeft zich gedurende een zeer lange periode tot een vaste belasting kunnen
ontwikkelen en had bovendien van de aanvang af een volkomen ander karakter, daar
het door de Engelse koning zelf geheven werd.
Voor een andere, m.i. betere verklaring van de huslotha verwijs ik naar het
medegedeelde in mijn boek over de Franken(41).
De heervaart bestond in het middeleeuwse Holland uit dienst te water. Men kwam
op met een kogge of heerkogge; Haarlem bv. was verplicht om met twee heerkoggen
te verschijnen. Voor de kleinere ambachten zou dit een te zware last zijn en daarom
bestond er een onderverdeling in riemtalen, dat is naar het aantal riemen of roeiers
dat ieder ambacht verplicht was te leveren(42). In Westfriesland was deze kogge zelfs
tot de administratieve eenheid geworden, die een aantal dorpen omvatte. Ook in het
westen van het Sticht en op Tolen kwam de kogge voor(43).
Aangezien we ook in de Vier Ambachten een heervaart per kogge vinden, moet
deze organisatie ouder zijn dan het graafschap Holland.
Nu kennen we een vergelijkbare organisatie in Scandinavië, de leding. Ook hier
bestonden districten die ieder voor de bemanning van één schip te zorgen hadden en
deze districten waren, in ieder geval in Zweden, weer onderverdeeld in eenheden die
ieder één roeier moesten leveren.
Deze parallel is zo treffend, dat GOSSES aannam, dat de heervaart per kogge aan
Scandinavië ontleend was en hier door de Noormannen was ingevoerd. Hij werd
hierin gesteund door de hevene in Zeeland. Hier was de heervaart gebaseerd op de
hevene, een hoeveelheid land van 200 morgen die voor twee man moest zorgen.
GOSSES zag in dit

(41) Als noot 33, blz. 96vv.
(42) Zie voor het volgende I.H. GOSSES, Welgeborenen en Huislieden (Groningen-Den Haag,
1926), blz. 48vv.
(43) Vreeland moest de bisschop met een herekogge dienen, Oork. Utr. 1681, (anno 1265) en
voor Tolen Ob. H.Z. I, 455 (anno 1248).
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woord een ontlening aan het Deense hafna, het gebied dat voor één roeier zorgen
moest.
Tegen dit laatste is C. DEKKER in het geweer gekomen(44); hij toonde aan dat voor
zover wij weten de hevene in de eerste plaats een fiscale eenheid was en meent
daarom dat het woord niet aan hafna ontleend is maar een eigen Nederlandse vorming
bij de stam van het werkwoord heffen is en dus een heffingsdistrict aanduidt.
Taalkundig is op DEKKERS afleiding niets aan te merken. Wat de betekenis betreft
moeten we echter wel bedenken, dat de Deense scheepsdistricten tevens fiscale
eenheden waren, zodat gelijkstelling niet uitgesloten kan worden.
Van belang is overigens, dat men tegenwoordig aanneemt, dat de ver doorgevoerde
Scandinavische leding pas uit de latere Wikingtijd (ná 950) stamt en daar toen
ontleend werd uit Engeland, dat de bakermat van dit systeem zou zijn geweest(45).
Hier is echter nog veel onzeker; is het principe wél Scandinavisch, maar de ver
doorgevoerde organisatie Engels van oorsprong? Of is alles van Engelse komaf? We
wachten nader onderzoek af.
Vóór de mening van Gosses blijft pleiten, dat er buiten de Noormannentijd geen
tijdperk te bedenken is, waarin deze organisatie ingevoerd kan zijn in een gebied dat
rijkt van Westfriesland tot de Vier Ambachten(46).
Dan nog het naastingsrecht en het recht van de 13de penning, zoals dat gegolden
heeft en nog geldt in Abkoude, Vinkeveen, Kamerik en Houdijk(47). Kort gezegd
houdt dit in, dat de ambachtsheer in geval een inwoner grond wou verkopen, het
recht van voorkoop had, waarvan hij kon afzien tegen betaling van een dertiende van
de koopprijs. Dit recht van voorkoop is niet zo bijzonder, maar de dertiende penning
wel. HARDENBERG ontdekte dat deze laatste ook voorkwam in het oude gewoonterecht
van Normandië en nu nog voorkomt op Serk en Guernesey. Hij meent daarom dat
dit recht hier door de Noormannen moet zijn ingevoerd.

(44) Als noot 18, blz. 449v.
(45) Zo L. MUSSET (als noot 5) blz. 145v., 252.
(46) Mede deze beperkte verbreiding verbiedt ons deze organisatie terug te voeren op de
maatregelen voor de kustverdediging van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome, zoals
onlangs nog gedaan werd door H.P.H. JANSEN, Maritieme Geschiedenis der Nederlanden I
(Bussum, 1976), blz. 80vv. Zie voor die maatregelen en de precieze teksten die erop betrekking
hebben mijn boek over de Franken (als noot 33) blz. 83v.
(47) L. HARDENBERG, Handwissel en dertiende penning (een voorstudie). Jaarboekje Niftarlake
1970, blz. 19vv.
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Nu is de overeenkomst ontegenzeggelijk frappant, temeer waar het zo een hoogst
ongebruikelijk getal betreft. Daar we echter niet weten waar de Normandische
dertiende penning vandaan komt (in Scandinavië is ze onbekend) en daar anderzijds
de Stichtse dertiende penning in typische ontginningsgebieden en niet op het oude
land voorkomt, moeten er wel zwaarwegende andere aanwijzingen zijn om een
conclusie als die van HARDENBERG te rechtvaardigen. Zulke aanwijzingen zijn er
niet(48). De herkomst van deze wonderbaarlijke rechtsoudheid blijft voorlopig in het
duister.

VII. De plaatsnamen.
Overal waar we met zekerheid van Noormannenvestigingen weten, daar vinden we
ook onweerlegbare getuigenis daarvan in de plaatsnamen. Dat geldt zowel voor
Ierland als voor Normandië, voor Engeland als voor Rusland(49). De getuigenis is
onweerlegbaar, maar de interpretatie ervan is - vooral in Engeland - onderwerp van
discussie. Het gaat daarbij vooral om twee vragen: ten eerste, gaan die plaatsnamen
merendeels terug op de eerste vestigingsperiode of zijn ze het product van een
geleidelijke uitbreiding van het Deense element; ten tweede, zijn sommige Deense
naamelementen (bv. -by of -thorp) niet door de Engelsen overgenomen en ook door
hen in de plaatsnaamgeving gebruikt. Voor ons doel is het niet nodig hier verder op
deze problemen in te gaan(50).
Als we in plaatsnamen zoeken naar sporen van Noormanneninvloed, dan kan het
om de volgende gevallen gaan.
Ten eerste om Deense namen, d.w.z. namen die geheel of waarvan het tweede
element duidelijk oudnoors en niet inheems is, zoals in Engeland -by, -hulm en -toft.
Ten tweede plaatsnamen met een ongetwijfeld oudnoorse persoonsnaam in het
eerste lid, zoals het Engelse Grimston, samengesteld uit de oudnoorse persoonsnaam
Grim en het oudengelse -tun.

(48) HARDENBERGS verwijzing naar de band tussen de heren van Abkoude en Wijk bij Duurstede
(sinds de tweede helft van de 13e eeuw!) beschouw ik maar als een speelse inval.
(49) Voor Ierland SAWYER (als noot 5) blz. 166. - voor Normandië J. ADIGARD DES GAUTRIES,
Les noms de personnes scandinaves en Normandie de 911 à 1066 (Uppsala-Copenhagen,
1954) en verder L. MUSSET (als noot 5) blz. 132, 255 en Gwyn JONES (als noot 32) blz. 231,
258. - voor Rusland Max VASMER, Wikingerspuren in Russland, Sitz. Ber. Preuss. Akad.
Wiss., Phil.-Hist. Kl. 1931, 649vv., speciaal 653vv.
(50) Zie de onder noot 5 en 6 vermelde literatuur.
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Ten derde plaatsnamen die in hun klankontwikkeling een oudnoors kenmerk dragen,
dat niet overeenkomt met de inheemse klankontwikkeling; als voorbeeld kunnen we
noemen de naam York, die met zijn stijgende diftong een duidelijk oudnoorse, niet
oudengelse ontwikkeling representeert(51).
Welnu van geen van deze groepen is een voorbeeld in ons land aan te wijzen.
SCHÖNFELD heeft alle hem bekende veronderstelde Wikingnamen onderzocht(52) en
er tenslotte maar één erkend nl Oostburg, 941 Osborch, 973 Osburg, 1007 Ostburch
enz.(53).
Niet ver daarvandaan(54) lag vroeger Osemondskerke, 1150 Ostmundi capella, 1160
Ostmundi capella en SCHÖNFELD meende daarom dat Osburg ontstaan was - door
haplologie, zoals Osgest uit Osgeresgest - uit *Osemundsburg. Hij ziet in deze
Osmund een Wiking, omdat deze persoonsnaam ook zeer veel in Normandië voorkomt
bij de daar woonachtige Noormannen. SCHÖNFELD ziet in Oostburg een door de
Wikingen opgeworpen burg tegen de door de inheemsen opgeworpen Aardenburg.
Ik geloof daar niets van. Ten eerste is de persoonsnaam Osmund niet typisch oudnoors,
maar eerder typisch inguaeoons; hij is in het oudengels bekend, en kan hier ook
inheems zijn. Ten tweede doet het erg willekeurig aan, om uit de reeks kustburchten,
die naar algemeen wordt aangenomen tégen de Noormannen werden opgericht(55), er
één uit te zonderen en aan de Noormannen zelf toe te wijzen. Tenslotte is het
onaannemelijk, dat deze Noorman - die we dan toch in de 9e eeuw moeten plaatsen
- een eind buiten zijn burg, bij het latere Schoondijke, een kerk gesticht zou hebben.
Veel waarschijnlijker is dat Oostburg zijn naam dankt aan het feit, dat het de meest
noordoostelijke burcht in het Vlaamse verdedigingsstelsel tegen de Noormannen
was(56), en was de latere stichter van de kerk van Osemundskerke een inboorling.

(51) H.J. MIEDEMA, Van York naar Jorwerd. Enkele problemen uit de Friese taalgeschiedenis.
Groningen, 1966.
(52) Directe en indirecte Wikingerinvloeden op de naamgeving, in: Nagelaten opstellen
(Amsterdam, 1959), blz. 11vv.
(53) M. GYSSELING, Toponymisch Woordenboek s.v.; aldaar meer voorbeelden van de schrijfwijze
os voor ost: Oostdonk, Oostkerke, Oostmeet.
(54) Zie voor de ligging M.K. GOTTSCHALK, Historische geografie van Westelijk
Zeeuws-Vlaanderen tot de St. Elisabethsvloed van 1404 (Assen, 1955), blz. 28, 37.
(55) Zie noot 33. Ook SCHÖNFELD is die mening toegedaan.
(56) Voor oost = noordoost, zie J.W. MULLER, Een cartographische vraag nopens de oriëntering
in vroegeren tijd. Ts. Aardrk. Gen. 1923, blz. 120vv.
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De naam Assendelft, ca. 1049 Ascmannedelf, Asmedelf, 1063 Ascmannedelf,
Ascmannedilf bevat als eerste lid de 2e naamval meervoud van het woord Ascman,
waarvan ons Adam van Bremen zegt: pyratae, quos illi Wickingos appellant, nostri
Ascomannos, de zeerovers die zichzelf Wikingen noemen doch wij Ascmannen(57).
Ascman is dus niet de naam waarmee de Noormannen zichzelf aanduidden, het is
geen oudnoors woord, maar integendeel een inheemse aanduiding; de naam Assendelft
werd dus niet door de Wikingen gegeven, maar door de inheemse bevolking die
daarmee aangaf, dat de Wikingen iets met dit water te maken hadden. De naam is
dus geen getuigenis voor vestiging door Noormannen.
In tegenstelling tot Engeland en Normandië geeft de toponymie voor ons land
geen enkele steun aan de veronderstelling, dat hier een Deense vestiging van ook
maar enige omvang heeft plaats gehad; ook de microtoponymie - zo uiterst belangrijk
voor dit vraagstuk - zwijgt stil(58). Wat dit laatste betreft heeft SCHÖNFELD in een
ander artikel(59) nog verondersteld, dat de namen met -holm in Nederland op de
Wikingrijkjes terug te voeren zouden zijn. LERCHNER(60) heeft echter aangetoond, dat
dit zeker een woord is dat tot de oude inheemse, noordzeegermaanse woordvoorraad
behoorde (het komt voor in de Heliand) zoals ondermeer blijkt uit zijn verbreiding
en veelzijdige semantische ontwikkeling.

VIII. De taal.
Als de oogst bij de plaatsnamen al mislukt is, dan is het a priori al uiterst bedenkelijk,
om de mogelijkheid van Wikinginvloed op de verdere taalverschijnselen aan te
nemen. Dit geldt te meer als men zulke invloed wil aanwijzen niet in de Hollandse
of Zeeuwse dialecten

(57) Men zie voor het oudengels BOSWORTH-TOLLER onder aescman ‘nauta, pirata’ en voor het
oudsaksisch J.H. GALLÉE, Altsächsische Sprachdenkmäler (Leiden, 1894) blz. 215 pyrate.
ashmen. Dat ook Noorman hier een inheemse term was, blijkt uit bisschop Radbods Libellus
de miraculo S. Martini (M.G.H.SS. XV, blz. 1242): Dani, Suevique quos Theotisci lingua
sua Northman, id est aquilonales homines appellant.
(58) Zie voor Engeland: Scandinavian England, coll. papers by F.T. WAINWRIGHT edited by
H.P.R. FINBERG (Chichester, 1975), spec. blz. 256vv. en F.T. WAINWRIGHT, Archaeology
and Place-Names and History (London, 1962), blz. 85vv.
(59) Van zandbanken en eilandjes. Meded. Naamk. 34 (1958) blz. 96vv.
(60) G. LERCHNER, Studien zum nordwestgermanischen Wortschatz (Halle/Saale, 1965), blz.
116vv. De naam De Holm kwam in 1857 nog voor voor een weiland in Westerbork (materiaal
Nedersaksisch Instituut te Groningen).
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- het kerngebied van de ephemere Wikingrijkjes - maar in het Fries, waarvan het
kerngebied zulke rijkjes juist niet gekend heeft.
L.L. HAMMERICH was een van de eersten die met nadruk friesscandinavische
overeenkomsten aanwees en in verband bracht met de ‘Deensche heerschappijen’
onder verwijzing uiteraard naar GOSSES(61). Inderdaad wist hij opvallende
overeenkomsten aan te wijzen, maar de vraag is wel of de Noormannenknokploegen
in het latere Holland daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn en of de ‘Deensche
heerschappijen’ als tijd van ontstaan kunnen gelden.
In 1962 nam M. GYSSELING(62) de mening van HAMMERICH weer op en noemde
twee verschijnselen, die eventueel aan de Noormannen toegeschreven zouden kunnen
worden. Allereerst het feit dat de palatalisering van -k- en -g- voor oorspronkelijke
palatale vocaal in het Fries gestoord was: fri. breg tegenover engels bridge, reg
tegenover ridge en ofri. kiasa naast ziasa ‘kiezen’. Aangezien in Northumbrië, in de
Danelaw dus, zulke storingen in de palatalisering ook voorkomen en daar worden
toegeschreven aan de Denen, oppert GYSSELING de mogelijkheid, dat in Friesland
dezelfde oorzaak gewerkt zou kunnen hebben. Ik wijs er echter op, dat in Northumbrië
geen andere dan een Deense invloed aanwezig was, in tegenstelling tot Friesland dat
het opdringerige oudfrankisch en oudsaksich naast de deur en ook in huis had. Het
ligt voor de hand genoemde storing allereerst aan deze buren te wijten.
Vervolgens merkt GYSSELING op, dat het Fries van de omgevende talen verschilt
vooral door zijn stijgende diftongen. Hetzelfde verschijnsel vinden we in het oudnoors
en misschien, aldus GYSSELING, is dit in het Fries onder Deense invloed gebeurd in
de Noormannentijd.
Dit idee werd door MIEDEMA(63) verder uitgewerkt; zoals in de Danelaw oudengels
Eoforwic in Deense mond tot York werd, zo werd het Friese Everwerd (zo in 1200,
1221, 1329, 1386) tot Jorwerd (vanaf 1365) eveneens onder Deense invloed. De
accentverspringing in de tweeklanken, die tot de typerende stijgende diftongen
leidden, nemen

(61) L. HAMMERICH, Über das Friesische, in: Mél. linguistiques offerts à M. Holger Pedersen
(København, 1937), blz. 351vv., later herhaald in: Indeling en ontwikkeling van het Germaans
(Utrecht, 1946), blz. 8v. Het laatst hierover T.L. MARKEY, Germanic dialectgrouping and
the position of ingvaeonic (Innsbruck, 1976), en P. RAMAT, Das Friesische. Eine sprachliche
und kulturgeschichtliche Einführung. Innsbruck, 1976.
(62) Het oudste Fries. It Beaken 24 (1962) blz. 1vv.
(63) H.T.J. MIEDEMA, Van York naar Jorwerd. Groningen, 1966.

Naamkunde. Jaargang 10

45
we na de Noormannentijd waar en is onder de invloed van de ‘Deensche
heerschappijen’ ontstaan; volgt weer de verwijzing naar GOSSES.
Nu is de parallel tussen York en Jorwerd niet zo sterk als hij op het eerste gezicht
lijkt. Dat een oudengelse naam Eoforwik, als die plaats door de Denen en later door
de Noren voor lange tijd bezet is, door de Scandinaviërs tot Jorwik, York wordt,
welke stijgende diftong vervolgens door de Engelsen in deze naam wordt
overgenomen, is iets heel anders dan een in het oudfries zelf werkende klankwet te
verklaren uit Deense invloeden.
Principieel is deze beschouwingswijze al weinig overtuigend. De klanken van een
taal vormen een samenhangend geheel; als één klank verandert heeft dat repercussies
op het gehele systeem. Een zo ingrijpende wijziging als de accentverspringing in
tweeklanken en de devocalisering van het eerste element kan niet zo maar van buitenaf
geïntroduceerd worden. Een dergelijke verandering moet men allereerst trachten te
verklaren in het kader van de ontwikkeling van het gehele friese klanksysteem zelf
en van de algemene in die taal waarneembare tendenties. Welnu, de neiging tot
accentverspringing in tweeklanken heeft in het Fries voortdurend gewerkt, zoals
MIEDEMA zelf bewees. Er is dus alle reden om allereerst te denken aan een
intern-friese ontwikkeling van Everwerd naar Jorwerd. Dit klemt temeer, daar er een
groot tijdverschil bestaat: de Deense heerschappijen dateren uit de 9e eeuw (de enkele
raids die daarna nog plaats vonden konden natuurlijk geen enkel blijvend spoor
nalaten); het ontstaan van een tweeklank onder invloed van een tot -w- geworden
intervocalische -v- is pas in de 14e eeuw waarneembaar, onder andere in de naam
Everwerd. Dat in het geval Maarslag (uit Maresfliate) de stijgende diftong al in het
eind van de 11e eeuw waarneembaar is - nog altijd bijna 200 jaar na de dood van
Godfried - zegt niets voor de chronologie van Everwerd > Jorwerd, waar we met
een andere fonetische uitgangssituatie te maken hebben.
Zowel MARKEY als RAMAT, de twee schrijvers die zich het laatst met deze materie
hebben bezig gehouden, wijzen erop dat een nauwere oude verwantschap te
onderkennen valt tussen het noordgermaans en het noordzeegermaans dan tussen het
noordgermaans en het oudhoogduits. Binnen het noordzeegermaans heeft het fries
weer de meeste affiniteit met het noordgermaans, een affiniteit die overigens door
eeuwenlang intensief handelscontact van lang vóór tot lang ná de
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9e eeuw levend gehouden werd. De meeste grammaticale overeenstemmingen tussen
oudnoors en oudfries worden door deze schrijvers wel terecht gezien als een parallelle,
onafhankelijke eigen ontwikkeling. Wat betreft breking en stijgende diftongen wordt
dit nog onderstreept door het feit dat de conditionering in beide talen niet dezelfde
is(64).
In dit kader moet ook nog besproken de nominatief pluralis van de -a- stammen,
die in het oudnoors op -ar uitgaat, een vorm die ook in oostfriese teksten voorkomt.
Het is niet zeker, of het westfries deze vorm ook gekend heeft; dat hangt af van de
betrouwbaarheid en de interpretatie van het woord rûtforstar dat voorkomt in een
slechte copie van een Fuldase bron uit de eerste helft van de 9e eeuw(65). Indien we
hier inderdaad met een nominatief pluralis te doen hebben, dan dateert dit gegeven
zeker van vóór de Deense heerschappijen; áls er al ontlening aan het oudnoors heeft
plaats gehad, dan zou dat eerder moeten zijn gebeurd.
Dit meervoud is binnen het Fries slechts klankwettig te verklaren als men ad hoc
een pluralismorfeem -aziz construeert. E. ÖHMANN, die zich het laatst met deze
kwestie heeft bezig gehouden(66), zegt dat dit een mogelijkheid blijft, maar oppert
daarnaast de mogelijkheid van ontlening aan het oudnoors. Hij laat daarbij in het
midden, wanneer die ontlening plaats vond; dat kan ieder moment na het verdwijnen
van auslautende -z zijn geweest, d.w.z. al erg vroeg, zeker vóór de 9e eeuw. We zijn
echter geenszins gedwongen om ontlening aan te nemen.
Noch voor dit verschijnsel, noch voor een van de andere friesscandinavische
parallellen(67) hebben we de 9e-eeuwse Deense heerschappijen als verklaring nodig.
Gelijke parallelle ontwikkeling op grond van oude verwantschap is in de meeste
gevallen een voldoende

(64) MARKEY (als noot 61), blz. 74. - over breking, MIEDEMA (als noot 51 blz. 10 over stijgende
diftongen uit germ. eu.
(65) E. DRONKE, Traditiones et antiquitates Fuldenses (Neudruck Osnabrück, 1966), blz. 45;
genoemd wordt daar eerst... quartus census qui dicitur rûtforst X denarii... later nog eens...
rutforstar X den.
(66) Der friesische Plural auf -ar, -er. Festschr. f. Ludwig Wolff hrsg. v.W. SCHRÖDER
(Neumünster, 1962) blz. 29vv. - MARKEY (als noot 61) blz. 52 oppert een westfriese
ontwikkeling van -as tot -a, hetgeen onwaarschijnlijk is, zeker als hij bovendien met ÖHMANN
een daarop volgende overgang naar -ar aanneemt om samenval met de genitief pluralis op
-a te voorkomen.
(67) Zie HAMMERICH, 1937 (als noot 61) blz. 355vv. - RAMAT (als noot 61) blz. 73vv. - MARKEY
(als noot 61) blz. 44vv. Zie voor MIEDEMA's opinie over Thor en Thoresdey laatstelijk D.
HOFMANN in Us Wurk 25 (1976) blz. 33vv.
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verklaring. Dat bovendien de intensieve handelsbetrekkingen vanaf de 6e eeuw tot
in de 11e eeuw - waarbij het meer de Friezen zijn die naar het noorden gaan dan de
Scandinaviërs die naar Friesland komen - van belang geweest zijn, speciaal voor de
lexicale overeenstemmingen, lijkt me aannemelijk(68). Van de 40 woorden die volgens
LÖFSTEDT het Fries en Noordgermaanse talen gemeen hebben, kan een deel
gemeenschappelijk erfgoed zijn(69) en is van de rest niet te zeggen, in welke richting
de ontlening gegaan is. Ik voeg hieraan toe: evenmin is te bewijzen dat die ontlening
in de 9e eeuw moet hebben plaats gevonden.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat uit een vergelijking van de Nederlandse
kuststreek met die gebieden, waarvan we met zekerheid weten dat de Noormannen
zich er gevestigd hebben - Normandië en de Danelaw - blijkt, dat uit het volkomen
ontbreken van oudnoorse kenmerken in onze toponymie besloten moet worden, dat
hier geen noemenswaardige Deense vestiging heeft plaats gevonden. Fonologische
en lexicologische parallellen alsmede een enkele morfologische overeenkomst tussen
oudfries en oudnoors zijn beter te verklaren uit oude affiniteit en eeuwenlang
handelscontact dan uit een vermeende heerschappij van Denen in Friesland.
Dit stemt overeen met wat de historische bronnen en de instellingen ons leren.
Alleen lijkt het niet onmogelijk dat de heervaartorganisatie op basis van scheepsdienst
door Deense machthebbers in het latere Holland en Zeeland is geïntroduceerd.
Amsterdam.
D.P. BLOK

(68) Zie E. LÖFSTEDT, Beiträge zur nordseegermanischen und nordseegermanischnordischen
Lexicografie, Ndd. Mitt. 19/21 (1963/5) blz. 281vv.; 22 (1966) blz. 39vv.; 23 (1967) blz.
11vv.; 25 (1969) blz. 25vv.
(69) LÖFSTEDT laat dit dl. 19/21 blz. 282 geheel in het midden; dl. 25 blz. 39 poneert hij dat het
grotendeels geen gemeenschappelijk erfgoed is, zonder enige argumentatie.
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Van Dublin naar Dokkum
Oudnoors Jarl ‘dux’, Oudfries Jarla en de mogelijkheid van
oudnoorse relicten in het Oudfries

*

**

Om de oudnoorse invloeden op het Oudfries aan te tonen, moet men eigenlijk
oudnoorse relicten (interferenties) aanwijzen in het Oudfries van de Noormannentijd
of daarvóór. Maar deze vinden we niet in de oudfriese runeninscripties of in de
weinige oudfriese namen in teksten als de akte van Folcker uit 855. Daarom heb ik
de niet gemakkelijke taak op mij genomen de mogelijkheid na te gaan van oudnoorse
relicten, bewaard in latere oudfriese teksten en namen. Ik ben geen historicus en
moet mij dus verlaten op het werk van historici en archeologen dat ik onder ogen
krijg. Daarom beperk ik mij in beginsel tot mijn eigen terrein: het gebied van het
Fries.
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We moeten dus uitgaan van late gegevens en met behulp van hypothesen proberen
iets van het oude te reconstrueren. Daarbij moeten we onderscheid maken tussen
hypothesen op grond van degelijke gegevens en argumenten en anderzijds: losse
veronderstellingen omtrent oppervlakkige overeenkomsten tussen skandinavische
talen en het Fries (of het Nederlands).
Sinds enige tijd is drs. M.L. PHILIPPA, die verbonden is aan de Universiteit van
Amsterdam, bezig aan een dissertatie over de betrekkingen tussen het Oudfries en
het Noordgermaans en de achtergronden daarvan. Zij hoopt hierop te zijner tijd aan
de Rijksuniversiteit te Utrecht te promoveren. In verband hiermee zal ik niet proberen
deze hele problematiek te behandelen. Het lijkt me beter nu in te gaan op enkele
punten die de laatste jaren onderwerp van bespreking zijn geweest. Herbezinning en
verder onderzoek leveren wel enkele nieuwe gezichtspunten op.
De belangstelling voor deze problemen is de laatste tijd toegenomen. Vooral het
jaar 1975 is voor de friese naamkunde een belangrijk jaar geweest. Hetzelfde geldt
trouwens ook voor de engelse naamkunde. Eerst wil ik nu even naar Engeland kijken.
Voor de engelse naamkunde was 1975 om vier redenen van bijzonder belang. In de
eerste plaats wegens de ‘Name-Study Conference’ die in april van dat jaar is
georganiseerd door de ‘Council for Name-Studies in Great-Britain and Ireland’. Deze
conferentie werd gehouden in University College London en ik ben blij dat ik hem
heb kunnen bijwonen. Het thema was: ‘Personal Names in Place-Names: and vice
versa’. Maar de problemen rond de Wikingen in Engeland en elders zijn er volop
aan de orde geweest. De lezingen van G. FELLOWS JENSEN, G. KRISTENSSON en N.
LUND zijn afgedrukt in Onoma 19, 3 van 1975.
In de tweede plaats heeft in 1975 de ‘English Place-Name Society’ een bundel
uitgegeven van acht studies over ‘Place-Name Evidence for the Anglo-Saxon Invasion
and Scandinavian Settlements’. Deze studies waren op verschillende plaatsen
verschenen, maar de voorzitter K. CAMERON heeft ze verzameld en gebundeld en
M. GELLING heeft er een inleiding bij geschreven. In de derde plaats is van belang
dat de voornaamste deense deskundige voor engelse plaats- en persoonsnamen G.
FELLOWS JENSEN toen een overzichtelijke studie heeft gepubliceerd onder de titel:
‘The Vikings in England: a Review’. Deze is verschenen in het jaarboek Anglo-Saxon
England 4.
Het enige, maar geringe bezwaar tegen deze publicaties is hun
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gelijktijdigheid, waardoor zij geen rekening met elkaar konden houden. Maar daar
staat tegenover dat ze alle drie het nut van de naamkunde aantonen, dat door engelse
historici als P. SAWYER was onderschat. In de vierde plaats noem ik nog de ‘Working
Conference on Personal Name Studies in Great Britain and Ireland’ die in Erlangen
(West-Duitsland) in september 1975 is gehouden. Ik verwijs hiervoor naar hetgeen
H. VOITL hierover schrijft in Onoma 19, 3 van 1975.
Uiteraard zijn het gebied van de engelse naamkunde en dat van de friese naamkunde
geen vergelijkbare grootheden: het verschil in rijkdom aan oude bronnen is te groot.
Maar toch is 1975 ook voor friese naamkunde een bijzonder jaar geweest: zie de
‘Kroniek’ in Naamkunde 7 (1975), 281 en 9 (1977), 277. Het Naamkundig
werkverband van de ‘Fryske Akademy’ is in 1975 weer opgeleefd. In hetzelfde jaar
rommelde het ook een beetje in Friesland, omdat de dondergod Thuner met zijn
oudnoorse naamvorm Thor een drietal schrijvers liet ‘donderjagen’ in enkele
tijdschriften. Het waren T. HOEKEMA, J. RINZEMA en H.T.J. MIEDEMA en daarna
ging ook de duitse nordist en frisist D. HOFMANN meedoen.
Daardoor ben ik er nu niet meer zo zeker van dat Thor's invloed in Friesland is
aan te wijzen. Ik geloof dat we op dit punt inderdaad ook rekening moeten houden
met de mogelijkheid van intern-oudfriese ontwikkelingen. Oudnoorse invloed op het
Oudfries is niet rechtstreeks te bewijzen, bij gebrek aan directe gegevens uit de friese
Noormannentijd. Daarom kan men beter de bewijslast omkeren. Dan moet men
aannemen dat een bepaald verschijnsel in het Oudfries een oudnoors relict is, omdat
het alleen uit het Oudnoors verklaard kan worden.
Zo blijkt de oudnoorse invloed zowel mogelijk als waarschijnlijk te zijn. Maar we
kunnen dus alleen maar proberen een soort bewijs uit het ongerijmde te geven. Daarbij
moeten we uitgaan van hypothesen en vooral ook de kracht nagaan van de argumenten
waarop deze hypothesen berusten. Het Noordfries op het vasteland en op de eilanden
voor de kust van Zuid-Sleeswijk in Noord-Duitsland laat ik hier buiten beschouwing.
Hiervoor verwijs ik naar het werk van ÅRHAMMAR.

1. Oudnoors Thor en oudfries touwer ‘onweer’.
1.1. Oudfries thor- uit *thonr- of oudnoors Thór?
In de eerste plaats wil ik de vraag bespreken of Thór, de naam van
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de oudgermaanse dondergod in zijn oudnoorse vorm, kan schuilen in de friese vormen
touwer en touwersdei, in Hindeloopen toer en vroeger ook toersdaei, als nevenvormen
van gewoon-fries tonger en tongersdei, nederlands donder en donderdag. Ik geef
hier nog eens de voornaamste vormen.
Oudnoors Thórr uit ouder thunarr; Thórsdagr.
Oudengels Thûr, Thôr; Thuresdaeg ‘dies Jovis’.
Oudfries: gewoonlijk thunres-, thunderdey; later: tongersdey. Daarnaast ook wel:
thores-dey (kopie) en towers-, touwersdey.
Nieuwfries: gewoonlijk tonger, s., tongerje, v. en tongersdei, s. naast verouderd
touwer en touwerje, resp.: ‘onweer’ en ‘loeien, bulderen’, terwijl men de nederl.
vorm donder (en donderje) als krachtterm gebruikt.
Hindeloopen: toer en verouderd toersdaei. In het Oudfries is dus uit *thuner,
*toner via thunder, *tonder de vorm tonger ontstaan. Hierover is men het wel eens,
maar niet over het ontstaan van touwer en hindel. toer uit thor. Nadat ik in 1972 op
deze vormen had gewezen, zijn er van drie kanten reacties gekomen: van de Friezen
T. HOEKEMA en J. RINZEMA en vervolgens ook uit Duitsland, van de Kieler hoogleraar
D. HOFMANN.
Zij sluiten zich alle drie aan bij mijn etymologie van touwer en toer als varianten
van tonger, het gewone friese woord voor ‘donder’. Maar zij betwijfelen of bestrijden
mijn opvatting dat de oudnoorse vorm Thór de grondslag vormt van de afwijkende
vormen touwer en toer. Op de poging van HOEKEMA een intern-friese verklaring te
geven, ben ik elders al ingegaan (M. 1975, 301). Hij gelooft dat het oudfriese thunder,
thonder door een soort ‘Ersatzdehnung’ tot tôr, toer kon worden. Mijn bezwaar, dat
we bij wonder en andere woorden op -onder ook geen *wôr of *wûr hebben gekregen,
wordt door HOFMANN (35) gedeeld.
Vervolgens heeft J. RINZEMA enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij
HOEKEMA's betoog, maar ook bij mijn veronderstelling dat thôres- op het oudnoorse
Thór en niet op de oudfriese vorm *thonres-teruggaat. Ik heb destijds wel op de
laatste mogelijkheid gewezen, omdat CAMPBELL (Par. 474) op dezelfde wijze voor
het Engels de vorm thures (van Thursday) uit thunres verklaarde, evenals mîre uit
mînre ‘mijner’ (M. 1972, 6). Maar het bezwaar van deze verklaring leek mij toen
dat thores- met een gerekte klinker uit *thonres- geen aansluiting bood bij touwer
en touwersdey (M. 1972, 7). Immers, ook het oudfriese tor(e) ‘toren’ werd later toer,
maar geen touwer.

Naamkunde. Jaargang 10

52
Maar intussen is er een andere mogelijkheid naar voren gekomen ter verklaring van
touwer, waarover dadelijk meer onder 1.2. Daarom blijven er voor oudfries thor- in
thores-dey en de latere vorm van Hindeloopen toer twee wegen over: òf deze vormen
gaan terug op *thonres en andere verbogen vormen van oudfries *thuner, *thoner,
òf oudnoors Thór schuilt in thores- en misschien ook in toer. Men kan aan de
intern-friese verklaring de voorkeur geven, maar de verklaring uit het Oudnoors
mogen we bij gebrek aan zekerheid niet uitsluiten, gezien de mogelijkheid van
oudnoorse relicten, die verderop nog nader besproken wordt.

1.2. Oudfries tôwer, tâwer ‘toverij’.
HOFMANN (34) heeft bezwaar gemaakt tegen mijn opvatting dat de oudnoorse vorm
Thór zou kunnen schuilen in de besproken vormen touwer en touwersdey, naast toer
enz. Hij heeft er terecht op gewezen dat snôr en andere oudfriese woorden met -ôr
later tot -oer werden, maar geen vorm met -ouwer kregen. Maar zijn poging tot
verklaring van touwer, tower door een of andere onduidelijke ‘Ersatz’ voor -n, is bij
gebrek aan echte parallellen of andere duidelijke argumenten ter reconstructie niet
zonder meer aanvaardbaar (HOFMANN 36-37).
Onder verwijzing naar allerlei vormen met een -oun-spelling beschouwt hij zijn
vermoedens als een ‘befriedigende Erklärung’. Deze komt hier op neer, dat touwer
teruggaat op *thonr-, waarin de -n de voorafgaande o rekte bij zijn verdwijning en
waarin bovendien nog diftongering van deze o optrad. Hierbij zou de vorm thores-dey
(van 1439) de oudere ontwikkelingstrap kunnen vertegenwoordigen (HOFMANN
36-37). Blijkbaar bedoelt hij dat *thonresdey werd tot thores-dey en dit op zijn beurt
door diftongering van de gerekte o tot *toures- en touwersdey. Ter verklaring van
deze opmerkelijke diftongering tot ou denkt HOFMANN aan een samenhang met de
verdwenen -n, waarvoor de rekking als ‘Ersatz’ dient. Maar hoe zou deze -n niet
alleen deze rekking, maar na of bij zijn verdwijning ook nog een diftongering kunnen
en moeten veroorzaken?
HOFMANN's pogingen brengen mij echter nu (bij nader inzien en bij gebrek aan
een betere verklaring) op een mogelijke oplossing van dit probleem, waarbij zowel
de afwezigheid van de n als de aanwezigheid van de w begrijpelijk worden. Maar
dan moeten wij de etymologie van tower, touwer, waar we het over eens waren, laten
vallen. Ik volg
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hierbij een mondelinge opmerking van W.J. BUMA. Het Oudfries kent naast tâwerie
‘toverij’ ook tôwerie, welke laatste vorm door AHLSSON (164) een
nederlands-nederduits leenwoord wordt genoemd.
Het oudfriese werkwoord is tâveria ‘toveren’. In de 17de eeuw vinden we bij
GYSBERT JAPICX thauwerye ‘toverij’ en in het Fries van nu: toverij en het werkwoord
toverje, dat o.a. ‘leven maken’ kan betekenen. De th-spelling bij GYSBERT is vreemd,
maar hij schreef onder meer ook thauwer-wisp ‘toverfakkel’ (BROUWER 1966, 41)
naast touwer ‘onweer’. Hoewel deze spellingen misschien dezelfde uitspraak dekken,
zag GYSBERT in thauwer en touwer blijkbaar twee verschillende woorden. Ik zie
echter geen reden, waarom we hier niet van één en hetzelfde woord zouden mogen
uitgaan, waarvan tâwer de oorspronkelijke oudfriese vorm is en tôwer de leenvorm
uit het Middelnederlands en/of Middelnederduits.
Dit tôwer kan en zal echter een andere betekenisnuance hebben gekregen, die
blijkt uit oudfries tôwersdeij ‘donderdag’ en het latere touwer ‘onweer’. Het is
kennelijk verward met vormen als thore- in thores-dey en thorenghe ‘onweer’
(HOFMANN 37, GERBENZON 66). Deze verwarring kan bevorderd zijn door een
diftongering van de gerekte o die we vinden in tolef ‘twaalf’. Deze treffen we namelijk
vijf maal aan in de vorm touwel ‘twaalf’ van een originele oorkonde uit 1511 (O.
IV, 205). Een gelijktijdige kopie heeft touwel drie maal bewaard en twee keer
vervangen door de gewone vorm toelef, toeleff met rekking in open lettergreep (O.
II, 249).
Het latere touwerje, v., duidt het loeien en bulderen van storm en onweer aan. Dit
kon men oorspronkelijk wel verbinden met de magische toverkracht van de
donder(god). De overgang van tôwer (in tôwersdeij van 1467) naar touwer (in
touwersdey van 1481) is wel dezelfde als van oudfries ôwer ‘oever’ naar de
(dialectische) vorm ouwer, terwijl de klinker van toer ‘donder’ in Hindeloopen
misschien is te vergelijken met die van oere ‘oever’.
Met alle eerbied voor de vergeefse moeite die HOFMANN heeft gedaan om de
vormen tower en touwer terug te voeren op *thonre ‘donder’, zie ik dus een
eenvoudige oplossing: oudfries tôwer en touwer zijn, ondanks de betekenis ‘donder,
onweer’, toch leen- en nevenvormen naast oudfries tâwer ‘toverkracht, betovering’.
Zij zijn blijkbaar verward met oudfriese vormen voor ‘donder’ en ‘dondergod’. Zowel
nieuwfries toverje in de betekenis ‘hinderlijk leven maken’ en touwerje ‘loeien,
bulderen’ van storm en onweer, maar oorspronkelijk ook
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‘toveren’, als oudfries tôwersdeij, touwersdey ‘donderdag’ wijzen hierop.
Later ontleende het Fries ook het woord donder aan het Nederlands en leidde er
het werkwoord donderje van af. Deze vormen worden echter ook niet in hun
oorspronkelijke betekenis gebruikt (daar heeft men tonger en tongerje voor), maar
alleen als krachttermen, o.a. voor ‘vloeken, tekeergaan’. Met oudnoorse invloeden
heeft dit dus niets te maken. Het gaat hierbij alleen om invloeden van het
Middelnederlands en/of Middelnederduits op het Oudfries en van het latere Nederlands
op het Nieuwfries.

2. Oudnoors York en Oudfries Jorwerd.
Nog een ander punt dat door HOFMANN (38) is aangeroerd, vraagt om een kritische
benadering en herbezinning. HOFMANN gelooft dat Jor- in de friese plaatsnaam
Jorwerd pas na de Noormannentijd door een intern-friese ontwikkeling uit Ever- is
ontstaan. Dat Jor- in de engelse plaatsnaam York zich in het Oudnoors heeft
ontwikkeld uit een variant van Ever- ziet hij los van wat in Friesland gebeurde. Hij
vindt het toeval dat dezelfde vorm van Ever- hetzelfde resultaat Jor-opleverde.
Zoals ik al eerder heb gezegd, bezitten wij hiervoor helaas geen rechtstreeks
bewijsmateriaal in oudfriese taal- of naamkundige gegevens uit de Noormannentijd.
Maar GYSSELING (1962, 20) heeft erop gewezen dat in de eerste helft van de 11 de
eeuw, dus in de tijd van de laatste Noormanneninvallen, de vorm Marsfliata
voorkwam voor ‘Maarslag’ in het tegenwoordige Groningen. Dat men iets later de
vorm Marslati vindt, bewijst dat iâ hier een stijgende tweeklank was. Ook in het
Oudnoors zijn de stijgende tweeklanken in de Noormannentijd ontstaan. Ik verwijs
naar de vormen voor jarl in de Annalen van Ulster, die straks bij 3 aan de orde komen.
Het feit dat wij, bij gebrek aan oude friese bronnen uit die periode, niet weten, hoe
talrijk en hoe intensief de contacten van Friezen en Skandinaviërs als kopers en
kapers (M. 1972, 16) waren, laat ruimte voor de veronderstelling dat het Oudfries
op verschillende punten oudnoorse invloeden kan hebben ondergaan. Immers, anders
is het moeilijk te begrijpen, hoe Friezen en Skandinaviërs zulke typische vormen als
sjunga ‘zingen’ gemeenschappelijk hadden, dus vormen die niet alleen op de
gemeenschappelijke velaarumlaut (of oudnoorse
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u-breking) wijzen, maar ook dezelfde stijgende tweeklanken vertonen.
Dat de woordenschat van het Oudfries en het Noordgermaans niet (meer) zulke
sterke overeenkomsten laat zien, is begrijpelijk uit het feit dat de woordenschat
gemakkelijker wisselt dan het kenmerkende van fonologie en morfologie. Trouwens
LÖFSTEDT heeft ondanks de armoede van de oudfriese bronnen nog heel wat oude
fries-skandinavische woordovereenkomsten gevonden. Ik heb er al eerder op gewezen
dat deze volgens hem vooral uit de Noormannentijd stammen, al kunnen er oudere
relicten onder schuilen (M. 1972, 15).
Terugkerend naar York en Jorwerd kunnen we bij de ontwikkeling van het eerste
deel der namen drie gemeenschappelijke stadia onderscheiden, die de oergermaanse
vorm *e ur- van *e uraz ‘ever’ hebben gewijzigd:
1.
VELAARUMLAUT
OE Eoforwîc
OF Ewerwerth
2.

STIJG. DIFT.

iofur
OF YouwerON

3.

SAMENTREKKING

Iór- in Iórvík, York
OF Jôr- in Jorwerd, Yornd
ON

In chronologische volgorde zien we dus drie verschijnselen:
(1) In het Oudnoors, Oudengels en Oudfries ontstond door velaarumlaut (waarvoor
men in het Oudnoors van u-breking spreekt) een korte tweeklank eo, b.v. in oudengels
Eoforwíc (het latere York) en oudfries Ever-, Ewerwerth (in latijnse teksten voor
Jorwerd).
(2) Vervolgens werd eo via io door een accentverspringing in deze diftong tot een
stijgende tweeklank jo, overgeleverd in oudnoors iofur en oudfries Youwer-, b.v. in
de persoonsnaam Youwernd (VRIES, O. IV, 5 van 1418, orig.; vergelijk SIPMA, O. I,
27).
(3) Deze tweelettergrepige vorm werd samengetrokken tot oudnoors Iór-, Yór- in
Iórvik, later York en oudfries Jôr-, b.v. in Jorwerd en in de persoonsnaam Yornd
(VRIES, O. IV, 4 van 1418, orig.; vergelijk SIPMA, O. I, 25).
Deze samengetrokken en niet-samengetrokken vormen kunnen lang naast elkaar
hebben bestaan: Yornd naast de verbogen vorm Youwernde, terwijl in het traditionele
Latijn zelfs aan nog oudere vormen, zoals Ever- werd vastgehouden, ook al omdat
de schrijvers in het Latijn gewoonlijk de voorkeur gaven aan oud- en
middelnederlandse vormen boven de typisch oudfriese.
Verschillende andere gevallen met velaarumlaut bevestigen dat in de
Noormannentijd accentwisseling in de diftongen is opgetreden: naast het genoemde
werkwoord sjunga ‘zingen’ van Zweden en Friezen,
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b.v. ook het telwoord oudfries fiôwer, fjôr ‘vier’, oudnoors fjórir, terwijl het
oudengelse fôuwer ook teruggaat op een vorm met een stijgende tweeklank die later
weer is vereenvoudigd. Evenzo is in het hindeloopense soenge de ju en elders jâ
vereenvoudigd in het door GYSSELING vermelde Marslati uit de 11de eeuw.
Hoewel niet alleen Jorwerd, maar ook gelijksoortige namen als Joeswerd, Jouswerd
en Jucawerth (1208) door armoede aan oudfriese bronnen pas vrij laat in deze vorm
zijn overgeleverd, is er geen reden om ze niet te zien als relicten uit de 11de eeuw
of in elk geval de Noormannentijd. Het ligt ook voor de hand dat conservatieve
latinisten in de kloosters nog lang vasthielden aan de oudere, traditionele en meer
algemene naamvormen als Everwerth en Geuesuurdi (van 855, de terp van Geva, nu
Joeswerd in westelijk Groningen, naast Jouswerd in Westergo: M. 1966, 11).
Terwijl de combinatie van drie opeenvolgende verschijnselen: velaarumlaut,
accentwisseling in diftongen en samentrekking in dergelijke namen op oudnoorse
invloed wijst, zowel in York als in Jorwerd, is het niet uitgesloten dat zulke
plaatsnamen in Friesland te vergelijken zijn met de zogenaamde ‘Grimston-hybrids’
in Engeland. Recente engelse studies van CAMERON (170-171) en FELLOWS JENSEN
(1975, 198, 201) hebben aannemelijk gemaakt dat naast kolonisatie door Denen in
Engeland in plaatsen met bý-namen, er ook gevallen zijn, waarin bestaande engelse
dorpen deense heren kregen.
Dit geldt voor de ‘Grimston-hybrids’, plaatsnamen die kruisingen of mengvormen
zijn van een skandinavische persoonsnaam en oudengels tûn, het latere town.
Misschien mogen we ook iets dergelijks aannemen voor enkele oudfriese plaatsnamen
op -werth, zoals Jorwerd en Jukwerd met oudnoorse persoonsnamen (Jór, Jofurr en
Gjúki of Jóki: FELLOWS JENSEN 1968, 156; 1972, 168). Dit kunnen dan namen zijn
van Noormannen of van Friezen met een oudnoorse naamvorm, die destijds de macht
uitoefenden over die naar hen genoemde nederzettingen, hoewel anderen daarnaast
de voorkeur gaven aan de inheemse vormen van deze namen (Ever en Geveka of
*Jeveka?).
Uit een rapport van ELZINGA is gebleken dat de Thor-hamertjes en ook andere
voorwerpen in het Fries Museum vervalsingen zijn. Terecht twijfelt men dus aan
alle mogelijke sporen van Noormanneninvloed in Friesland. Maar dit neemt niet weg
dat we moeten blijven open staan voor de mogelijkheden, al zijn deze zeker veel
kleiner dan in Engeland, ook op het gebied van de taal- en naamkunde. Daarbij
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moeten we bedenken dat de dragers van taalexpansie niet eens zo talrijk hoefden te
zijn.
Hierbij haal ik GYSSELING (1969, 50) aan: ‘hoofdzaak was dat zij prestige bezaten.
Ook de Denen, die in de Vikingtijd in het Fries een aantal skandinavismen
geïntroduceerd hebben (stijgende diftongen, pluralis op -ar, enz.), waren toch
numeriek veel zwakker dan de Friezen’. Voor verdere bijzonderheden mag ik wel
verwijzen naar mijn vroegere verkenningstocht ‘Van York naar Jorwerd’ (M. 1966).
Ter aanvulling wilde ik nu nog een ierse bron raadplegen voor oudnoorse
ontwikkelingen uit de 9de eeuw.
Dan komen we na een verkenningsreis ‘Van Dublin naar Dokkum’ via Engeland
en Skandinavië terug op de mogelijkheid dat de oudfriese naam Jarla is afgeleid van
oudnoors jarl. Voor deze benaming kan alleen het Oudnoors een verklaring bieden.
In het volgende zal blijken dat een intern-oudfriese hypothese op alle punten
onaanvaardbaar is. Daarentegen pleiten alle argumenten voor de enige verklaring
die over blijft en die ook voor Engeland en Ierland wordt aanvaard en dit is de
verklaring uit het Oudnoors.

3. Oudnoors Jarl voor ‘Earl’ in Ierland.
De Annalen van Ulster, die in het Oudiers zijn geschreven, vermelden onder meer
de veldslagen tegen de Wikingen in de 9de en 10de eeuw, zowel in Ierland als in
Engeland en Schotland. In deze oudierse tekst wordt bij het jaar 847 gesproken over
een Tomrair Erell, een van de leiders der Wikingen die toen zijn verslagen. Tomrair
is zijn naam, Erell duidt zijn oudnoorse titel aan, enigszins te vergelijken met het
engelse earl. De latere oudnoorse vorm is jarl, maar in 847 vinden we in Erell nog
geen breking van de eerste en geen syncope van de tweede klinker (Annals of Ulster,
354, 410 en 436).
Bij het jaar 892 noemen de Annalen van Ulster een Sichfrith Ierll als leider van
een groep Wikingen in Dublin. Deze vorm vertoont zowel breking als syncope. Hij
werd volgens MARSTRANDER (78) nog niet als iers beschouwd, maar als een onderdeel
van de persoonsnaam. In 917 vermelden de Annalen het woord weer: er wordt dan
twee keer gesproken over iarla voor twee ‘Earls’ van de Wikingen die van Ierland
naar de Schotten trekken, waarna een veldslag volgt aan de rivier de Tyne in
Northumberland.
Door de toevoeging van de slot-a is iarla volgens MARSTRANDER (94)
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aan het Iers aangepast. Ook in Engeland vinden we het oudnoorse jarl ‘dux,
hoofdeling’ en wel in plaatsnamen als Hyarlesholm, waar A.H. SMITH en G. FELLOWS
JENSEN (1968, 154-155 en 354) op hebben gewezen. Natuurlijk komt jarl het meest
voor in Skandinavië zelf. Ik wijs alleen op een oorkonde van 1425 uit Ringsaker (ten
noorden van Oslo), waar een Erikker iaerll wordt vermeld. Hier is jarl intussen wel
een bijnaam geworden (BøE 562).

4. Oudfries Jarla volgens Hofmann's hypothese.
Nadat ik had gewezen op de mogelijkheid dat de oudfriese geslachtsnaam Jarla terug
gaat op oudnoors jarl (M. 1966, 10; 1972, 13), is D. HOFMANN (38-39) ook op deze
hypothese ingegaan. Hij acht deze niet aannemelijk, maar meent de naam Jarla
anders te kunnen verklaren. Daarom lijkt het me van belang zijn hypothese en
argumenten te bespreken en deze zo goed mogelijk te toetsen op hun waarde. Hierna
zal dan blijken dat zij zo zwak of onjuist zijn, dat alleen de verklaring uit het Oudnoors
over blijft.
Eerst geef ik nu een korte samenvatting van zijn betoog. Voor de overzichtelijkheid
nummer ik zijn bezwaren en hypothesen. Ik houd hierbij zijn eigen volgorde aan en
wil straks in dezelfde volgorde op deze punten ingaan:
(1) De oudfriese geslachtsnaam Jarla ‘ist kein sicheres Zeugnis für nordischen
Einfluß, trotz der lautlichen Ähnlichkeit mit dem altnordischen Fürstentitel iarl’.
De Friezen hebben veel (verkorte) namen die moeilijk verklaarbaar zijn en dit
verzwakt het argument dat Jarla alleen uit het Oudnoors is te verklaren
(HOFMANN 38).
(2) Men kan zich moeilijk voorstellen hoe zo'n vreemde titel zich tot een friese
geslachtsnaam kon ontwikkelen, op zijn minst 400 jaar voor de eerste vermelding
en meer dan een eeuw voor we de eerste friese bijnaam op -a vinden.
(3) De eerst bekende drager van de naam Jarla heeft het marktrecht van Oostergo
(SIPMA 1933: II, 34 van 1453) volgens een kopie bezegeld als Botta Iarlda, dus
met -da (39).
(4) Het is aannemelijk dat ‘Iarlda eine ältere und eigentlich schon veraltete Form
war, auf deren Verwendung vielleicht nur Botta selbst noch Wert legte, gerade
im Zusammenhang mit der offiziellen Beurkundung des Marktrechts’.
(5) Iarlda gaat misschien terug op *Gêrwalda via *Jarwalda, *Jaralda,
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*Jarelda: ‘dabei wich das spirantisch gesprochene G- zu J- aus’, omdat de Gnogal palataal werd uitgesproken voor de uit -ai- ontstane open klinker in Gêr-.
Zo ontstond misschien ‘Jar- (wie in Jarich), vielleicht eine Nebenform von
Gêr-, deren lautliche Entwicklung allerdings unklar ist’.
In deze vijf punten heb ik getracht de hoofdzaken van HOFMANN's betoog kort
samen te vatten, voor zover dit mogelijk is. Voor verdere bijzonderheden verwijs ik
naar zijn tekst, die trouwens ook vrij kort is: ruim een bladzijde. De rest van zijn
opmerkingen over de mogelijkheid van oudnoorse relicten in Friesland laat ik hier
nu rusten.

5. Oudnoors Jarl en Oudfries Jarla.
5.1. Een jarl als friese dux in Dokkum?
De verklaring van Jarla uit het oudnoorse jarl is uiteraard een veronderstelling, want
we kunnen pas zekerheid krijgen, als we een betrouwbaar getuigenis vinden uit de
Noormannentijd zelf. Maar bij gebrek aan bewijs uit die periode mogen en moeten
we Jarla in verband brengen met jarl, als er geen andere hypothese houdbaar blijkt.
Het bezwaar, dat veel friese namen door een verkortingsproces moeilijk te verklaren
zijn, zegt niet zo veel, want bij verder onderzoek kunnen we hun oorsprong vaak wel
terugvinden. Dat is gebleken en zal straks (bij 7) ook weer blijken.
Bovendien kunnen historische contacten de taalkundige invloeden dikwijls
aannemelijk maken en toelichten. Daarom verwijs ik naar HALBERTSMA's hoofdstuk
in de ‘Geschiedenis van Friesland’ (119-120) voor de historische achtergrond. Bij
de inval der Noormannen in Fresia van 873 sneuvelden er volgens de ‘Annales
Xantenses’ (370) in Oostergo meer dan 500 Noormannen. Voor Engeland schatte
SAWYER de deense legers in de 9de eeuw op nauwelijks meer dan 200 of 300 man
(FELLOWS JENSEN 1975, 183, 188, 205); dus kunnen ook de cijfers op het vasteland
overdreven zijn: volgens de ‘Annales Fuldenses’ (90) waren hier 800 Noormannen.
De Friezen sneden na deze overwinning de rest van de Noormannen af van hun
schepen. Zij belegerden hen toen in een gebouw, misschien de kerk van Dokkum,
zoals HALBERTSMA (120) veronderstelt.
Deze Friezen stonden onder leiding van een christen-Noorman die al lange tijd
tussen de Friezen woonde: ‘Nordmannus... longo tempore cum eisdem Frisionibus
conversatus est et eiusdem certaminis dux
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erat’. Hij wist ook een voordelige afloop van de strijd te bereiken. Voor de lokalisering
in Dokkum pleit dat deze plaats toen (nog geen eeuw na de moord op Bonifacius en
de zijnen) het geestelijke en wereldlijke bestuurscentrum van Oostergo was en vanuit
zee goed te bereiken (HALBERTSMA 120).
Natuurlijk is het niet zeker dat Jarla teruggaat op het nageslacht van deze dux uit
873, want er zijn meer hoge Noormannen in het friese gebied geweest, tot in de 11de
eeuw toe. Maar de dux van 873 bewijst hoe een hoge Noorman na lange tijd bij de
Friezen kon inburgeren, juist bij Dokkum in Oostergo, in pago Ostrachia, waar later
het geslacht der Jarla's zoveel bezit en invloed had.

5.2. Jarl, Earl en Jarla als persoonsnamen.
Het lijkt niet zo vreemd dat een christen geworden Noorman, die voor de Friezen
een dux was en voor zijn eigen Noormannen een jarl, ook door de Friezen als Jarl
kon worden aangeduid. Het ligt zelfs voor de hand dat zij dit een duidelijke en
opmerkelijke benaming vonden voor deze hoofdeling die al zo lang in hun midden
verkeerde. Verschillende aanduidingen van oudfriese rangen, beroepen, functies zijn
op den duur tot persoonsnamen geworden: kempa ‘voorvechter, kampioen’, âsega
‘wetzegger’, skelta ‘schout’, deken ‘deken’. Waarom zou dit niet even goed met de
jarl-titel in Oostergo kunnen gebeuren?
Trouwens in Skandinavië werd jarl in de 15de eeuw blijkbaar als bijnaam gebruikt,
in Erikker iaerll (BøE 562, zie 3, hiervoor). Bovendien zijn er ook tegenwoordig nog
dergelijke engels-amerikaanse voornamen, zoals Earl en Dean. Ik herinner aan de
amerikaanse minister Dean Acheson en aan de voornamencombinatie James Earl,
van Ray, de moordenaar van Martin Luther King. Maar ook de tegenwoordige
amerikaanse president Carter heet James Earl, al laat hij zich liever Jimmy noemen.
De oudste bewijzen van dergelijke oudfriese persoonsnamen vinden we in
gelatiniseerde vorm in de ‘Gesta Abbatum’ van Mariëngaarde. Asego en Kempo de
Blitha (Blija, aan de noordkust van Oostergo) leefden omstreeks 1100 (WYBRANDS,
register). Maar Deken en Scelta komen pas in oudfriese oorkonden uit de 14de eeuw
voor: O. I, 1 van 1329 (M. 1976b, 77) en 7 van 1397 (waarvan de originele oorkonde
is teruggevonden: VRIES, O. IV, 1). Van deze namen zijn patroniemen
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en familienamen afgeleid. Het spreekt vanzelf dat dit ook kon gebeuren met de naam
Jarl, ter aanduiding van het nageslacht van de christen-Noorman in Oostergo.
De meest archaïsche afleiding: die met -a (genit. meervoud: GYSSELING 1969, 48)
leverde de naam van het hoofdelingengeslacht Jarla op, die echter pas in oorkonden
uit de eerste helft van de 15de eeuw opduikt. Dit geslacht woonde bij Dokkum, o.a.
op Jarlastate te Wetsens (Oost-Dongeradeel) en speelde een vooraanstaande rol in
Oostergo en in de betrekkingen met de buren, Groningen o.a. Maar ook in Foudgum
(West-Dongeradeel) bij Dokkum stond een Jarlastate (zie het kaartje). Een oudfriese
oorkonde vermeldt een Jaerle faen (veen) in Murmerwoude ten zuiden van Dokkum
(O. I, 347 van 1486, orig.).

5.3. Iarlda: een late fout voor Jarla.
Om een intern-friese verklaring te vinden ter vervanging van de oudnoorse gaat
HOFMANN (39) uit van de vorm Iarlda, die alleen in een kopie is overgeleverd. Toch
bouwt hij op deze vorm zijn hele hypothese. Daarom is het van belang nader in te
gaan op de waarde van deze vorm en van deze kopie. Dan zal blijken dat beide zo
bedorven en onbetrouwbaar zijn, dat men er geen waarde aan mag hechten voor de
naamkunde en etymologie.
Van het bedoelde marktrecht van Oostergo uit 1453 (VAN BUIJTENEN 35, en 54-59)
bestaan twee originele exemplaren: O. II, 34 had 8 zegels en zijn tekst vertoont een
dialectische kleur en jongere verschijnselen dan het andere exemplaar: O. II, 35 met
één zegel (M. 1976a, 22-23). Zoals SIPMA in 1933 bij O. II, 34 meedeelde op blz.
45, heeft er nog een derde origineel bestaan met 24 zegels. Dit blijkt uit een late
kopie op het Rijksarchief te Leeuwarden. Mr. J. RINZEMA, de rijksarchivaris in
Friesland, was zo vriendelijk mij hiervan een duidelijke xeroxkopie te bezorgen.
SIPMA heeft op blz. 45 het slot van deze kopie aangehaald en ook het late bijschrift
in het Nederlands dat uit 1583 blijkt te dateren (SCHWARTZENBERG I, 547). Hierin
vermeldt de afschrijver van 1583 de namen die volgens hem bij de zegels stonden.
Hoe slecht hij echter heeft gelezen, zien we, wanneer we de namen trachten te
vergelijken met de vormen die ze hebben in originele oorkonden over dezelfde
personen. Verschillende personen en plaatsen komen ook voor in O. II,
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28 van 1449, maar dit is eveneens een late kopie (van Gabbema). Deze heeft:
Foudtgum, Gherck toe Hyrwey, Botta Jaerla, Aylka Doyngha en Botta Aldhuystra.
Deze kopie is niet slecht, vergeleken bij wat de afschrijver van 1583 heeft geleverd
en in het volgende lijstje is opgenomen.
Toch laten we O. II, 28 liever buiten beschouwing om ons bij de vergelijking
uitsluitend tot originele oorkonden te beperken. Wel zal blijken dat de taalvormen
van de namen in de oudfriese oorkonden niet geheel gelijk zijn aan die in de
(oost)middelnederlandse oorkonden. In het volgende lijstje geef ik links een tiental
namen zoals die door de afschrijver van 1583 zijn ‘gekopiëerd’ en daarnaast de
namen van dezelfde personen in originele oorkonden uit ongeveer dezelfde tijd als
de marktbrief van Oostergo. Deze personen horen thuis in het noorden van Oostergo,
o.a. in Rinsumageest (De Geest), Foudgum, Herwey (bij Ternaard aan de noordkust)
en Wetsens bij Dokkum (zie het kaartje).
SIPMA II, 34 (1453) een kopie uit 1583 Originele oorkonden: oudfriese
(SIPMA-VRIES) en
(oost)middelnederlandse (PAX
GRONINGANA)
Her Buma p(er)soen = (op der Gaast)
her Buwa (persona vpper Gaest), I, 199
(1469; 2 x).
voor Gaijke Mffe =

Gaika Iusma, Gaythia Jussemma, I, 199
(1469). Gaytia Juwesma, passim in I, 221
(1472). Gayken Ywessma, PAX 29
(1477). OOSTERHOUT 1969, 78.

Balteldt Tjaarda =

Bartolt, broer van Werp Thiaerda, I, 199
(1469). OOSTERHOUT 1969, 77.

Offa Iurgijsma =

Offa Jargizma, I, 173 (1464).

(Eppa to) Fuolgem =

Foldeghum, Foldghum, IV, 41 (1474).
Foldegum, I, 322 en II, 220 (1482/1495).
Foudeghum, PAX 53 (1491).

Gerk to Hertweij

= Gherk tho da Herwey, I, 86 (1441).
Gherck to Herewey, Herrewey, PAX 10
(1444; 2 x).

Botta Iarlda =

Botto Iarla, I, 79 (1440). Butto Jaerla,
PAX 10 (1444; 2 x). Botto Jarla, PAX 11
(1445).

Aezwa Doerga =

Ailkia Doinga, II, 55 (1463). Eylken
Doynge, PAX 18 (1463).

Boeta Audhuistra =

Butto Oldahuustra, PAX 10 (1444). Botto
Oldhustra, PAX 11 (1445). Bottha
Aldhwstra, IV, 14 (1452).

Iocka Noppda =

Focko Ropperde, PAX 10 (1444).
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Uit dit overzicht blijkt dat de afschrijver van 1583 veel namen uit het verloren
origineel van 1453 niet goed heeft gelezen. Misschien waren de namen in het origineel
erg onduidelijk geschreven. Waarschijnlijk waren sommige hem - na 130 jaar - zo
onbekend dat zijn ‘afschrift’

van de namen onbetrouwbaar is. Daarom mag zijn vorm Iarlda niet als grondslag
dienen voor etymologisch onderzoek.
Het is niet onmogelijk dat de haastige of slordige afschrijver tot zijn spelling met
-lda is gekomen, doordat de namen Iarla en Humalda in het origineel boven elkaar
stonden. In zijn afschrift staan de woorden Botta Iarlda voor en Buwa Humalda voor
in elk geval boven elkaar, zodat er misschien verwarring is ontstaan. Verder vinden
we in de
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naam Jarla, die ik 52 keer heb aangetroffen, nooit een -d-, noch in de oudfriese
oorkonden, noch in de middelnederlandse die ik bij SCHWARTZENBERG en in ‘Pax
Groningana’ heb gevonden (zie: 6, verderop).

5.4. Oudere vormen van namen bij de zegels?
Omdat HOFMANN (39) veronderstelt dat Iarlda een oudere en eigenlijk reeds
verouderde vorm van de naam zou kunnen zijn, waaraan misschien alleen Botta zelf
nog waarde hechtte, heb ik de vierdelige oorkondenuitgave van SIPMA en VRIES
nagegaan. Het gaat dus om de vraag of men bij de bezegeling liever oudere vormen
der namen gebruikte. De gegevens uit de 14de eeuw geven hierover geen uitsluitsel:
zie mijn studie over de eerste oudfriese oorkonde en de latinisering der namen bij
de bezegeling (M. 1976b, 69), b.v. Syardus voor Syaka in III, 1 van 1381 (kopie).
In oorkonden uit de 15de eeuw zien we soms geen of weinig verschil tussen de
namen in de oorkonde zelf en die bij de zegels en in de handtekeningen. Wel vinden
we in I, 199 van 1469 Gaythia Jussemma en op het 4de zegel: Gaika Iusma (als
handtekening of als toelichting door een ander?). Maar I, 221 van 1472 heeft in beide
gevallen dezelfde oudfriese vormen, waaronder ook weer Gaytia (Juwesma, zie 5.3,
hiervóór). Wanneer er regelmatige verschillen zijn, heeft de oorkondetekst meestal
de oudfriese vormen der namen, terwijl bij de zegels gelatiniseerde vormen staan,
in de genitief bij S(igillum), of meer latijnse woorden, b.v. I, 34 van 1421 en 252 van
1474.
Maar II, 100 van 1481 heeft de oudfriese vorm Bauka boven het zegel en twee
maal de latinisering Bauco in de oudfriese tekst. We mogen dus niet zeggen dat men
bij de bezegeling oudere vormen gebruikte dan in de oorkonde zelf. In de 16de eeuw
vinden we wel het omgekeerde: oudere vormen in de tekst: Doecka Haya sen en
Rijcholt of Rycholt Egbert zoen en jongere vormen in de handtekeningen, vaak
gevolgd door een oudfriese formule: Doeke Haye zoen in II, 332 van 1526 en Ick
Rykelt of Rijkelt Egbert zoen hly als vors. is in III, 42 van 1526 en 49-50 van 1532.
Evenzo schreef Hemma Oddazin, secretaris van Leeuwarden, in IV, 184 en 185
van 1509 Tzalingh Boetinge en Botinge, terwijl deze persoon zelf in zijn handtekening
en in nr. 186 de jongere vorm Botnyama gebruikte, afgeleid van Botnia uit Bo(t)tinga.
Daarnaast kunnen we ook in deze eeuw weer oorkonden tegenkomen met oudfriese
vormen
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in de tekst en latiniseringen in de handtekeningen, gevolgd door latijnse formules:
Albertus Petri sigillavit in I, 479 van 1504, 517 van 1506 en IV, 172 van 1508, of
subscripsi, scripsit, sst in II, 238 van 1510, 300 van 1520 en 358 van 1531.
In het algemeen zullen we dus bij de zegels en in de handtekeningen wel
gelatiniseerde namen aantreffen, met of zonder latijnse formules. Maar in andere
gevallen vinden we oudfriese vormen, met of zonder een oudfriese formule. Wanneer
een naam zowel in de oorkonde als bij het zegel een oudfriese vorm heeft, is dat
gewoonlijk wel dezelfde vorm. Maar als deze oudfriese vormen verschillen, mogen
we in de oorkonden oudere vormen verwachten dan in de namen bij de zegels. Dus
ook om deze reden hoeven we in de late fout Iarlda geen oudere vorm van Iarla te
zien.

5.5. Geen oudfriese j- uit g- voor klinker uit ai.
HOFMANN (39) veronderstelt dat Iarlda misschien teruggaat op *Gêrwalda. Hij
verzekert dat ‘das spirantisch gesprochene G- zu J-’ werd, omdat de volgende open
klinker nogal palataal werd uitgesproken. Maar deze mededeling is niet geloofwaardig,
want hij heeft geen argument voor de spirantische (fricatieve) uitspraak van deze Gen ook niet voor de overgang tot J-. Bovendien blijkt uit de verscherping tot -k- in
oudfries etkêr ‘speer’ (o.a. in het oude schoutenrecht en kronieken: STELLER 13,
56-57 en GERBENZON 28-29, 36-37) en in de persoonsnaam Sasker (b.v. OOSTERHOUT
1964 en VAN DER SCHAAR 1964), dat de oudfriese g- hier niet spirantisch was.
Daarom vinden we in het Oudfries nooit een J- in gêr en evenmin in gâra.
Hetzelfde geldt voor oudfries gâst, gêst ‘geest’, homonymisch voor ‘spiritus’ en
voor ‘geestgrond’, vergelijk de namen Gaast en Gaasterland. Voor het afgeleide
adjectief geldt hetzelfde, maar we vinden één keer iestlika ‘geestelijke’ en wel in de
eerste Riustringer codex. Volgens VAN HELTEN (1890, blz. 115, opm.) is deze vorm
vermoedelijk een schrijffout. Later heeft VAN HELTEN (1907, 153 en 193) nog eens
betoogd dat we hier een onjuiste spelling voor gêstlik hebben.
In de uitgave van BUMA staat de vorm iestlika in het laatste deel van de tekst, het
Riustringer seendrecht (XX, r. 13), Omdat het handschrift een compilatie bevat die
voor of omstreeks 1300 door meer dan één kopiist is overgeschreven (BUMA 13 en
29), kan de fout ook door een afschrijver zijn gemaakt, misschien degene die zich
Ricmarus noemt.
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Riustringen is het oudfriese gebied langs de westelijke oever van de Wesermonding.
De gewone oudfriese vorm is gâst(e)lic, maar daarnaast komt ook gêstlic voor. Dat
iestlika in het Riustringer seendrecht een fout van Ricmarus of een andere schrijver
of afschrijver zal zijn, is aannemelijk:
(1) omdat dit het enige geval is met een i- in dit woord naast de talloze andere
oudfriese vormen met een g- in dit en andere woorden waarin een klinker volgt
die uit een ai is ontstaan.
(2) omdat het handschrift volgens de uitgever BUMA (21) niet vlekkeloos is
overgeleverd: er staan heel wat schrijffouten in.
(3) omdat de schrijver of afschrijver zich kan hebben vergist onder invloed van
vormen met een regelmatige je- in de kontekst: ief ‘gaf’ (r. 7 en 10), ieftha ‘of’
(r. 9) en ier ‘jaar’ (r. 15).
(4) omdat men in Riustringen nabij de Weser het gemakkelijkst kon worden
beïnvloed door middelnederduitse vormen van het Wesergebied (vooral Engern).
Hier schreef men, evenals b.v. in Westfalen, vaak j- in plaats van g-, ook voor
een ê uit ai. Zo heeft het Freckenhorster register van omstreeks 1100 onder
andere Jêsthuvila naast Gêst- (GALLEE 168, par. 246).
In de middelnederduitse dialecten had men j- in plaats van g- ook voor donkere
klinkers. LASCH (181, par. 342) heeft gewezen op Jer- en Yer- uit Gêr- in Westfalen.
HARTIG (1967, 56) geeft ook -j- voor -g- in Münsterland, zoals de vorm Lutyerus uit
1385. Dit wijst op een fricatieve (spirantische) uitspraak van de g- in het
Middelnederduits, terwijl het Oudfries hier blijkbaar een occlusieve (explosieve) ghad, omdat deze tot k- werd verscherpt, zoals we hebben gezien in etkêr uit etgêr
‘speer’ en in de persoonsnaam Sasker.
Toch zou de persoonsnaam Jasper nog enige twijfel kunnen wekken, ingeval hier
de J- in Friesland zou zijn ontstaan uit een G-. Daarom moet ik er op wijzen dat
HARTIG (1967, 34, 56 en 243) in de 15de eeuw in Munsterland vrij veel personen
heeft aangetroffen die Jasper heetten. Weliswaar komt in het ‘Ostfriesisches
Urkundenbuch’ ook een Jasper voor, maar dit is Jasper von Oer, een afgezant van
de bisschop van Münster (FRIEDLAENDER 1446 van 1495).
De vorm Jasper moet teruggaan op een romaanse vorm Gaspar voor Caspar of
Kaspar (BACH 40, par. 34). In het Middelnederduits kon, zoals gezegd, de G- ook
voor donkere vocalen tot J- worden (LASCH 181, par. 342), maar in het Oudfries
vond deze overgang alleen voor primaire voorklinkers plaats. HARTIG (1967, 243)
noemt Jasper een
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nederlands-nederrijnse en nederduitse vorm en VAN DER SCHAAR (1964, Caspar)
vermeldt Jasper als een vorm die nu in Zeeland, Holland en Friesland voorkomt.
Omstreeks 1500 kwamen er in Friesland, o.a. in Sneek, ook enkele personen voor
die Jasper heetten (OOSTERHOUT en SIPMA, registers). Deze vorm moet in Friesland
zijn ingedrongen uit het zuid(oost)en. Immers, in het Oudfries kon Ga- niet tot Jaworden en in het Middelnederduits wel. De naam zelf gaat terug op Kaspar, de
legendarische naam van een der Drie Koningen (VAN DER SCHAAR 1953, 108:
Caspar). De verering van de Drie Koningen nam in de late Middeleeuwen toe door
de relikwieën die in Keulen werden bewaard. De engelse vorm Jasper en de deense
vorm Jesper (VAN DER SCHAAR 1964, Caspar) zullen moeilijk op de late friese,
maar eerder op de middelnederlandse en middelnederduitse vorm kunnen teruggaan.
Toen HOFMANN (39) Jar- in Jarla als een oorspronkelijke oudfriese nevenvorm
van Gêr- in *Gêrwalda opvatte, vergiste hij zich. Hij gaf zelf al toe dat de ‘lautliche
Entwicklung allerdings unklar ist’. Het lukte hem niet om zijn veronderstelling door
middel van een argument aannemelijk te maken. Bovendien zal verderop (bij 7)
blijken dat *Gêrwald- zich in het Oudfries heel anders heeft ontwikkeld dan HOFMANN
dacht en dat de G- steeds bewaard blijft: ook in de tegenwoordige voortzettingen
wordt deze consonant occlusief (explosief) uitgesproken.

6. Oudfries Jarla: Varianten en vindplaatsen
De eerste Jarla die bekend is, was een Rienck Jarla, die omstreeks 1400 leefde. Zijn
zoon Gabbe Jarla heeft zich, evenals zijn vader, ook wel Rienckama of Rienckema
genoemd. Wij vinden dit vermeld in het ‘Stamboek van den Frieschen adel’ van DE
HAAN HETTEMA en VAN HALMAEL (I, V en 230 en II, 155). De aantekening over
Rienck Jarla is hier ontleend aan een genealogisch handschrift van SYBOLT VAN
ADELEN VAN CRONENBURGH, dat op het Rijksarchief te Leeuwarden wordt bewaard.
Men acht dit handschrift ook nu vrij betrouwbaar (volgens een vriendelijke
mededeling van Ph.H. BREUKER).
Gabbe Jarla, die op Groot Jarla te Wetsens bij Dokkum woonde (KEUNE 15),
had een zoon Botte. Deze is de eerste die in een originele oorkonde is vermeld. Met
hem laat ik het volgende chronologische lijstje beginnen dat de vormen en
vindplaatsen van Jarla geeft en de varianten in oudfriese en middelnederlandse
oorkonden.
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1440:

Botto Iarla, SIPMA, O. I, 79 (orig.).

1441:

Botta Jarla, 2 x in SCHWARTZENBERG I,
blz. 521.

1444:

Butto Jaerla, 2 x in PAX GRONINGANA
10, 6 (orig.).

1445:

Botto Jarla, PAX 11, 19 (orig.).

1449:

Botta Jaerla, SIPMA, O. II, 28 (kopie).

1453:

Botta Iarlda, II, 34: slechte kopie van
1583 (zie: 5.3).

1486:

Jaerle faen in Mermawaeld
(Murmerwoude), I, 347 (orig.).
Menna Jarla, 2 x in II, 134 en IV, 70
(orig.: OOSTERHOUT 1969, nr. 14 en 25,
p. 63-64 en 79).

1487:

Jarla gueden, IV, 77 (orig.).
Gabba Iarla, II, 155 (kopie).
Menna Iaerle, I, 353 (late kopie: Ms.
Gabbema).

1490:

Mynno Jarla, PAX 43, 8 (orig.).
Gabba Ierla, Doda Iarla en Ierla, I, 384
(concept).

1491:

Mynno Jarla, PAX 44, 4 (orig. KEUNE
14).
Menna Ierla, PAX 46, 4 en IV, 87 (orig.).
Menno Jarla, 2 x in PAX 47, 7 en 259
(orig.).
Menno Jarla, PAX 48, 18 (concept?).
Menno Jarla, PAX 50, 9 (orig.).
Mynna Jarla, PAX 60, 12 (orig.).

1492:

Popka Jarla, 2 x in PAX 75, 2 en 53
(orig.).

1493:

Popka Jerla landen, I, 400 (orig.).
Menne Jerle, 2 x in PAX, 94, 5 en 41
(orig.).

1495:

Popka Yairla, 2 x in I, 322 = II, 220
(1482/1495 orig.).

1502:

Botta Jarla, III, 32, p. 65 (orig.).
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Wopke Jarla (in dorso), Wopke Jaerla,
Dued Jaerla (2 x), Dued Jaerle, IV, 142
(orig.).

1512:

Aemka Jarla (2 x), Aemcko Jaerle (in
dorso), IV, 212 (orig.).

1527:

Aemcka Jaerle (4 x), Jaerla (2 x, waarvan
1 in dorso), II, 334 (oude kopie).

1529:

Iaerla statha, Jaerla guedt (in dorso),
Aemka Iaerla, IV, 257 (orig.).

1531:

Eelck Jaerle, Aemke Jaerle, II, 356
(kopie).

De naam is dus 52 keer in deze 29 oorkonden overgeleverd. Alleen het slechte
afschrift uit 1583 van de marktbrief van Oostergo uit 1453 heeft Iarlda met -da. Na
en naast de oudste vorm Jarla verschijnt al gauw Jaerla, waarin wel klinkerrekking
optreedt. Aan het einde van de 15de eeuw vinden we soms de variant Jerla naast de
gewone vorm Jarla. Maar Jerla heeft zich het langste kunnen handhaven, al is de
oorsprong van de naam wel vergeten. Door assimilatie van de r aan de l heeft de
volksmond Jerla in verband gebracht met de voornaam Jelle. Zo spreekt men nu
over de Jellesleat en it Jellegat voor een oud stroomgat, een afwatering nabij
Jarlastate onder Wetsens bij Dokkum (RIENKS-WALTHER 91, 93 en DIJKSTRA 37).
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WINKLER (190) heeft Jaarlingermeer bij Warmenhuizen, N. Holl., in verband gebracht
met Laerla, ten onrechte, want deze waternaam gaat terug op De Tjaarlingermeer,
waarin wel een persoonsnaam met Thiad-schuilt (KARSTEN 142; GYSSELING 1962,
21). Even weinig vertrouwen verdienen WINKLER's voornamen Felse, Tolse en Giete,
die hij wel heeft gedestilleerd uit de terpnamen Felsum, Tolsum en Gietens, waarvoor
betere verklaringen bestaan. Hetzelfde geldt wel voor zijn afleiding van Jaerle uit
een voornaam Jare of Jaer, die ik ook nog niet heb kunnen opsporen.
Ingeval deze naam in een betrouwbare bron is overgeleverd, kan hij alleen verband
houden met de oudnoorse naam Jari (J. DE VRIES; M. 1972, 13), zodat we hier even
goed een oudnoors relict zouden hebben. Maar voorlopig lijkt het beter WINKLER's
onkritische combinaties te wantrouwen. In 1977 heeft T. HOEKEMA voor het
Naamkundig werkverband van de Fryske Akademy een lezing gehouden over de
noodzaak van een betrouwbare vervanger voor WINKLER's ‘Friesche Naamlijst’ uit
1898. Men bleek toen eenstemmig in de twijfel aan WINKLER's oude vormen en
verklaringen (zie ook bij Buwalda: 7.1. en W. DE VRIES, 55).

7. Niet Jarla maar Gerralda uit *Gerwalda.
7.1. Oudfriese namen op -(w)ald.
Om te laten zien dat *Gêrwalda zich in het Oudfries heel anders ontwikkelt dan
HOFMANN veronderstelde, laat ik nu eerst een lijstje volgen van een tiental oudfriese
persoonsnamen op -wald uit de ‘Oudfriese Oorkonden’ van SIPMA en VRIES met hun
oudste en voornaamste vindplaatsen. Ter aanvulling geef ik een paar vormen uit ‘Pax
Groningana’, de ‘Snitser Recesboeken’ en de ‘Aanbreng der Vijf Deelen’ van 1511
en 1514, waar BROUWER al in 1946 op heeft gewezen, maar ook enkele uit WINKLER's
‘Friesche Naamlijst’. Daarna worden de voornaamste ontwikkelingen die uit dit
lijstje blijken, nader bekeken.
*ARN-WALD. Arent = Arnoldus, I, 104 (1449 orig.) = Aernt, I, 105 (1449, oude
kopie). Arnd, IV, 44 (1475 orig.). VAN DER SCHAAR 1964: Arn- ‘arend’.
*BERCHT-WALD. Bartolt Thiaerda, I, 199 (1469 orig.). Bartoldus = Bertold (3
x in 1511) = Bartel (4 x in 1514), TJESSINGA 1942, 32-34, 58-59 en BROUWER
1946, 25. Barthol(d)t, Bartelt, Bertelt Sterckenburch, II, 334 (1527
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oude kopie). OOSTERHOUT 1969, 77. VAN DER SCHAAR 1964: Bertold. Bert‘schitterend’.
*BOV-WALD. Niet in oudfriese oorkonden. Bualda buyren, WINKLER 48. ALGRA
(467) vermeldt het geslacht van Bualda (eind 15de eeuw) in Bualda(buren), nu
Jonkershuizen ten zuiden van Bolsward. Volgens VLEER zou Buwald de oudste
vorm zijn. Terwijl de naburige plaatsen Ymeswalde (I, 99 van 1447, orig., nu
Eemswoude) en Ferwalde (II, 301-302 van 1520-1521, orig., nu Ferwoude)
herkenbaar zijn gebleven als plaatsnamen op -wald ‘bos’, is Buwalda nu alleen
als persoonsnaam bewaard. Zo mogen we in het eerste deel van de samengestelde
plaatsnamen Bualda buyren en de naburige plaatsen Sibrandaburen en
Idserdaburen afleidingen zien van de persoonsnamen *Bûwald, Sibrand en
Idserd. Bôvo, Bûwo ‘knaap, boef’. VAN DER SCHAAR 1964: Beuwe, Baue. W.
DE VRIES, 55.
*E-WALD. Euolt, III, 23 (1493 orig., 2 x) = OOSTERHOUT 1960, nr. 192 (1493);
ook nr. 1262 (1492). VAN DER SCHAAR 1964: Ewoud. Ee ‘wet’.
*GER-WALD. Hetto Gheralda to Indiick (Boesghum), I, 162 (1461 orig.).
Gerralda statha, I, 199 (1469 orig.: Indijck, Bozum. BREUKER). Jan Gralde,
TJESSINGA 1954, 2246, p. 33 (1511 Bozum). Jan Gralda (3 x), Gralde (1 x) toe
Boessum. OOSTERHOUT 1960, nr. 2191 en 2197 (1512). Jan Gralde, III, 39
(1515 passim, Bozum). Elders: van, thoe Gralda, II, 18 (1418, 1425, 1432, late
kopie). Doeka Gralda, I, 505 (1505 orig.) = sillige Doeke Grauda, II, 339 (1528
orig.).
Daarnaast: Gerrold, Gerrolt, II, 18 (1406 en later, passim; late kopie). Jets
Gerroud wedu, I, 522 (1507 orig.) = Jets Gerrelts (1511), TJESSINGA 1942, 32.
Gerrolt = Gerrelt (1514), TJESSINGA 1942, 65, 76-77. VAN DER SCHAAR 1964:
Gerolt. Gêr- ‘speer’.
*HUN-WALD of *HUG-BALD? Hessel Hummalda, I, 79 (1440 orig.) = Humalda,
PAX 10 (1444) en 11 (1445). Sythie Hommalda, OOSTERHOUT 1960, nr. 3228
(1508). VAN DER SCHAAR 1964: Hubald; hug- ‘verstand’; hûn- ‘donker; jong,
s.’; bald ‘moedig’.
*MEGIN-WALD. Minnold, Mynold Jousma, I, 59 (1432 orig.). Mennold(is), I,
83 (1441 orig.). Mennaldum, I, 191 (1467 orig.). VAN DER SCHAAR 1964:
Meinhold. Megin- ‘kracht’.
*REGIN-WALD. Reynolt, II, 154 (1487 kopie) = Rennold, IV, 75 (1487 contemp.
kopie). Reinald(a), WINKLER 303. VAN DER SCHAAR 1964: Reinout. Regin‘raad’.
*RIK-WALD. Rycold Gaykama, I, 136 (1454 orig.; 2 x). Rijcholt (in de oork.)
= Rykelt (handtekening), III, 42 (1526 orig.). Vergelijk ook: III, 49 en 50 (1532
orig.). VAN DER SCHAAR 1964: Richold. Rîk- ‘machtig’.
*WIN-WALD. Wynald, I, 14 (1407 orig.; 2 x). Wynaldum, II, 12 (1424 kopie);
I, 532 (1507 orig.). Wynolt, Wynold, OOSTERHOUT 1960, nr. 2212 (1512). VAN
DER SCHAAR 1964: Win(e). Win- ‘vriend’.

7.2. Van -wald via -old tot -elt.
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Uit het voorgaande lijstje blijkt in de eerste plaats dat het bewaren of wijzigen van
de stamklinker in -wald afhankelijk is van de klemtoon
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op deze lettergreep (W. DE VRIES 54 en BLOK 420). We vinden de volgende
mogelijkheden:
-(W)ALD ‘heerser’
-OLD, -OLT, later -ELT
De oude -a- blijft bewaard in de
De -a- wordt in de 15de eeuw tot -o- en
middellettergreep die de volle klemtoon in de 16de tot -e- in zwak beklemtoonde
krijgt, vooral in de afgeleide vormen als: slotlettergreep van voornamen als:
Buwalda, Gerralda (waaruit: Gralda,
Bartelt, Gerrelt, Rykelt uit Bartolt,
Gralde), Humalda, Reinalda, maar ook Gerrolt, Mennold, Reynolt, Rijcholt,
in plaatsnamen: Menaldum, Wynaldum. Wynold, maar in 1407 nog: Wynald.
Het is mogelijk dat de -o- al vroeger dan de 15de eeuw in oudfriese voornamen
is doorgedrongen. Immers, in de latijnse ‘Gesta Abbatum’, de abtenkroniek van het
klooster Mariëngaarde (WYBRANDS, register) vinden we in de 13de eeuw al de
vormen Geroldus, Meinoldus en Menoldus. Maar hier zullen we waarschijnlijk eerder
aan latiniseringen op grond van middelnederlandse vormen (BLOK 420) moeten
denken, waar het Oudfries Gerald en Me(i)nald had. Deze kroniek heeft namelijk
eveneens latiniseringen op grond van oude nederlandse vormen als Sigebodus waar
het Oudfries Si(gi)bâd en dergelijke had. Hiervoor verwijs ik naar het onderzoek van
de latinisering en tweetalige vormen in de eerste oudfriese oorkonde (M. 1976b, 81).
Een oudfriese rijmkroniek uit de 15de eeuw spreekt herhaaldelijk nog over een
Gerald fan Sweuen (Zwaben), maar dezelfde tekst in een kroniekencompilatie van
de 16de eeuw heeft naast Gerald ook wel Gerrald of Gerold (GERBENZON 30-31 en
34-35).

7.3. Gralda en Gryold uit GerraldVerder blijkt uit ons overzicht van de -wald-namen dat in Gerralda ook de eerste
lettergreep kon verzwakken, zodat we Gralda kregen, later Gralde, maar ook Grauda.
Blijkbaar vond deze verzwakking niet alleen plaats in de drielettergrepige vorm
Gerralda, die als patroniem en familienaam kon worden gebruikt, maar eveneens in
andere verbogen vormen van Gêr(w)ald, zoals *Gerralde. Op deze wijze kon een
vorm Gralde ook ontstaan en daarnaast nog *Greld(e), want hieruit

Naamkunde. Jaargang 10

72
heeft zich kennelijk de voornaam Griold, Gryold ontwikkeld, met een (stijgende)
tweeklank die teruggaat op een -e-.
Immers, zo zijn er ook oudfriese vormen als bihiold, fiold, skiold, wiold, ‘behoud,
veld, schild of schuld, geweld’, ontstaan uit klassieke vormen als biheld(e), feld enz.
Dit is vooral in het zuidwesten van Friesland gebeurd (M. 1974, 38 en 1976a, 35-36
en kaart 2). Zo vinden we twee maal Gryold Hoytsma in I, 241 van 1473 en Vibe
Griolds in II, 353 van 1530.
Deze samenhang van Griold en *Greld(e) uit Gerrald- blijkt ook uit het feit dat
in Sneek Gerrolt Elinx zin, die hier jarenlang burgemeester en schepen is geweest,
in de ‘Snitser Recesboeken’ meestal anders werd aangeduid. Hij heette Gerrolt in
1493-1495 en ook in 1512 (OOSTERHOUT 1960, nr. 1568, 1628, 1699, 1964, 2142),
maar in de jaren 1506-1518 heette hij honderden keren: Griold, Gryold of Griolt
Elinx zin en ook wel Grold.
Zijn naamgenoot Griold Douwazin ter Herna werd eveneens wel Grold genoemd
(OOSTERHOUT 1960, nr. 4817 van 1514). Deze laatste vorm wijst op een
vereenvoudiging van de stijgende tweeklank -io-. Verder vinden we een Baucka
Groeldts zoen in II, 86 van 1478 (kopie), waarin Groeldt wel dezelfde
vereenvoudiging en bovendien rekking vertoont.

7.4. Greult uit Gryold, *Grelde?
SIPMA 1952 (15) en VAN DER SCHAAR, Gerolt, hebben er al op gewezen dat Greult
met Gerwald, Gerolt samenhangt, maar de tussenvormen zijn niet duidelijk. Het is
mogelijk dat Greult teruggaat op de net genoemde vorm uit 1478: Groeldt, waarin
dan voor of na de rekking de klinker is gepalataliseerd. Maar men kan ook uitgaan
van *Greld- (uit *Gerralde), waarin door klinkerrekking een -ê- kon ontstaan, die
vervolgens gerond werd evenals in heul, een dialectische variant van heel in
zuidoostelijk Friesland: het zuiden van de Friese Wouden (HOF 188).
De verklaring van de vorm Greult is echter bijkomstig voor ons betoog. Voor ons
doel is immers het voornaamste dat de oorspronkelijke vorm *Gêrwald door een
grote verscheidenheid van oudfriese vormen wordt voortgezet. Deze verscheidenheid
blijkt bij nader onderzoek niet op willekeur te berusten, maar op enkele oudfriese
regels die samenhangen met klemtoonverspringing en -verzwakking en bovendien
met het ontstaan van mono- en diftongering. Zo hebben
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we in de oorkonden gevonden: Gerralda, Gralda, Grauda, Gralde, Griold, Grold
en daarnaast Gerrolt, Gerroud en Gerrelt, maar een vorm met een J- en zonder -dof -t- zoals Jarla kan niet met *Gêrwald samenhangen.

8. Samenvatting: Toch Jarla uit Oudnoors Jarl?
In het voorgaande is de mogelijkheid onderzocht van enkele oudnoorse invloeden
op het Oudfries. Deze waren wel mogelijk, maar blijken moeilijk bewijsbaar bij
gebrek aan gelijktijdige gegevens uit het Oudfries van de Noormannentijd.
Opmerkingen van HOEKEMA, HOFMANN en RINZEMA in het tijdschrift Us Wurk
hebben mij aangezet tot herbezinning en verder onderzoek. Dit leidde niet alleen van
York naar Jorwerd, maar ook van een jarl in Dublin naar Jarla bij Dokkum.

I. - Thór ‘donder(god)’ en tôwer ‘toverij’.
Eerst moesten we weer ‘donderjagen’: oudfries thores-dey ‘donderdag’ kan Thór,
de naam van de dondergod in oudnoorse vorm bevatten, maar ook teruggaan op
oudfries *thonresdey. De vorm toer ‘donder’ in Hindeloopen kan op dezelfde
manieren worden verklaard. Maar het eerste deel van de oudfriese vormen towersdeij
en touwersdey is niet te begrijpen, als we van een vorm voor ‘donder’ uitgaan. We
zullen dus moeten veronderstellen dat een leenvorm tôwer ‘toverij’ in in het Oudfries
is ingedrongen, maar de betekenis ‘donder, onweer’ heeft gekregen door verwarring
met bijna gelijkluidende oudfriese vormen voor ‘donder’.
Het Oudfries bezat het woord tâwerie ‘toverij’, maar daarnaast is uit het
Middelnederlands en/of Middelnederduits de vorm tôwerie ‘toverij’ ingedrongen.
Naast het gewone oudfriese tâwer ‘toverij’ kon tôwer nu een licht afwijkende
betekenis krijgen in aansluiting bij oudfriese vormen van het woord voor ‘donder’.
Deze verwarring van het vreemde (ge)tôwer met ‘gedonder’ is wel de enige verklaring
voor oudfries tôwer-, touwer- in ‘donderdag’ en ook voor de betekenis ‘onweer’ die
we later vinden voor touwer naast de afleiding touwerje ‘loeien, bulderen’ van storm
en onweer. Misschien hangt toer ‘donder’ (en toerje ‘donderen’) in Hindeloopen
hiermee samen. GYSBERT JAPICX onderscheidde nog touwer ‘onweer’ van thauwer
‘tover’.

II. - Jorwerd, York en Grimston-kruisingen.
Het lijkt aannemelijk dat friese plaatsnamen als Jorwerd en Jukwerd
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vergelijkbaar zijn met de ‘Grimston-hybrids’ in Engeland: kruisingen of mengvormen
van oudnoorse persoonsnamen met een inheemse plaatsaanduiding. Deze plaatsen
zullen dan genoemd zijn naar Noormannen of naar Friezen met een oudnoorse
naamvorm. Maar Jor- in Jorwerd kon (evenals York) ook ontstaan, doordat in Everna de werking van de velaarumlaut de nieuwe diftong stijgend werd door oudnoorse
invloed in de Noormannentijd.

III. - Van Jarl in Dublin naar Jarla bij Dokkum.
De verklaring van Jor- enz. uit het Oudnoors wordt des te aannemelijker, doordat
de oudfriese naam Jarla alleen uit het oudnoorse jarl ‘dux, hoofdeling’ met zijn
typisch oudnoorse ja-vorm is te verklaren. Deze vorm zien we ontstaan bij
Noormannen in Dublin en elders, in oudierse annalen. Ook in Engeland is jarl in
namen uit de Noormannentijd bewaard. GYSSELING heeft aangetoond dat de oudfriese
diftong jâ in de 11 de eeuw voorkwam, dus in de tijd der laatste Noormanneninvallen
in Friesland.
Omdat oudfries Jarla (als naam van een hoofdelingengeslacht rond Dokkum) pas
later is overgeleverd, moeten we een soort bewijs uit het ongerijmde leveren door
de bewijslast om te keren. Doordat Jarla niet uit het Oudfries is te verklaren, moet
deze vorm wel van het oudnoorse jarl zijn afgeleid. Temeer, daar een jarl, althans
een hoge Noorman, in 873 als dux der Friezen bij Dokkum woonde en hen leidde
bij hun grote overwinning op de Noormannen.
HOFMANN meende Jarla wel uit het Oudfries te kunnen verklaren. Maar zijn
hypothesen en argumenten blijken onjuist te zijn. Hij dacht aan Jarla, Jarlda uit
*Gêrwalda. De vijf hoofdpunten uit zijn betoog zijn hiervóór (onder 5) besproken.
Ik vat het resultaat nu kort samen met dezelfde nummering:

1. - Een jarl als friese dux bij Dokkum?
Weliswaar zijn veel friese namen door de sterke verkorting moeilijk te verklaren,
maar nader onderzoek brengt de regels der ontwikkelingen en zodoende ook de
oorsprong vaak wel aan het licht. Daarom is hun aanvankelijke ondoorzichtigheid
nog geen verzwakking van het argument dat Jarla alleen uit het Oudnoors kan worden
verklaard bij gebrek aan een intern-oudfriese verklaring.
Bovendien versterkt de historische achtergrond de oudnoorse hypothese. Immers,
de Friezen van Oostergo hebben in 873 onder leiding van een christen-Noorman die
allang bij hen woonde, een groot
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Noormannenleger bij Dokkum verslagen. Deze dux der Friezen zal voor zijn eigen
mannen een jarl zijn geweest en het latere hoofdelingengeslacht Jarla in de omgeving
van Dokkum kan zijn naam hieraan te danken hebben.

2. - Jarl en Jarla als persoonsnamen.
Evenals âsega ‘wetzegger’, kempa ‘voorvechter, kampioen’, deken ‘deken’, skelta
‘schout’ tot friese voornamen werden, waarvan weer geslachtsnamen werden afgeleid,
kon de aanduiding jarl voor de Noorman die zo lang tussen de Friezen van Oostergo
woonde en als hun dux optrad, voor de Friezen ook zijn naam worden. Evenzo kon
Jarla met zijn archaïsche -a-vorming de naam van zijn nageslacht worden: de Jarla's
woonden later rond Dokkum en waren hoofdelingen.

3. - Iarlda: een late fout voor Jarla.
De vorm Iarlda waar HOFMANN (39) zijn verklaring uit *Gêrwalda op trachtte te
bouwen, staat in een laat en bijzonder slecht afschrift (uit 1583) van namen bij
oorkondenzegels uit 1453. De slordige afschrijver heeft veel (hem onbekende?)
namen verkeerd gelezen. Doordat Iarlda en Humalda boven elkaar staan, kan hij de
-lda in Iarlda onder invloed van Humalda hebben geschreven.

4. - Oudere vormen van namen bij de zegels?
Ook mag men er niet van uitgaan dat Iarlda met zijn -da een oudere en verouderde
vorm was, omdat hij bij de bezegeling werd gebruikt. Bij een nader onderzoek in de
vierdelige oorkondenuitgave van SIPMA en VRIES bleek dat men oude vormen van
namen eerder in de oorkonde zelf mag verwachten dan bij het zegel.

5. - Geen oudfriese j- uit g- in Gêr-.
De veronderstelling dat *Jarwalda kan teruggaan op *Gêrwalda blijkt onjuist. De
G- was hier niet spirantisch en daarom is deze G- in oudfries Gêr- en gâra ook nooit
tot een J- geworden. Een ontwikkeling van Gêr- tot Jar- laat zich dus niet aannemelijk
maken en ook voor HOFMANN zelf bleef zijn veronderstelde ontwikkeling ‘unklar’.
De vorm Iarlda van de slordige afschrijver uit 1583 is de enige van de 52 vindplaatsen
in de oorkonden, waar de naam op -da uitgaat. Hij mag dus wegens zijn verdachtheid
niet als grondslag dienen voor een etymologische hypothese.
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6. - Jarla niet uit *Gêrwalda.
Bovendien blijkt (onder 7 hiervóór) dat *Gêrwald- op verschillende wijzen in het
Oudfries is voortgezet en verkort, maar niet tot Jarla. Bij gebrek aan een betere
verklaring mogen en moeten we de oudfriese naam van het hoofdelingengeslacht
rond Dokkum wel afleiden van een naam Jarl, die teruggaat op oudnoors jarl
‘hoofdeling, dux’. Daarbij moeten we natuurlijk denken aan een jarl die al zo lang
was ingeburgerd dat hij als dux der Friezen rond Dokkum hen kon leiden bij hun
overwinning in 873.

7. - Jarl en meer relicten ook in Friesland?
Tenslotte herinner ik nogmaals aan de jarl-vormen in Dublin en elders in Ierland en
aan Hyarlesholm en andere plaatsnamen in Engeland, waar A.H. SMITH en G.
FELLOWS JENSEN oudnoors jarl in zien. Bij oudnoorse relicten is het van belang,
maar vaak erg moeilijk een onderscheid te maken tussen interferenties van kopers
en van kapers, dus uit de tijd van de Noormanneninvallen en uit vroegere of latere
perioden met wisselwerking en vreedzaam (handels)verkeer, over en weer tussen
Friesland en het noorden, zoals bij de oudfriese kolonisatie in Noordfriesland
(Zuid-Sleeswijk).
Ook in een gebied als Vlaanderen, waar de skandinavische invloed niet zo groot
is geweest als in de engelse Danelaw, kan alleen het Oudnoors de verklaring leveren
van enkele middeleeuwse Thór-namen (LEYS). De naam van de stad Brugge gaat
volgens GYSSELING (1971) terug op oudnoors bryggja ‘landingsbrug, kaai’, al zal
dit op een reïnterpretatie en vervorming van een oudere waternaam berusten.
Als zoiets voor Vlaanderen geldt, zou het vreemd zijn de mogelijkheid van
dergelijke oudnoorse relicten en invloeden in Friesland zonder meer af te wijzen.
Vooral, nu de Jarla's onze gidsen zijn geworden en ons geen andere weg kunnen
wijzen dan naar een jarl die de friese dux was in de slag bij Dokkum. Als welkome
bijproducten van ons onderzoek kregen we duidelijkheid omtrent de explosieve
kwaliteit van de oudfriese g- in gêr enz. en omtrent de (on)betrouwbaarheid van
sommige kopieën. Ook hebben we (nieuwe) etymologieën gevonden van touwer
‘onweer’ en van persoonsnamen als Gryold, Gralda en Buwalda.
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Naschrift
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Bovenstaande tekst heb ik in gewijzigde, sterk verkorte vorm voorgedragen op het
Amsterdamse naamkunde-symposium van zaterdag
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4 maart 1978, waar ook dr. D.P. BLOK heeft gesproken (zie hierboven in deze
aflevering van Naamkunde). Bij de discussie na de beide lezingen kwamen veel
aanwezigen met belangrijke aanvullende opmerkingen en gegevens. Vroeger konden
de teksten van de sprekers samen met een verslag van de discussie door de
Naamkunde-commissie in een afzonderlijke reeks worden uitgegeven.
Nu dit niet meer mogelijk is, hoop ik dat de aanwezigen die met nieuwe gegevens
kwamen, deze (met hun bronnen) spoedig zullen publiceren, hetzij in Naamkunde,
hetzij elders. Dan kan iedereen er beter zijn voordeel mee doen dan bij de drukke
discussie op het symposium mogelijk bleek, toen de beide sprekers niet op elkaars
lezingen ingingen om de vele anderen, zowel bekenden als onbekenden meer kansen
te geven.
6 maart 1978.
H.T.J.M.
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De persoonsnaamgeving in een Zuidbrabants dialekt
Deel I
De synchronische en diachronische komponent
0.
Deze studie beoogt een taalkundig verantwoorde beschrijving van de
persoonsnaamgeving te verschaffen in het Centraal-Zuidbrabantse dialekt (CZB)
van Tildonk [P21] (gemeente Haacht)(1). Enkele honderden persoonsnamen (PN)
werden opgetekend uit de mond van oudere en jongere inwoners in het jaar 1967.
Hier en daar wordt er vergeleken met andere dialekten of talen.
Het is niet de bedoeling een uitputtende beschrijving te geven van alle aspekten
eigen aan PN. De voornaamste kenmerken van de PN worden ondergebracht in drie
komponenten:
1) de synchronisch-linguïstische komponent;
2) de diachronisch-linguïstische komponent;
3) de sociolinguïstische komponent.
De synchronische en de diachronische komponent worden in onderhavig artikel
behandeld. De sociolinguïstische studie komt in een volgende aflevering van
Naamkunde aan de orde.
Voor wat de presentatie van het materiaal betreft, hebben we de voorkeur gegeven
aan een eenheidsglossarium boven een exhaustieve vermelding van al de relevante
PN onder de verschillende rubrieken. Dit laatste alternatief sluit immers het nadeel
in dat elke PN ettelijke malen opnieuw vermeld zou dienen te worden. Wel geven
we expliciet een klein aantal voorbeelden onder de respektieve sekties. Voor verdere
voorbeelden raadplege men dus het glossarium.

1. De synchronisch-linguïstische komponent
We maken een synchronische analyse van het PN-systeem, d.w.z. we kijken niet
naar de geschiedenis van de PN, maar trachten inzicht te

(1) Ik dank mijn kollega en vriend C. MARYNISSEN voor de kritiek en de korrekties die hij in
een eerdere versie van dit stuk suggereerde. - Uiteraard gaat mijn erkentelijkheid naar de
talloze zegslieden, mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, die me de rijke PN-schat uit
Tildonk onthulden en toelichtten. - Voor een kortere, Duitse versie van de diachronische
komponent zie VAN LANGENDONCK (1976).
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verkrijgen in het systeem zoals dat zich op het huidige ogenblik voordoet. Als indeling
voor de PN lijkt een driedeling voor de hand te liggen in:
- voornamen (VN): inz. officiële doopnamen;
- bijnamen (BN): inz. nieuwvormingen uit soortnamen;
- kollektiefnamen (KN): inz. officiële familienamen (fn.).
De taalkundige definities van dergelijke kategorieën zijn erg afhankelijk van het
taal- of dialektsysteem(2).

1.1. Voornamen (VN).
Voor het hier behandelde CZB is het wezenlijke kenmerk van de VN dat hij in
komplexe PN-konstrukties altijd vooraan staat, nl. dat hij niet door propriale elementen
voorafgegaan wordt. Dit is bv. niet zo in Nederlandse administratieve taal, waarin
men, vooral in alfabetische lijsten, de KN (familienaam) kan laten voorafgaan aan
de VN, vgl. Jan Janssens vs. Janssens, Jan.
Wel kan men titels of adjektieven voorvoegen, maar dat zijn dan niet-propriale
elementen (= niet-eigennamen), bv. Meneer Jan Janssens; Zwarte Miel.
In sommige dialekten, zowel Noord- als Zuidnederlandse, bestaat nog een oud
patroon waarbij een (vaak gegenitiveerde) KN het eerste lid uitmaakt van een
samenstelling met een VN, bv. in het land van Aalst (DE MEYER & BOEL 1956); te
Borne in Twente (NUIJTENS 1962: 212):
Dobbeleers-Kamiel (Kamiel De Dobbeleer)
Boecke-Jan (Jan De Boeck)
'n óólen Kuikers-jaan (den ouden Jaan Kuikers)
Als VN gelden normalerwijze officieel vastgelegde en vaak nog kerkelijk aanvaarde
naamsvormen, met hun vele verkortingen en eventuele suffigeringen. Deze twee
processen zijn opvallend sterk vertegenwoordigd in de voornaamgeving. Dit is
begrijpelijk als men bedenkt dat het gebruik van VN zich veelal afspeelt in de meer
intieme, affektieve sfeer van het gezinsleven en de omgang met vrienden en kennissen.

(2) Linguïstische kategorieën zoals PN, VN, BN, KN worden in hoofdletters geschreven, andere
in kleine letters, bv. fn. Dit onderscheid doet ons afwijken van de naamkundige terminologie
in ROELANDTS & SCHÖNFELD (1954).
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a). Verkortingen kunnen op een viertal manieren gerealizeerd worden:
i) door het wegvallen van de beginsyllabe(s), bv.

/f ns/ < Alfons

/n :/ < Melanie

/dre / < André

/mans/ < Clémence

ii) door het wegvallen van de eindsyllabe(s), bv.

/pr s/ < Prosper

/l :s/ < Liesbet

/γ :/ < Guido

/lyt/ < Lutgarde

iii) door het wegvallen van begin- en eindsyllabe(s), bv.

/sys/ < Franciscus

/l :za:/ < Elizabet

iv) door samentrekking (kontraktie), d.i. het wegvallen van het midden, bv. /m :
/ < Marie.

b). VN krijgen bovendien vaak e x p r e s s i e v e s u f f i x e n , nl. d i m i n u t i e f en augmentatiefsuffixen.
i) Het vormen van een diminutief gaat meestal, zij het niet altijd, gepaard met
verkorting van de naamsvorm. Het Brabantse suffix -ke(n), dat etymologisch hetzelfde
is als het Algemeen Nederlandse -(t)je, vertoont in het Tildonks drie allomorfen: -ke,
-eke, -ske(3).
Deze varianten zijn grosso modo fonologisch gekonditioneerd, d.i. de te kiezen
variant hangt af van de eindklank van het woord(4):
1o

-/skə/:
na velaren:
/r k-skə/ (Hendrik)
na velaren + /ə/:

(3) De gewestelijke verschillen in diminutiefvormen zijn groter dan men zou verwachten, vgl.
bv. een Westvlaams systeem in LEYS (1968); PÉE (1936-38). - Voor hypokoristische suffixen
in Oudnederlandse PN, zie MARYNISSEN (1971).
(4) Het systeem geldt zowel voor appellatieven als eigennamen. We geven hier alleen voorbeelden
van eigennamen, i.c. voornamen. De allomorfie van het diminutief zal relevant blijken te
zijn voor een inzicht in het augmentatiefsysteem, dat nagenoeg uitsluitend nog bestaat bij
VN.
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/ a -skə/
(Jean)

/f k-skə/~/f kə/ (Fons)

Deze gevallen op /velaar + ə/ vormen geen onregelmatigheid: de ‘bedoeling’ van de
-skə-variant is dissimilatie, het wegwerken van twee gelijkluidende opeenvolgende
klankreeksen. Immers, als men de allomorfen -kə en -əkə zou gebruiken waar nu
-skə staat, zou men het volgende bekomen:
*/r k-əkə/

*/ a -əkə/
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/i ə/
(Inge)
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*/f kə-kə/

*/i ə-kə/

In alle vier deze gevallen zou men dus tweemaal na elkaar de klankreeks /velaar
+ ə/ bekomen. Dit wordt onbewust ‘vermeden’ door de variant -/skə/ te gebruiken.
2o

-/kə/:
na vokalen en halfvokalen:
/rənei-kə/ (René)

/swəj-kə/
(François)

na /ə + konsonant/:
/p : tər-kə/ (Pieter)
na stemloze frikatieven (behalve velaren): /f/, /s/, / /:
/staf-kə/ (Gustaaf)
na verkorte vokaal + dentaal:
/fi -kə/ ~ /f :n/ (Jozefien)
3o -/əkə/: in de overige gevallen:
na /t/, /d/, /z/, / / (indien niet voorafgegaan door verkorte vokaal):
/k let-əkə/ (Colette)

/l d-əkə/ (Lodewijk)
/treiz-əkə/ (Thérèse)

na /p/, /b/, /v/:
/flyp-əkə/ (Filip)

/k ub-əkə/ (Jacobus)
/l :v-əkə/ (Godelieve)

na /m/, /n/, /l/, /r/ (indien niet voorafgegaan door /ə/):
/lam-əkə/ (Gillam)

/p l-əkə/ (Leopold)

/jan-əkə/ (Jan)

/bε:r-əkə/ (Albert)

ii) Het a u g m e n t a t i e f vertoont in het Tildonks twee systemen: een oud en een
nieuw.

1o Het oude systeem.
Het augmentatiefsuffix gaat altijd gepaard met verkorting van de naamsvorm. Het
is -/ə/, komt overeen met Westvlaams -en (vgl. Bert-en) en gaat terug op het Oudndl.
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/f ns-kə/
(Alfons)

-în-suffix, al meermaals behandeld in de historische grammatika, de dialektologie
en de naamkunde(5).
Het belangwekkende van dit suffix is dat het nagenoeg alleen voor-

(5) Zie o.m. LEYS (1968) voor een Westvlaams, en HOEBEKE (1969) voor een Oostvlaams augm.
systeem.
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komt bij eigennamen en wel bij VN. Het is een relikt. De eigennaam toont zich hier
eigenlijk als konservatief taalelement.
Er zijn slechts een paar voorbeelden van soortnamen met een augmentatiefsuffix(6),
maar zelfs die komen vaak nog voort uit een VN. Alle hebben ze het mannelijke
genus.
Voorbeelden van propriale oorsprong:
/an-ə/ (Johan), /t un-ə/ (Antoon), / əb-ə/ (Huibrecht), /tεp-ə/ (Jozef).
Voorbeelden van niet-propriale oorsprong:
/lεm-ə/ (lam), /str ' -ə/ (stront), /l b-ə/ (lobbes), /pe r-ə/ (père), /m t-ə/
(mutten), /bry:r-ə/ (broer).
Deze appellatieven weerspiegelen treffend de affektieve, expressieve sfeer waarin
zowel propriale als appellatieve augmentatieven baden. Maar, terwijl diminutieven
verwijzen naar het kleine en het lieflijke, refereren augmentatieven naar het grote,
het grove, het ruwe. Daarmee hangt samen dat normaal meer jongensnamen dan
meisjesnamen geaugmentativeerd worden.
Aan formele zijde doet zich bij het augmentatief een eigenaardigheid voor die op
het eerste gezicht onverklaarbaar lijkt. Alhoewel sommige VN wel verkort in gebruik
zijn, kunnen zij toch niet de augmentatieve uitgang -/ə/ bekomen. Daarbij is echter
een strukturele regelmatigheid vast te stellen: in de omgeving waarin de
diminutiefallomorf -/əkə/ uitgesloten zou zijn en -/kə/ verplicht, daar is ook de
augmentatiefvariant -/ə/ onmogelijk en hebben we te maken met een augmentatieve
nulvorm, vgl.
na vokaal:

/n : -(kə)/

vs. */n :-ə(kə)/ (Melanie)

na halfvokaal:

/sw j-(kə)/

vs. */sw j-ə(kə)/
(François)

na /s/:

/frans-(kə)/

vs. */frans-ə(kə)/ (Frans)

na /f/:

/staf-(kə)/

vs. */staf-ə(kə)/ (Gustaaf)

Omgekeerd is bij augmentativering het suffix -/ə/ verplicht waar bij diminutivering
het suffix -/əkə/ zich manifesteert(7), vgl.

(6) Voor voorbeelden uit andere dialekten, zie o.a. ROELANDTS (1966: 216-218); PAUWELS
(1958: 305); LEYS (1965: 77, noot 132). - Hierbij lijkt zich het augmentatieve gebruik van
-e aan te sluiten bij sommige bijwoorden, bv. kom hier-e! het zijn harde goeie appels!; 't is
'n hele brave vent!; 't is al vele beter!
(7) Waar de VN op zichzelf al monosyllabisch is, is het strikt genomen nog geen augmentatief
en is -/ə/ dus niet per se verplicht, vgl. /tist-(ə)/; /wa:r-(ə)/; /mil-(ə)/; /treiz-(ə)/; / an-(ə)/.
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na /t/:

*/sεnt-(kə)/

vs. /sεnt-ə(kə)/ (Vincent)

*/net-(kə)/

vs. /net-ə(kə)/ (Trinette)

na /d/:

*/l d-(kə)/

vs. /l d-ə(kə)/ (Lodewijk)

na /z/:

*/diz-(kə)/

vs. /diz-ə(kə)/ (Desiré)

na /p/:

*/ εp-(kə)/

vs. / εp-ə(kə)/ (Jozef)

na /b/:

*/k ub-(kə)/

vs. /k ub-ə(kə)/ (Jakobus)

na /m/:

*/j m-(kə)/

vs. /j m-ə(kə)/ (Giljom)

na /n/:

*/stεn-(kə)/

vs. /stεn-ə(kə)/ (Constant)

*/tin-(kə)/

vs. /t n-ə(kə)/ (Leontine)

*/neil-(kə)/

vs. /neil-ə(kə)/ (Corneel)

*/bεl-(kə)/

vs. /bεl-ə(kə)/ (Berta)

*/bε:r-(kə)/

vs. /bε:r-ə(kə)/ (Albert)

*/vir-(kə)/

vs. /vir-ə(kə)/ (Elvire)

na /l/:
na /r/:

Er is dus een treffende overeenkomst tussen de allomorfen van het augm.-suffix
en die van het dim.-suffix:
dim. -/kə/ naast augm. -ø (nulvorm)
dim. -/əkə/ naast augm. -/ə/
We noteren dat na velaar, waar het dim.-suffix -/skə/ is, het augm.-suffix ook de
allomorf -/ə/ heeft, bv. /r k-skə/ ~ /r k-ə/ (Hendrik).
Dat alles leidt ons tot de vraag: is het augm.-suffix van het dim.-suffix afgeleid,
of omgekeerd?
We moeten hier echter oppassen voor de term ‘afgeleid’. Synchronisch is het ene
niet afgeleid van het andere. De parallellie is overigens niet volkomen: bij velaren
staat tegenover augm. -/ə/: dim. -/skə/. Men kan niettemin dit stellen: als de
dissimilatieregel bij het dim.-suffix er niet geweest was, zouden we bij een vorm als
/r k/ de variant -/əkə/ gehad hebben, en niet -/kə/, net zoals we ook -/əkə/ krijgen
na andere okklusieven, vgl.
/net-əkə/ ~ /net-ə/ (Trinette)
/flyp-əkə/ ~ /flyp-ə/ (Filip)
*/r k-əkə/ ~ /r k-ə/ (Hendrik)
Historisch, dus diachronisch is er wel een rangorde. Men heeft nl. uitgemaakt dat
het diminutief primair is t.o.v. het augmentatief (cf. LEYS (1968: 80) & ROELANDTS
(1966: 11)). Ik illustreer dit even met Tildonks materiaal.
Hierboven spraken we van VN met [verkorte vokaal + n]: /f :n + kə/ > /fi kə/.
Die verkorting is in feite het gevolg van een algemenere fonologische regel in onze
dialekten: normaal wordt bij
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opeenhoping van konsonanten, bv. /n + k/, de voorafgaande diftong of lange vokaal
verkort, vgl.
/b ək + paən/ > /b kpaən/ (buikpijn)
/d :n + st/ > /dinst/ (dienst)
Aldus treedt ook voor de uitgang -/kə/ verkorting op, voor de uitgang -/əkə/ niet.
Vaak hebben we variatie bij dezelfde VN, bv. bij /treis/ (Thérèse):
/tres-kə/ vs. /treiz-əkə/
Diachronisch ontstaat uit het korte dim. kennelijk het augm. met een nulvorm als
suffix: /tres-ø/. Die korte augm.-vorm is immers niet verklaarbaar zonder een
historisch voorafgaande dim.-vorm /tres-kə/. Wat de kronologische primauteit van
het dim. tegenover het augm. bevestigt. Een andere interessante trits is:
/f ' '-kə/ ~ /f ' '-ə/ ~ /f ns-(kə)/(Alfons)
De vorm /f ' '-ə/ (met een gemouilleerde velare nasaal) is niet verklaarbaar zonder
een voorafgaand stadium aan te nemen waarin de dentale /n/ gevelarizeerd werd door
kontakt met de /k/ van -/kə/. De uitgang -/ə/ voor het augm. is niet abnormaal,
aangezien na [korte vokaal + nasaal] diezelfde uitgang optreedt, vgl.
/t n-ə/ (Leontine), /j m-ə/ (Giljom), /f ' '-ə/ (Fons).
Deze talige kronologie dim.-vorm → augm.-vorm is verklaarbaar door een andere,
buitentalige kronologie: een mens is uiteraard eerst klein en krijgt dus, als kind,
vrijwel zeker een verkleinsuffix bij zijn naam. Pas als hij groot wordt, zal men zijn
naam augmentativeren om vergroting en vergroving aan te duiden(8).
Zo is ook te verklaren dat sommige dim.-suffixen een augm. funktie kunnen krijgen
na verloop van tijd, zo bv. het suffix -în > -ə(n) was oorspronkelijk een diminutief(9).
Zelfs het dim.-suffix -/kə/ schijnt in sommige gevallen tot een augm.-suffix
geëvolueerd te zijn, nl. in gevallen als:
/jakə/ (Jan), /f kə/ (Fons), /γykə/ (Gust), /bεkə/ (Albert), /
Georges), /frakə/ (Frans).

kə/ (Jos;

Dus de eindkonsonanten van de (verkorte) VN worden uitgestoten, de vokaal verkort
en -/kə/ wordt aangehecht. Volgens ROELANDTS (1966: 221) zijn dit diminutieven
uit de stameltaal die later niet meer als

(8) Zie ROELANDTS (1966: 248).
(9) Voor een sociolinguïstische verklaring van dit diachronische feit, zie LEYS (1976: 158).
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zodanig worden aangevoeld, en dan gereïnterpreteerd als augmentatieven, ook al
vanwege de uitgang -/ə/; men maakt dus een ‘verkeerde’ scheiding: /jak-ə/. Deze
formaties zijn echter niet produktief. Het zijn veeleer geïsoleerde relikten, soms als
nieuwe VN aangevoeld. Sporadisch verschijnen ook vormen op -/tə/:
/pu'tə/ (Paul), /witə/ (Louis), /t tə/ (Desiré).
Bij /witə/ is zeker analogie met de Witte in het spel.

2o Het nieuwe systeem.
In het jongere systeem van augm. maakt de morfologische manier van
augmentativeren plaats voor een meer analytisch-syntaktische wijze. Meer en meer
wordt nl. in CZB dialekten het lidwoord gebruikt met een augm. funktie. Het
Antwerpse dialektgebied staat daarmee kennelijk het verst: vrijwel bij alle VN, zowel
vrouwelijke als mannelijke vindt men het lidwoord (zie o.m. BELIËN 1954).
In het Duits en het Frans is een dergelijk systeem tot de standaardtaal toegelaten:
formaties als der Fritz/la Marie, behoren tot de familiare omgangstaal. Het gebruik
van het lidwoord is blijkbaar een vrij algemeen Westeuropees verschijnsel en ligt in
de lijn van de voortschrijdende deflektie in de Indogermaanse talen.
De rechtstreekse aanleiding tot augmentativering d.m.v. het lidwoord is
vermoedelijk het optreden hiervan bij de subklas die het dichtst staat bij augm. VN,
nl. de klas der BN, bv. den Dikke, den Dunne, de Smalle, de Platte, de Grootoog
enz!
Hoe kan het bepaalde lidwoord deze expressieve funktie uitoefenen? Dit is mogelijk
doordat eigennamen in zichzelf al bepaald en gedetermineerd zijn en eigenlijk geen
lidwoord nodig hebben. Deze taalvorm komt dan vrij voor andere funkties, i.c. de
expressieve funktie (LEYS 1965). Dit gebruik van het lidwoord loopt overigens
parallel met het gebruik ervan bij demonstratieven. Ook demonstratieven zijn in
zichzelf bepaald en gedetermineerd. Ook hier kan het lidwoord expressief werken,
vgl. CZB
de Jan (, die) kan alles.
den die (, die) kan alles.
Voor beide kategorieën is het lidwoord fakultatief; het gebruik ervan signaleert een
augm., familiare stijl.
Dit expressieve toepassen van het bepaalde lidwoord is niet tot onze kultuurtaal
doorgedrongen. Het is wellicht vanuit Antwerpen verspreid en in Zuidbrabantse
dialekten doorgedrongen volgens LINDEMANS

Naamkunde. Jaargang 10

89
(1947: 19), maar het wil hem voorkomen dat dit het geval is ‘in vrij beperkte
(intellectuele?) kringen (bij studenten o.a.)’! Het is thans veel algemener in Antwerpen
en Brabant. Het zou zelfs voorkomen (of voorgekomen zijn) in Noord-Brabant en
Zuid-Holland bij BN (al dan niet familienamen) en VN. VAN DE VEN (1917: 52,
143) haalt enkele voorbeelden aan bij mannelijke VN: den Door, den Thès, de Jan,
de Kees. Volgens een peiling door VAN LOON (1975) zijn onder invloed van de
kultuurtaal die vormen teruggedrongen. Dit zijn dus twee tegengestelde richtingen
van ontwikkeling die op de rijksgrens te pletter lopen: de Brabantse tegenover de
Hollandse expansie. Eens te meer een voorbeeld van de rijksgrens in de funktie van
taalgrens.
In het Tildonks is het lidwoord bij VN ook beperkt tot jongensnamen. Het systeem
is bij de jongeren nu als volgt:
augm.: [lidwoord + fakultatieve uitgang -/ə/], dus een stapelvorm, bv. /də mil-(ə)/
(Emiel), maar niet het suffix alleen: */mil-ə/ (tenzij uiteraard in de aanspreking, waar
het lidwoord altijd wegvalt).
Een andere innovatie is het suffix -/ :/, dat vermoedelijk onder Engels-Hollandse
invloed ontstaan is; het werkt min of meer expressief, familiaar; het is echter moeilijk
te zeggen of het augm. dan wel dim. is. We vinden het eerder bij meisjes- dan bij
jongens-VN, hoewel niet erg produktief, bv.
mann.
/(dən) d ks- :/ (Dirk)
/(dən) ed- :/ (Eddy)
/də n k- :/ (Dominique)
/də w l- :/ (Willy)
/de
n- :/ (John)
vrouw.
/an- :/ (An)
/ m- :/ (Emilie)
/fab- :/ (Fabienne)
/ka: d- :/ (Leocadie)
/lyt- :/ (Lutgarde)
/maγ- :/ (Magda)
/m k- :/ (Michèle)
/pats- :/ (Patricia)
/vik- :/ (Victoire)

c). Klassifikatorische suffixen.
Hier is eigenlijk geen produktief suffix voorhanden. Er zijn alleen een paar uitgangen
van Latijns-Romaanse oorsprong, en daar deze invloed heden nogal afneemt, zijn
de betreffende suffixen ook bij het archaïsche taalgoed te rekenen, hoewel nog
individuele verschillen te bespeuren vallen.
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De kategorie die gesubkategorizeerd wordt, is de sekse. Er is dus een tweedeling
mann. - vrouw.
1). Bij vrouwennamen, inz. oudere, maar eveneens jongere, valt het achtervoegsel
-/a:/ op, van Latijnse oorsprong:
oudere VN op -/a:/:
/an-a:/ (Anna)
/b rt-a:/ (Alberta)
/bla k-a:/ (Blanca)
/ m-a:/ (Emma)
/fərnand-a:/ (Fernanda)
/fr :d-a:/ (Frieda)
/γyst-a:/ (Gusta)
/ ld-a:/ (Hilda)
/ rm-a:/ (Irma)
/se v-a:/ (Jozefa)
/ yləj-a:/ (Julia)
/kla:r-a:/ (Clara)
/l ur-a:/ (Laura)
/le -a:/ (Lea)
/le k-a:/ (Leocadie)
/le n-a:/ (Lena)
/l : v-a:/ (Liva)
/l :z-a:/ (Liza)
/marj-a:/ (Maria)
/mart-a:/ (Martha)
/r t-a:/ (Rita)
/r uz-a:/ (Roza)
/sysk-a:/ (Franciska)
/t urəj-a:/ (Victoria)
/yrzəl-a:/ (Ursula)
/mand-a:/ (Amanda)
/w : z-a:/ (Louiza)

jongere VN op -/a:/:
/elz-a:/ (Elza)
/γ rd-a:/ (Gerda)
/ze f-a:/ (Jozefa)
/mar : n-a:/ (Marina)
/mar t-a:/ (Marita)
/m :-a:/ (Mia)
/n ur-a:/ (Nora)
/p ul-a:/ (Paula)
/r :-a:/ (Ria)
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Een andere, minder verspreide en archaïsche (Franse) uitgang is -/et/ < -ette:
/ant 'n-et/ (Antoinette)
/k l-et/ (Colette)
/
r -et/ (Georgette)
/ ən-et/ (Jeannette)
/l z-et/ (Lisette)
/mərj-et/ (Mariette)
/ d-et/ (Odette)
/r z-et/ (Rosette)
/tr n-et/ (Trinette)

2). Daartegenover staan de mannelijke VN met het suffix -/əs/, dat voortspruit uit
het Latijnse -us of (soms) -es en dus te onderscheiden is van de genitief -es bij KN
(cf. infra), bv.
/mand-əs/ (Amandus)
/st :n-əs/ (Augustinus)
/d kt-əs/ (Benedictus)
/m nək-əs/ (Dominicus)
/m
k-əs/ (Emilius)
/wan-əs/ (Joannes)
/v : n-əs/ (Livinus)
/pa:l-əs/ (Paulus)
/p ul-əs/ (Paulus)

Jongere formaties zijn de mannelijke VN op -/ u/ (Latijnse of Germaanse oorsprong
-o):
/ba:v- u/ (Bavo)
/bry: n- u/ (Bruno)
/γ :d-au/ (Guido)
/y:γ- u/ (Hugo)
/ : v- u/ (Ivo)
/lei- u/ (Leo)
/ly: d- u/ (Ludo)

Deze klassifikatorische suffigering is dus lexikaal beperkt. Bovendien
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is er maar zelden een minimale oppositie, d.w.z. een oppositie waarbij eenzelfde
naamsvorm een mannelijk resp. vrouwelijk suffix kan krijgen, vgl.
/p ul-əs/ ~ /p ul-a:/
/mand-əs/ ~ /mand-a:/
/lei- u/ ~ /lei-a:/
Bij deze minimale paren dienen ook diegene gerekend waarbij de mannelijke VN
de nulvorm heeft(10), bv.
/γyst-ø/ ~ /γyst-a:/
/j an-ø/ ~ /j an-a:/
/p ul-ø/ ~ /p ul-a:/
/w :s-ø/ ~ /w :z-a:/
In andere gevallen is het onderscheid mann.-vrouw. lexikaal bepaald, en gebeurlijk
tegelijk morfologisch. Bij de jongere VN zijn haast geen klassifikatorische suffixen
meer te bespeuren. In enkele gevallen is er zelfs geen lexikaal verschil meer, vgl. de
verschillende mogelijkheden:
i) lexikaal en morfologisch bepaald:
/st :n-əs/ (Augustinus) ~ /l ur-a:/ (Laura)
ii) zuiver morfologisch bepaald:
/p ul-əs/ (Paulus) ~ /p ul-a:/ (Paula)
iii) zuiver lexikaal bepaald:
/jan/ (Jan) ~ /mər :/ (Marie)
iv) noch lexikaal noch morfologisch bepaald:
/
zei/ (José) ~ /
zei/ (Josée)

Het laatste geval, nl. de vervlakking van het genusverschil, is eerder een modern
verschijnsel in het Ndl. en andere moderne talen, vgl. ambigue VN in het Ndl.
taalgebied: Chris, Jo, Gaby, Willy, Geertje, Dominique.
Soms worden bepaalde elementen sekundair gebruikt ter klassifikatie, d.i. elementen
die al een andere, primaire funktie hebben. Zo bv. kan in het Tildonks het lidwoord
sekundair dienen om jongensnamen van meisjesnamen te differentiëren: het lidwoord
heeft wel een augm. funktie, maar signaleert in tweede instantie ook dat we met een
jongensnaam te doen hebben, aangezien het niet bij vrouwelijke VN kan staan.

(10) Dat juist de mannelijke namen de nulvorm krijgen, is in overeenstemming met het feit dat
het mannelijke genus het ongemarkeerde is, en ongemarkeerde kategorieën krijgen vaak de
nulvorm.
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In Noord-Nederland heeft het dim.-suffix soms een gelijkaardige rol: het wordt wel
eens gebruikt ter aanduiding van vrouwelijke VN, bv.
Frans ~ Frans-je
Hendrik ~ Hendrik-je
Vgl. frans: Georges ~ Georg-ette
We staan hier dus voor een verschuiving van de expressieve naar de klassifikatorische
funktie. Daarbij is er een duidelijke tendens om het vrouwelijk klassifikatorische af
te leiden van dim.-vormen, en het mannelijk klassifikatorische van augm.-vormen,
schematisch:7

1.2. Bijnamen (BN).
1.2.1. Algemene karakterizering.
Vanuit een synchronisch oogpunt hebben BN, naast hun identificerende funktie van
eigennaam vooral een augmentativerende expressieve waarde. Ze zijn nauw verwant
met augm. VN en er soms niet van te onderscheiden, bv. PN met lidwoord:
/dən b kə/ (Albert), /də w tə/ (Louis), /w :tər/ (Louis)
Syntaktisch kan de BN in het Tildonks in 't algemeen als volgt worden
gekarakterizeerd:
1) de BN kan vaak alleen optreden zonder begeleidend propriaal of appellatief
element, bv. den IJzere;
2) de BN kan na, maar niet vóór de VN staan, bv. Tist den IJzere;
3) de BN kan vóór, maar niet na de KN staan, bv. Baaske Vankrieken; de Lange
(van) Profeet.

Sommige BN hebben een vast bepaald lidwoord; andere hebben er nooit een; bij een
minderheid van BN is het bepaalde lidwoord fakultatief. Net zoals bij VN valt bij
BN het bepaalde lidwoord weg als de naam gediminutiveerd wordt. Een frekwent
gebruik van het
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dim. kan leiden tot een nieuwe ongesuffigeerde naamsvorm waarbij het lidwoord
afwezig blijft(11); bv. den Bik > Bik-ske > Bik.
Het lidwoord komt al bij een reeks oude BN voor, maar heeft meer terrein
gewonnen bij de jongere.

1.2.2. Verschillen tussen VN en BN.
a) In tegenstelling met de VN put men de BN meestal niet uit een reservoir van
bestaande officiële eigennamen, maar vaak gaan ze terug op soortnamen (bv. Snoek,
den Baard) of gesubstantiveerde adjektieven (bv. de Grote). Officiële fn. zijn echter
ook een bron van BN, hoewel de volkse invloed ook hier geldt (door verkorting,
volksetymologie).
b) De VN doet vooral dienst als roepnaam, dus als middel om iemand aan te roepen
of aan te spreken. De BN heeft die funktie niet; hij specificeert een persoon waarover
men spreekt. Als je toch iemand met de BN aanspreekt, dan is dat vaak opzettelijk,
nl. om te plagen of te kwetsen.
c) De expressieve funktie van de VN was dubbel: dim. en augm. zijn mogelijk;
formeel gebeurt dit vooral morfologisch, inz. met suffixen. De naam zelf is niet
expressief.
Bij de BN is dat anders: hier draagt het hele woord de expressieve funktie, en die
is dan ook inherent, nl. augmentatief en vaak zelfs pejoratief. Hóé pejoratief hangt
natuurlijk samen met de oorsprong van de naam, inzoverre hij nog doorzichtig is.
Als men de Witte, den Draaier of de Kempenaar bijgenaamd wordt, is dat veel minder
erg dan wanneer men bedacht wordt met BN als de Rosse, de Kromme, de Zot, het
Slaapvarken, de Pietefretter (pierevreter), de Sjalottendief... Hier kan men denken
aan het Engelse spreekwoord: ‘A nickname is the hardest stone the devil can throw
at a man!’.
Naast het lexikale expressiemiddel is er sekundair ook de augmentativerende
werking van het lidwoord, alsmede van uitgangen waarvan het niet duidelijk is of
ze de status van morfeem bezitten.
i) De uitgang -er is een expressief middel met submorfemische status. Diachronisch
gaat hij terug op het nomen agentis ofwel op frekwentatieve verba, bv.

(11) Men vergelijke het ontstaan van nieuwe verkorte VN uit dim. hierboven (Trees > Treske >
Tres).
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- nomen agentis: (de) Strijker, de Pietefretter, de Stoker, de Verver, den Draaier, de
Glazemaker, den Toeker, de Keffer, Metserke, de Melkdrinker, den Blokmaker, den
Dader, den Brugdraaier.
- frekwentatieve werkwoordsstam: (den) Debber (debberen), (de) Fladder
(fladderen), (de) Fledder (fledderen), (de) Flodder (flodderen). Men vergelijke met
het suffix -el in Snuffel, Peuzel.
Naar al deze gevallen zijn een aantal BN gevormd met een -er- uitgang zonder
een werkwoordelijk diachronisch verleden, bv. (de) Musser, Kazjodder, Poeter,
Pukker, den Tipper, Zjodder, de Koeter, den Tammer, de Sekker, den Djoemer, (de)
Kapper. De vorm zonder -er bestaat overigens bij deze BN niet.
ii) Ook het lidwoord geeft een bijkomend augmentativerend tintje, inz. aan BN
die niet van huize uit expressief klinken, o.m. familienamen(12): den Bis (Bisschop),
den Borcht (Vanderborght), de Lange (Van Langendonck).
iii) Verkorting van de naamsvorm werkt de expressiviteit nog in de hand, zoals
de laatste drie voorbeelden uitwijzen.
iv) Zelfs het dim.-suffix heeft bij BN een eerder denigrerende, augm. waarde. Het
wordt hier dan ironizerend gebruikt, bv. den Bik vs. Bikske.
Een aantal BN heeft een vast dim.-suffix (net als de soortnaam meisje): Baaske,
Boerke, Gatke, Klaaske, Metserke, Muntbolleke, Muske, Mussejaske, Pootke,
Sigarreke, Soepboerke; Debberke. Hier is de dim. funktie wel helemaal verbleekt.
Het dim. heeft er nog slechts de rol van konkretizering en individualizering die het
bij telbaar gemaakte stofnamen heeft zoals in: Lust je nog een wijntje of een biertje?
(cf. UHLENBECK 1966:296).
Opvallend is het wegvallen van het lidwoord bij gedim. BN, net als bij gedim.
VN(13). Het lijkt erop dat de vereniging van een dim.-suffix en een augm. lidwoord
in één enkele naamsvorm uitgesloten is(14).

(12) In dezelfde zin zegt FLEISCHER (1967: 150-151) dat in de Duitse Hochsprache het lidwoord
bij fn. een denigrerende waarde heeft, terwijl het bij VN positiever klinkt, vgl. der Johnson
vs. die Grit.
(13) Schijnbare uitzonderingen vormen de BN 't Menneke en 't Zwaantje. Bij beide vormen was
de dim.-uitgang al aanwezig vooraleer ze als BN werden gebruikt: menneke = mannetje,
ventje; 't Zwaantje is een BN ontleend aan een hotelnaam. Merkwaardig genoeg citeert
LINDEMANS (1947) met soortnamen homofone gedim. BN uit Leuven in de 13e-14e eeuw:
Moerken, Vosken, Berdeken, Bloemken, Scherdeken.
(14) In een aantal dialekten komen lidwoord en dim.-suffix toch samen voor in BN, hoewel niet
in VN, bv. in het Boomse dialekt (BELIËN 1954): 't Balleke, 't Boerke enz.; in Noord-Brabant
(VAN DE VEN 1917: 188-191): het Vuurke (fn. Van Vuuren), het Koentje (fn. Koenraads).
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Bovendien is de afwezigheid van het lidwoord een middel om propriaalappellatieve
homonymie tegen te gaan, vgl.
eigennaam

vs.

soortnaam

Baaske

~

het baaske

Boerke

~

het boerke

Gatke

~

het gatke

d) De klassifikatorische funktie van de BN is vrijwel onbestaande. Er is alleen dit:
de afwezigheid van het lidwoord signaleert dat we met een eigennaam te maken
hebben, vgl.
Snoek/de snoek zwemt sierlijk.
Boerke/het boerke heeft zijn oogst binnengehaald.
Overigens vinden we geen klassifikatorische rol bij BN.
o
1 Het formele onderscheid tussen mann. en vrouw., dat we aantroffen bij de VN,
vinden we niet terug bij de BN. Er zijn bij deze laatste geen klassifikatorische suffixen
te bespeuren. De expressieve uitgang -er vinden we zowel bij vrouwen- als
mansnamen:
mann.

vrouw.

(de) Fladder

den Djoemer

den Tammer

de Slotemaker

De aan- of afwezigheid van het lidwoord zegt niets omtrent de sekse, vgl.
mann.

vrouw.

Stek

Tut

(den) Bik

(de) Juffrouw

den Draaier

den Djoemer

Ook het diachronische genus van de BN zegt niets over de sekse; vaak is dat genus
nog zichtbaar in de vorm van het lidwoord, vgl.
mann.

vrouw.

den Draaier (diachr. m.)

den Djoemer (diachr. m.)

de Tromp (diachr. vr.)

de Muis (diachr. vr.)

het Varken (diachr. onz.)

het Slaapvarken (diachr. onz.)
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2o Er is ook geen kategoriaal verschil vast te stellen tussen een oud en een nieuw
systeem van bijnaamgeving. Alleen kunnen we - op het vlak van het taalgebruik vaststellen dat bij jongere namen het lidwoord meer voorkomt dan bij oudere. Het
systéém zelf is echter niet verschillend.

1.3. Kollektiefnamen (KN).
Zoals de term het zelf suggereert, heeft een KN exklusief de klassifikatorische funktie
dat hij verwijst naar een kollektiviteit, nl. een groep van personen die familie van
elkaar zijn. De reden waarom we niet de term ‘familienaam’ (fn.) gebruiken is dat
ook andere dan officiële fn. een KN kunnen vormen, nl. KN uit VN of BN ontstaan,
vgl.
Zjef Janssens (fn.)
Nare Zjefkes (VN)
Dore Koei(es) (BN)
Ten tweede kan een fn. ook de funktie van BN krijgen: den Bis < fn. Bisschop.
Blijkbaar is de individuele naam genetisch primair t.o.v. de KN. Zelfs de fn. gaat als
regel uiteindelijk terug op een VN of BN. Het is verder duidelijk dat de BN zijn
expressieve funktie verliest als hij overgaat naar de status van KN. Expressiviteit is
iets dat zich richt tot het individu, nauwelijks tot de gemeenschap.
Formeel onderscheidt de KN zich door syntaktische en morfologische
eigenaardigheden, die de semantische funktie weerspiegelen.
1o Syntaktische kenmerken.
i) Binnen PN-kombinaties valt de KN in het Tildonks (en normaal ook in het Ndl.)
op doordat hij altijd de laatste plaats inneemt, bv. met
VN: Zjef Janssens
titel: Meester Stroobants (onderwijzer)
BN: de Lange Profeet
Wezenlijk hierbij is dat het eerste lid vervangbaar is door andere VN, titels of BN
verwijzend naar leden van dezelfde familie, vgl.
Pien Janssens
Madam Stroobants
Zjef Profeet

Naamkunde. Jaargang 10

97
ii) De KN kan voorafgegaan worden door kollektieve klassifikatoren, bv. we horen
wel:
de familie Peeters
de gebroers Van de Velde
de gezusters Corbeels
maar niet:
* de familie Jan
* de gebroers Piet
* de gezusters Marie
iii) De KN kan in het Tildonks (én Ndl.) als zodanig, d.i. zonder bepaalde
aanvullingen, niet fungeren als zinsdeel, o.m. als subjekt of objekt:
* Janssens ging(en) samen weg.
?* Peeters is een grote familie.
In verbinding met een voorzetsel kan de KN een zinsdeel vormen, bv.
Naar Peeters gaan we niet.
Bij Janssens is het heel sjiek.
In archaïsche taal wordt nog wel te bij KN gebruikt, waarmee dan vaak een boerderij
bedoeld wordt(15):
te Corbeel-es = bij Corbeel(-es)
N.B. 1) In het Ndl. wordt de officiële fn. systematisch als BN, dus als individuele
naam gebruikt, vgl.
Janssens is een brave man.
In het dialekt zijn slechts een deel van de fn. als BN in zwang. De laatste zin is bv.
uitgesloten!
2) Sommige dialekten verdragen wel KN in de funktie van zinsdeel. Als subjekt
eisen die KN meervoudskongruentie, bv. te Staakte (PÉE 1944):
Suske- Willems hebben dat gezegd.
3) Het optreden van KN met lidwoord en meervoudsuitgang interpreteren we als een
deproprializering, i.c. een appellativering, omdat het meervoud en het bepaalde hier
kontrasteren met resp. het enkelvoud en het onbepaalde, vgl.
Ik heb de Peetersen gezien. ~ Ik heb een Peeters gezien.
(15) In ouder geschreven Ndl. materiaal vinden we dit type in overvloed, zie o.m. VANACKER
(1963). - De -es-uitgang duidt kollektiviteit aan, cf. infra.
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ook niet meer als KN te beschouwen.
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iv) De echte KN verdraagt geen lidwoord, bv.
* Bij de Janssens is het heel sjiek.
2o Morfologische kenmerken.
Ook deze zijn een weerspiegeling van de semantische funktie. Bij oudere KN
althans komt een klassifikatorisch suffix, nl. een kollektiefsuffix -es te pas dat
historisch ontstaan is uit een genitief. Zowel fn. als KN die uit VN of BN ontstaan
zijn, kunnen -es krijgen, bv.
fn.:
VN:
BN:

te Corbeel-es

<

Corbeels + es

Jomme Koning-es

<

De Coninck + es

Nare Zjefk-es

<

Zjefke + es

die van Rik-es

<

Rik + es

Dore Koei-es

<

Koei + es

bij Pijp-es

<

Pijp + es

Dit procedé is over het hele Nederlandse taalgebied verspreid, bv. te Staakte (PÉE
1944: 243):
René Backer-s

<

De Backer + s

De KN kan hierbij voorafgaan:
Dobbeleer-s Jef (Aalst) (DE MEYER & BOEL 1956)
'n óólen (de oude) Kuiker-s-jaan (Borne in Twente) (NUIJTENS 1962:
212-5).
Het ontstaan van het -es-suffix ligt blijkbaar in de pregenitief, d.i. het type [KN +
VN](16). Hoe is het Tildonkse type [VN + KN-es] dan ontwikkeld? Het is m.i. geen
postgenitief. Men kan zich de evolutie voorstellen als volgt: we onderstellen het
bestaan van het vroeger algemeen verspreide pregenitief-patroon Zjefkes-Jan. De
nakomeling wordt op een bepaald ogenblik in het Tildonks met een analytisch procedé
aangeduid: Nare van Zjefkes-Jan. Het is klaar dat de VN Jan - indien al aanwezig!
- overbodig wordt en de KN volstaan zal; vandaar Nare van Zjefkes. Het wegvallen
van het voorzetsel, dat vaak genoeg is vastgesteld, hecht de KN aan de VN net als

(16) De propriale pregenitief is in Germaanse talen en dialekten vrij verspreid als niet-restriktieve
voorbepaling bij andere propria of soortnamen, cf. ROYEN (1948: 265-285) voor het Ndl.;
BACH (1952a: 74) en (1952b:68), BAUMGÄRTNER (1959: 21) voor Duitse dialekten; PULGRAM
(1950-51: 135, noot 10) voor Amerikaans-Engelse streektalen. - Het verband tussen de
niet-restriktieve pregenitief en de notie kollektiviteit wordt voor het Duits expliciet vermeld
door HARWEG (1967: 486): wanneer fn. echt fungeren als KN, gaan ze aan het nomen dat
ze bepalen, vooraf, bv. Müllers Garten. De postgenitief dient alleen voor (restriktieve)
bepalingen die individuele PN bevatten, bv. die Wohnung Adenauers.
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een fn. in het Ndl. Overigens is invloed van de kultuurtaal wellicht een bijkomende
oorzaak van het ontstaan van het patroon [VN + KN]: Nare Zjefkes.
We besluiten dan ook dat dit patroon slechts schijnbaar uit een postgenitief is
voortgesproten(17).
N.B. Het genitief-suffix heeft in bepaalde dialekten (nu nog in het Westvlaams),
een tweede funktie gekregen, nl. de zgn. ‘movierung’: toevoeging van -(e)s dient
daar om een vrouwelijk lid van de familie aan te duiden, inz. de echtgenote (LEYS
1965: 25, 31), bv.
uit fn. De Backere

>

Backer-ø (m.)

>

Backer-s (vr.)

Aangezien expressiviteit vooral een kenmerk is van individuele PN, hebben KN
ook geen expressieve vormelijke middelen zoals dim.- of augm.-suffix of lidwoord.
Eenmaal KN, wordt de naamsvorm evenmin nog verkort.
Schijnbare tegenvoorbeelden.
i) De vorm van het dim.-suffix in KN met -es-uitgang is heel frekwent in oudere
periodes, maar is in dat stadium nog slechts een vorm zonder betekenis. Het lijkt
erop alsof -kes het suffix is geworden. In elk geval is -ke nooit weglaatbaar, bv.
/jan zyəzəkəs/ (Jan Zjezukes)
/na: rə efkəs/ (Bernard Zjefkes)
/syskə
pəkəs/ (Suske Zjeppekes)
/f :n fl 'kəs/ (Fien Fluitkes)
ii) De lidwoordvorm De is, voorzover hij nog voorkomt in KN, geen echt lidwoord
meer, evenmin als Van nog een echt voorzetsel is, bv.
De Saeger, De Coninck
Van Krieken, Vandenhoeck
Deze versteende, nutteloos geworden syllabes vallen dan ook vaak weg, inz. in oude,
lang bekende fn.; ofwel worden ze gereduceerd:
De Coninck > Koninges
Van Krieken > Vekrieke
Vandenhoeck > Venoek

(17) Overigens kent het Tildonks thans nog oude pregenitieven in kombinatie met de soortnaam
huis: Ziele Dore's huis; Vandesande's huis, het oudershuis.
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1.4. Verbindingen van persoonsnamen (PN).
Zoals impliciet al tot uiting is gekomen, kunnen de drie soorten PN met elkaar in
kombinaties van maximum twee PN voorkomen. Formeel en semantisch vormen
deze een hechte eenheid:
i) formeel: het tweede lid is geen bijstelling of bepaling; het geheel is ook geen
gewone samenstelling, maar een juxtapositie, nl. zonder meer naast elkaar
geplaatste lexemen(18);
ii) semantisch: er wordt geen koncept of geen referent toegevoegd.
De funktie van dergelijke juxtaposities is veeleer van pragmatische, expressieve,
stilistische of sociolinguïstische aard.
Hierbij aansluitend - en met gelijkaardige funkties - zijn er nog juxtaposities te
vermelden van
1o [titel + PN]: Meneer Peeters
2o [adjektief + PN]: Zwarte Miel
Laten we eerst de ‘zuivere’ PN-kombinaties behandelen en vervolgens de ‘onzuivere’
verbindingen met titel of adjektief.

1.4.1. PN-verbindingen.
Welke verbindingen zijn mogelijk en welke niet? We moeten onderscheiden tussen
taaluniversele en taalgebonden (on)mogelijkheden.
a) Taaluniversele (on)mogelijkheden.
Het lijkt principieel, dus taaluniverseel uitgesloten om een verbinding van een
bepaalde PN-kategorie met zichzelf te hebben, bv.
* VN + VN: * Fons Karel
* BN + BN: * Stek de Lange
* KN + KN: * Janssens Zjefkes
Hier rijzen wel enkele vraagjes onder vorm van schijnbare tegenvoorbeelden.
1o Wat doen we met het gebruik dat aan de eerste VN nog andere VN toevoegt?
bv. Jan Jozef Pieter Maria...
Dit blijkt geen syntaktisch patroon te zijn zoals [VN + KN] e.d. Want:
- het aantal VN in zo'n reeks is teoretisch onbeperkt, terwijl in een normaal
patroon het aantal leden beperkt is;
- niemand wordt zo aangesproken;

(18) BOTHA (1969: 105) spreekt hier van komposita van appositionele aard en stelt vast dat er
geen bindfonemen gebruikt worden, bv. Jan-neus, Koos-uil, Willem-bergvallei.
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-

de bedoeling is dat men kiezen kan tussen de VN, m.a.w. het gaat om een
inklusieve disjunktie, bv. Jan en/of Jozef enz.

Inderdaad hoeft men niet altijd de eerste naam te gebruiken!
2o Wat doen we met dubbele VN zoals Jean-Marie of Marie-Paule? Hierop kan
men best het etiket ‘samenstelling’ plakken. Het streepje wijst dit al aan. Soms groeien
de namen helemaal aan elkaar, bv.
Marianne < Marie-Anne;
vgl. diachronisch:
Coppieter(s) < Jacob-Pieter.
We krijgen m.i. ook samenstellingen wanneer de getrouwde vrouw de fn. van de
man overneemt, bv. Mevrouw Janssens-Van den Bosch.
b) Patronen in het Tildonks.
De kombinaties van het dialekt zijn impliciet al gegeven bij het definiëren van
VN, BN, KN. We zetten ze hier expliciet op een rijtje.
1o [VN + KN].
De KN kan de officiële fn. zijn of een naamsvorm die teruggaat op een VN of een
BN:
Zjef Janssens < fn. Janssens
Nare Zjefkes < VN Zjefke
Dore Koei(es) < BN Koei
2o [VN + BN].
De VN is ook verbindbaar met de BN. Hier zijn twee varianten te onderscheiden:
i) De BN kan zonder de VN optreden:
Met lidwoord:
(Tist) den IJzere
(Zjuul) den Baard
(Zjuul) den Reus
(Tist) de Strijker
Dit type lijkt beperkt tot mansnamen. In de kultuurtaal vinden we het terug in bv.
(Pietje) de Dood.
Zonder lidwoord:
(Fons) Bekkes
(Tiske) Mussejaske
(Tist) Snuffel
Ook hier lijken vrouwennamen te ontbreken.
Het hele patroon [VN + zelfstandige BN] behoort tot het oudere
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systeem en is gedoemd tot verdwijnen, wellicht o.i.v. de kultuurtaal.
ii) De BN kan niet zonder de VN optreden. Dit is een frekwenter type en komt ook
nog in het nieuwere systeem veelvuldig opduiken. De BN heeft er nooit het lidwoord.
Zowel vrouwen- als mansnamen zijn gebruikelijk:
mann.

vrouw.

Jan Ammoniak(19)

Trees Appelspijs

Peer Bertem

Fienke Dot

Stake Platneus

Tille Krol

Miel Gazet

Mieke Wit

Dit type spreidt vaak een krachtige expressiviteit ten toon door suggestieve BN.
Getuigen daarvan zijn bovendien de metaforische appellatieve verbindingen, zowel
in kultuur- als gewesttaal:
dial.:

Lammeke Smeerbuik, Piet Moeial, Lamme
Goedzak.

Ndl.:

Jan Alleman, Jan Gat, Jan Krent, Piet
Lut, Piet Snot, Janklaassen (KLOEKE
1953: 93).

Sommige daarvan zijn ook als echte soortnamen in zwang:
Ndl.:

een janklaassen, een jansul, een jangat,
een janhen, een jansalie, janhagel.

Aangezien het tweede lid niet zonder het eerste kan voorkomen, hebben deze PN
de neiging om aan elkaar te groeien tot samenstellingen, zoals in de afgeleide
soortnamen.
3o [BN + KN].
Van dit type zijn maar weinig voorbeelden, en dan nog alleen uit het oudere
systeem, bovendien slechts mannelijke:
den Dikke Janssens
de Kromme Pardon
de Lange Profeet
de Lange Piot
Baaske Vankrieken
Broodke Vandenhout
Men mag deze patronen niet verwarren met de ‘onzuivere’ patronen [adj. + PN]
(vgl. Lange Louis)(20) en [titel + PN] (vgl. Meester
(19) Men kan bv. wel zeggen: Jan komt, of Jan Ammoniak komt, maar niet: *Ammoniak komt.
(20) Bij het patroon [adj. + PN] is het tweede lid niet weglaatbaar, bij het patroon [BN + KN]
wel, bv. den Dikke (Janssens), dit omdat deze verbinding ontstaan is uit den Dikke van
Janssens.
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Stroobants)(21), of zelfs met [augm. VN + KN] (vgl. de Witte Beek). Dit rare patroon
dreigt overigens opgeslorpt te worden door deze drie andere, die stevig staan.
Andere kombinaties van PN zijn uitgesloten in het Tildonks op grond van twee
beperkingen:
1.
de VN komt altijd vooraan.
2.
de KN komt altijd achteraan.
Dat leidt tot de uitsluiting van drie verbindingen:
*
[KN + VN]: beide regels overtreden.
*
[BN + VN]: regel 1 overtreden.
*
[KN + BN]: regel 2 overtreden.
Beide regels ontbreken in een aantal dialekten waarin het type [KN + VN] mogelijk
is. We denken o.m. aan het Aalsterse patroon Dobbeleers Kamiel.

1.4.2. Verbindingen van PN met titel of adjektief.
Er blijven een tweetal kombinaties over waarbij het eerste lid geen PN is en zelfs
niet propriaal blijkt te zijn, nl. PN voorafgegaan door titels of adjektieven: Meester
Stroobants; Zwarte Miel.
A. [Titel + PN].
Als PN zijn in principe de drie subklassen voorhanden: VN, BN, KN. Nergens is
er een lidwoord. Men kan twee soorten titels onderscheiden:
a. i) Verwantschapsnamen (familiale titels):

VN:
KN:

mann.

vrouw.

Nonkel Jan

Moeder Anna

Papa Louis

Tante Jeanne

Vader Bosmans

Moeder Janssens

ii) Zuivere aanspreektitels zoals Meneer, Madam:
mann.

vrouw.

VN: Meneer Kamiel

Madam Lucienne

BN: -

Madam (de) Pompadour(22)

(21) Het patroon [titel + PN] bevat alleen waarderende sociale titels. Anders is het gesteld met
het type [BN + KN], bv. Baaske en Brood(ke) zijn geen hoogstaande titels. Hetzelfde geldt
voor de Aarschotse voorbeelden: Zot Van Dijck, Zot Van Tichelen, Meute Seyen, Oske
Thierens (PAUWELS 1968: 13).
(22) Dit de is niet het lidwoord, maar het Franse partikel de, dat bij adelnamen wordt aangetroffen.
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Madam Voilà
KN:

Meneer Peeters

Madam Peeters

Monseigneur Cruysberghs Juffrouw De Volder
Type ii onderscheidt zich van de andere doordat de aanspreektitels ook verbindbaar
zijn met soortnamen(23); het lidwoordgebruik is onregelmatig, vgl.
mann.

vrouw.

Meneer (den) direkteur

Madam de pedikuriste

Meneer pastoor

Juffrouw directrice

Meneer den onderpastoor
Meneer (den) doktoor
Meneer (de) professor
b. Titels die beroepen of funkties aangeven:
Deze titels onderscheiden zich formeel van de beide andere soorten doordat ze
niet op zichzelf als nominale konstituent voor kunnen komen, vgl. voorbeeldzinnen
zoals:
(i) Moeder wil niet meer afhangen van Vader.
(i) Meneer en Madam zijn er vandaag niet.
(i)
*
Pastoor heeft het niet meer voor het zeggen(24).
*
Meester geeft les in de dorpsschool.

Echte beroepen treffen we eerder bij mann. dan bij vrouw. patronen:

VN:

mann.

vrouw.

Koning Boudewijn

Koningin Fabiola

Meester René

Prinses Paola

Pater Denie

Juffrouw Marja
Zuster Hilda
Mère Isabelle

BN/KN:

Doktoor Petit
Burgemeester Cloetens

(23) Het dient echter opgemerkt dat er wel een paar Zuidnederlandse verbindingen bestaan van
het type Nonkel Pastoor, Tante Nonneke, die deze regel doorkruisen.
(24) In Noord-Nederland wordt wel dominee als nominale konstituent gebruikt, bv. Dominee
heeft ons een bezoek gebracht.

Naamkunde. Jaargang 10
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Pastoor Nijs
Professor Simonart
Notaris Tuerlinckx
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Meester Stroobants
Boer Mettes
Boer Gots
B. [Adjektief + PN].
Is het type [titel + PN] een type van sociale waardering, het patroon [adj + PN] is
eerder, zij het niet noodzakelijk, van denigrerende aard! Het is zowel van toepassing
op vrouwen als mannen. Het tweede lid is bij vrouwennamen beperkt tot VN; bij
mansnamen vinden we ook BN of KN. Het lidwoord komt alleen voor bij BN of
KN; het adjektief is weglaatbaar. We onderscheiden tussen echte adjektieven (wijzend
op een eigenschap) en tegenwoordige deelwoorden (wijzend op een proces).
a. Echte adjektieven:

VN:

mann.

vrouw.

Kleine Louis

Dikke Marie

Lange Louis

Dikke Nora

Magere Zjef

Dikke Jeanne

Rosse Jan

Luie Marie

Rossen Tist

Schoon Fienke

Rossen Do

Zotte Plien

Zwarte Zjef

Zwarte Del

Zwarte Miel

Zwarte Pelagie
Zwarte Wan

BN: den Dikke Perdieus
den Dikke Zjodder
den Dikke Lens
Dikke Petit
(de) Kleine Korbeel
(de) Kleine Klaas
den Oude Sterks
de Rosse Koeter
de Scheven Ergo
de Schone Vanaarschot
de Witten Avons
Het veelal pejoratieve karakter van het type [adj + PN] is des te frappanter doordat
deze namen volkomen doorzichtig zijn omdat de adjektieven niet vervormd zijn,
i.t.m. vele BN.
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Ironie speelt weer een rol. Types als Schoon Fienke zijn ironische formaties!
b. Tegenwoordige deelwoorden:
mann.

vrouw.

VN: Spekende Louis

Stinkende Virs

1.5. Het aksent bij PN-verbindingen.
De algemene regel blijkt te zijn dat het groepsaksent op het tweede lid van een
verbinding valt, bv.
Zjef Jánssens
Nare Zjéfkes
Baaske Vankrieken
Tist den ÍJzere
Frans Vís
Zwarte Miel
Meneer Stróobants
Madam (de) Pompadóur
1.5.1. Hierop is één systematische uitzondering, die trouwens een wijde
dialektgeografische verbreidheid lijkt te kennen. De verbinding krijgt
aanvangsklemtoon bij vervulling van twee voorwaarden:
i) Het tweede lid mag zelf geen aanvangsklemtoon bezitten, vgl.
Míel Gazet [vgl. gazét]
Zjéf Profeet [vgl. proféet]
Frans Vís
Tist Snúffel
ii) Daarbij moet dit tweede lid een woord zijn dat een nietpropriaal homofoon bezit,
vgl.
Míel Gazet (gazet = krant)
Frans Verbist (fn.)
Monne Massánt (fn.)
We noteren ten slotte dat het evtl. in de voorpropriale faze aanwezige lidwoord
automatisch wordt uitgestoten, bv.
Zjef de Profeet > Zjéf Profeet
De voorbeelden die deze drievoudige regel volgen, zijn de mann. namen:
Míel Gazet
Louís Pataat
Zjéfke Rapied
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Píet Moeial
Zjéf Profeet
de Lánge Profeet
de Lánge Piot
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1.5.2. Afgezien van deze uitzonderingen verschaft het eindaksentueringspatroon van
de PN-kombinaties ons een handig middel om in het CZB formeel de PN-verbindingen
af te grenzen van verwante semi-appellatieve woordgroepen. Deze laatste kunnen
overigens het diachronische voorstadium vormen van de propriale tegenhangers.
Men bekomt een mooie oppositie tussen beide soorten woordkombinaties doordat
de propriale verbindingen het groepsaksent op het laatste lid hebben, maar de andere
soort de klemtoon op het eerste lid krijgt, vgl.
propriaal tweede lid:

niet-propriaal tweede lid:

Suske de Vérver

Zjáak de sekretaris (bijstelling)

Plien Vandepóel

Zjéf van de brug (voorzetselbepaling)

Louis Vangéel

Péer van Bertem (voorzetselbepaling)

Marie Métdepenningen(25)

Tíst met z'n sik (voorzetselbepaling)

De semi-appellatieve woordgroepen kunnen ontwikkelen tot zuivere PN-verbindingen.
In sommige gevallen maken we trouwens de overgang mee van bepaling naar tweede
PN-lid; zo zijn bv. beide stadia nog geattesteerd voor:
Gíllam de Hakkelaar

>

Gillam den Hákkelaar

Tist met z'n sik

>

Tist Sik

Willy van Betekom

>

Willy Bétekom

Voor de verdere bespreking van deze diachronische processen verwijzen we de
lezer naar de nu volgende diachronisch-linguïstische komponent.

2. De diachronisch-linguïstische komponent
Wat de man in de straat normaal het meest intrigeert als men het over PN heeft, is
haast onveranderlijk de vraag: ‘wat betekent de naam?’. Vrijwel nooit wordt hier de
synchronische betekenis mee bedoeld, maar wel wat de linguïst aanduidt met de term
‘diachronische betekenis’ of met het engere begrip ‘etymologie’. Deze laatste term
slaat te uitsluitend op de analyse van een woordverandering op zichzelf bekeken, in
isolement. Zelfs de term ‘diachronische betekenis’ lijkt nog te eng om alle facetten
van de taalverandering in kwestie te

(25) Voor het verschil in aksent tussen fn. als Vangéél en fn. als Métdepenningen, zie VAN
LANGENDONCK (1973).
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bestrijken. Daarom spreken we liever van de diachronisch-linguïstische status.
Taalverandering i.v.m. eigennamen (evenals andere woordsoorten) kan in principe
in twee richtingen verlopen:
i) propriaal > niet-propriaal
i) niet-propriaal > propriaal

i) Een evolutie van eigennaam naar niet-eigennaam is bv. frekwent in de verandering
van PN tot soortnaam:
Quisling (BN) > een Quisling ‘landverrader’(26)
Een bepaald aspekt van de referent, i.c. van de persoon Quisling wordt talig
vastgelegd in een appellatief dat diachronisch wordt afgeleid van die PN.
ii) De omgekeerde ontwikkeling van appellatief tot proprium sluit in dat een
soortnaam zijn appellatieve betekenis verliest en een eigennaam wordt, d.i. een woord
dat in de eerste plaats dient om te verwijzen, bv.
een/de verver > de Verver (BN)
De betekenis ‘schilder’ verdwijnt per definitie als de soortnaam tot eigennaam
ontwikkelt. Dat impliceert dat de man in kwestie geen verver meer is of althans geen
verver meer hoeft te zijn. Als hij het niet meer is, zijn we zeker dat we met een BN,
dus een eigennaam te maken hebben. Dat is dan een buitentalig kriterium voor de
propriale status, te gebruiken in eenklank met zuiver linguïstische kriteria zoals (in
het CZB) de aksentsverschuiving van het eerste lid naar het tweede lid in een
PN-kombinatie, bv.
Súske de verver > Suske de Vérver (PN)
De BN de Verver heeft dus geen konceptuele, beschrijvende betekenis meer, wel
natuurlijk pragmatische en sociolinguïstische waarden.
2.1. Het onderzoek van de diachronische status van BN en inz. van vroegere Ndl.
BN en KN is het voornaamste en haast enige doel van de traditionele antroponymie,
die wezenlijk historisch, dus diachronisch gericht is. Het synchronische en het
sociolinguïstische aspekt worden er nauwelijks onderkend. Het basisbegrip is
‘etymologie’.
De historische antroponymie tracht dus de PN in te delen in groepen met
gelijkaardige etymologieën. Metodologisch en linguïstisch laten zulke klassifikaties
wel wat te wensen over. De klassifikaties die in de

(26) Quisling was een Noors politicus die in de tweede wereldoorlog premier was van de pro-Duitse
regering in Noorwegen, en als landverrader werd terechtgesteld.
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loop der jaren zijn opgesteld, wijken niet wezenlijk van elkaar af. We nemen als
basis het bekende lijvige werk van A. BACH, nl. het hoofdstuk ‘Zur Bedeutung der
deutschen Personennamen’ (1952a: 206-331).
Ik laat nu de voornaamste aanmerkingen volgen:
a) Er wordt niet konsekwent onderscheiden tussen een synchronische en een
diachronische betekenis. Onder betekenis wordt blijkbaar de diachronische betekenis
verstaan, hoewel dat nergens wordt geëxpliciteerd.
b) De diachronische indeling van BN en KN gebeurt niet volgens een homogeen
kriterium. Er worden nogal heterogene kriteria opgesteld. Dat blijkt uit BACHS
indeling; we geven hierbij - zo mogelijk - voorbeelden uit het CZB en/of uit de Ndl.
historische familienamenschat:
1) Naar roepnaam:
patroniemen (vadersnamen), bv. Zjefkes; Peeters;
metroniemen (moedersnamen), bv. Toria ‘Viktoria’; Mariën.
2) Naar herkomst:
de Kempenaar; De Vlaeminck.
3) Naar woonplaats:
Peer Bertem, de Zwartefles; Van Mechelen, Van de Velde.
4) Naar beroep en stand:
Lamme de Stoker, Doktoor Petit; Devleeschouwer, Desmet.
5) Spotnamen (Übernamen):
dit blijkt een allegaartje te zijn van niet altijd uit elkaar te houden
klassen, zoals BACH zelf toegeeft (p. 290), nl.
a. lichaamsdelen (de Platneus), lichamelijke eigenschappen
(den Oude Sterks);
b. karaktereigenschappen (de Wilde);
c. dieren, lichaamsdelen van dieren (het Varken, de
Tromp);
d. planten of delen en vruchten daarvan (Heyblom);
e. voorwerpen (Miel Gazet, Brood);
f. sterren, natuurverschijnselen (Hagelsteen);
g. jaargetijden, tijdseenheden, maanden, weekdagen,
feestdagen (Vrijdaghs);
h. kerkelijke woorden (den Duivel);
i. geld en geldwaarde (Penninckx);
j. bezit (De Ryck);
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k.
l.
m.
n.
o.

gelegenheids- en gewoontehandelingen (de Sjalottendief,
Debberke);
afstamming, verwantschap (De Neef);
wereldlijke en geestelijke waardigheidsbekleders (de
Pater);
rangschikking (duits Vierer ‘vierde kind’);
voorstellingen van het volksgeloof (Nijdnagel: cf. BACH
1952a: 301).

Hieraan zien we dat linguïstische kategorieën zoals patroniem en metroniem staan
tegenover zuiver zakelijke kategorieën zoals herkomst, woonplaats, beroep en stand,
geestelijke of fysische eigenschap. Voor deze laatste klas wordt ook de term
‘Übername’ gebruikt, wat eerder te maken heeft met het synchronische dan met het
diachronische aspekt.
We besluiten dat een diachronische indeling van PN volgens homogene taalkundige
kriteria dient te geschieden. Immers, een naam is in de eerste plaats een woord, d.i.
een taalelement.
c) Een ander euvel is dat geen rekening gehouden wordt met de opeenvolgende stadia
in de ontwikkeling van BN en KN. Dit hangt dan weer samen met de afwezigheid
van systeem en struktuur bij louter etymologisch onderzoek. Gewoonlijk zoekt de
typische etymoloog naar het oudste stadium van de PN.
Het is echter een eerste vereiste dat men bij de diachronische analyse ergens een
periode vastlegt en dan nagaat wat de onmiddellijke diachronische status is van de
PN. Zelfs in een relatief korte tijdspanne kan men voor één en dezelfde PN nog
verschillende stadia onderscheiden, bv. in een naam als de Vos:
1e stadium: appellatief (diernaam): de vos
2e stadium: individuele PN (BN): de Vos
3e stadium: kollektieve PN (KN): Vos(ses)
4e stadium: individuele PN (BN): (de) Vos
De etymoloog heeft doorgaans slechts oog voor het eerste stadium, d.i. het oudste.
We krijgen aldus geen zicht op het systeem, en zelfs een verkeerd beeld van de
frekwentie der verschillende subklassen van PN, bv. in het bovenstaande geval zou
alleen de klas ‘diernaam’ erkend worden.
d) Storend is dat BACH (1952a) klassen die taalkundig en zelfs zakelijk ergens
samenhoren, van elkaar gescheiden houdt. Een flagrant voorbeeld daarvan is het
uiteenvallen van een kategorie die men
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AFKOMST zou kunnen noemen, in verschillende hoofdrubrieken, nl.
- patroniemen, metroniemen, bv. Nare (van) Zjefkes
- herkomst, bv. Peer (van) Bertem
- woonplaats, bv. de Zwartefles < die van de Zwartefles
Die drie horen samen in één overkoepelende kategorie AFKOMST. Dat is inz.
zichtbaar aan het voorzetsel van, dat in het voorstadium gebruikt kan worden en
meestal ook gebruikt wordt.
Een ander voorbeeld is het scheiden van de klas ‘beroep en stand’ van de subklas
‘waardigheid’ bij de spotnamen, bv. meier valt onder de eerste, koning onder de
tweede afdeling.
e) Een belangrijk mankement, dat overigens weer samenhangt met het gebrek aan
systeem en struktuur, is de veronachtzaming van het verschil tussen paradigmatische
en syntagmatische relaties.
1o Woorden van eenzelfde soort of betekenisfamilie staan met elkaar in een
paradigmatische relatie, m.a.w. ze vormen een paradigma; we nemen bv. de zin Jan
heeft op een konijn gejaagd.
Deze zin heeft teoretisch zes woordparadigma's; een paradigma geeft de lijst van
elementen die op een bepaalde plaats kunnen staan, bv. eigennamen, diernamen: Piet
en Karel maken deel uit van het paradigma van Jan, enz.:
Jan

heeft

op

een

konijn

gejaagd.

Piet

had

-

de

haas

geschoten.

Karel

wou

naar

het

everzwijn

schieten.

2o De syntagmatische relaties van een woord betreffen de kombinaties die het
woord kan aangaan met een ander, formeel of semantisch, bv.
~ formeel: Jan is subjekt van heeft gejaagd en kan zowel ervoor als erachter staan;
~ semantisch: Jan is de ‘agent’ van het proces; het konijn is de ‘experiencer’ van
het proces.
Deze semantische of dieptekasusrelaties (cf. FILLMORE 1968; 1971) zullen belangrijk
blijken te zijn bij de analyse van de PN m.b.t. het diachronische aspekt(27). We maken
dit duidelijk met een teoretisch voorbeeld. Hoe kunnen we een PN als de Vos
verklaren?

(27) WEINREICH (1966: 468) beklemtoont het fundamentele belang van syntagmatische relaties
in de semantiek: ‘It is undoubtedly important to understand how the meaning of a word in
a vocabulary is determined by the meanings of other words in the same vocabulary’.
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i) De paradigmatische analyse zegt ons dat we hier oorspronkelijk te maken hebben
met een diernaam of exakter: een vos is ‘een zoogdier uit de familie der honden’.
Maar daarmee is de kous niet af.
ii) Wat is de motivering voor deze benaming? M.a.w. welke syntagmatische relatie
wordt er gelegd met de naamdrager; preciezer, welk relationeel predikaat moet men
invullen in het schema
X - PRED - Y ,of:
NP1 - V - NP2
waarbij X naar de naamdrager verwijst,
Y naar een willekeurige entiteit?
De relaties die in het voorbeeld van de Vos te leggen zijn, zijn legio. Ze zijn samen
te vatten in een driedeling met verschillende subklassen:
I. De relatie AFKOMST (kasus SOURCE: FILLMORE 1971: 376).
A. Familiale afkomst: de Vos kan de zoon zijn van iemand die al de Vos genoemd
werd; het predikaat kan men voorstellen als VAN (eng. from). Op het paradigmatische
vlak kan men zeggen dat NP2 normaliter al een PN is:
X

―

VAN

―

de Vos(PN)

|

|

experiencer

source

B. Geografische afkomst: deze term slaat op de plaats of eventueel het huis waarvan
iemand herkomstig is. Toegepast op ons voorbeeld: de Vos kan bv. wonen of gewoond
hebben in een café met die naam. Het predikaat is weer VAN; de NP2 is een plaatsof huisnaam.
II. De relatie EIGENSCHAP (kasus EXPERIENCER: FILLMORE 1971: 376). De naamdrager
wordt een of andere eigenschap toebedacht; hij ‘heeft’ dus iets of ‘is’ iets. Het
predikaat ZIJN kan hier herleid worden tot HEBBEN, bv. ‘ervaren zijn’ is ‘ervaring
hebben’; dik zijn is dan DE EIGENSCHAP DIKHEID HEBBEN. De NP2 is dan een
abstrakt appellatief, dat eventueel in een adjektief is om te zetten, bv. de Dikke, Dik:

Wanneer de eigenschap metaforisch aangeduid wordt, liggen de zaken komplexer.
Een geval van metafoor zou ons voorbeeld de Vos
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kunnen zijn: de man in kwestie gelijkt bv. fysisch ofwel psychisch op een vos. De
formule kan dan luiden:
X ― MET ― EIGENSCHAP: GELIJKENIS op VOS
parafrazeerbaar als: ‘X heeft de eigenschap dat hij op een vos gelijkt’. De NP2 slaat
dan op de entiteit waarmee vergeleken wordt.
De eigenschappen kan men onderverdelen in fysische en psychische, hoewel niet
zeker is of dit beantwoordt aan taalkundige kategorieën. In het geval van de Vos
hebben we ook twee mogelijkheden: fysisch: ‘de rosse’; psychisch: ‘de sluwe’.
III. De relatie AKTIVITEIT (kasus AGENTIVE: FILLMORE 1968: 24). De naamdrager
oefende een of andere aktiviteit uit die opvalt. Dat kan een steeds weerkerende
bezigheid zijn, zoals een beroep of een hobby, of een rare gewoonte. Het kan ook
een eenmalige handeling geweest zijn. Het basispredikaat is telkens DOEN. Het
subjekt slaat op een handelende persoon en staat dus in de kasus agentivus. De formule
luidt:
X

―

DOET

―

Y

|
agentive
Y, d.i. de NP2, is dan een zinnetje met een agentief predikaat, uitgedrukt door een
verbaalstam of een nomen agentis; bv. de BN Snuffel kan men afleiden uit de formule:
X ― DOET ― [X SNUFFELT]
Dit kan men parafrazeren als: Wat X doet, is ‘snuffelen’.
In het CZB kan men een direktere parafraze gebruiken, althans met nomina agentis,
vgl. Jan doet boer.
De aktiviteit kan ook metonymisch of metaforisch worden aangegeven. Ons
voorbeeld de Vos kan weerom gebruikt worden, nl. in het geval van de metonymie:
de Vos slaat dan op het objekt van de handeling. Hier kunnen verschillende
handelingen mee gemoeid zijn. De meest voor de hand liggende zijn wel:
- X jaagt op vossen.
- X heeft een avontuur beleefd met een vos.
- X heeft iets gezegd i.v.m. vossen.
Uit dit voorbeeld met de fiktieve BN de Vos blijkt klaar dat de syntagmatische
relaties van primordiaal gewicht zijn. Alleen al met dit voorbeeld kunnen de drie
voornaamste BN-soorten geïllustreerd
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worden. Dat alle hoofdvariaties hier reeds moeiteloos te bedenken zijn, wijst op het
belang van de syntagmatische relatie. Weliswaar is het paradigmatisch aspekt een
voorwaarde voor het bestaan van het syntagmatische, maar het zegt op zichzelf weinig
of niets over de eigenlijke motivering van de BN. Daarvoor is het syntagmatische
aspekt relevanter.
Bij mijn weten is dit onderscheid tussen paradigmatische en syntagmatische relaties
bij de studie van PN nooit expliciet en systematisch gemaakt. In de praktijk wordt
nu eens het paradigmatische, dan weer het syntagmatische aspekt te kort gedaan.
Vooral het syntagmatische aspekt wordt veronachtzaamd, bv. bij de indeling van de
kategorie der zgn. ‘Übernamen’ bij BACH (cf. supra): de klassifikatie steunt nl. op
de woordbetekenissen, d.i. het paradigmatische aspekt. Als verzachtende
omstandigheid kan wel gelden dat historisch materiaal niet zo gemakkelijk toelaat
het syntagmatische aspekt te achterhalen. Daarentegen is het paradigmatische aspekt
meestal direkt te onderkennen aan de BN zelf. Men denke aan ons voorbeeld de Vos!
Althans voor hedendaagse PN lijkt het echter zinvol om in eerste instantie uit te gaan
van de syntagmatische relaties en dan verder in te delen volgens het paradigmatische
aspekt.
f) Een interessant facet bij de analyse der BN is het gebruik dat de naamgever maakt
van stijlfiguren. Ook hier schieten de traditionele analyses te kort. Hoewel bij BACH
(1952a: 286) stijlfiguren als metonymie, metafoor en pars pro toto (synekdoche) ter
sprake komen, worden ze niet systematisch behandeld waar ze optreden. Alleen bij
de ‘Übernamen’ worden ze vermeld, en dus zelfs niet bij de ‘mittelbare Berufsnamen’,
d.i. BN die aangegeven worden d.m.v. het instrument of objekt van het beroep, bv.
ndl. Vis voor ‘Visser’, ofschoon we hier duidelijk voor gevallen van metonymie
staan.
Bij nader toezicht blijkt dat alle drie de hoofdkategorieën wemelen van stijlfiguren.
We kunnen daarbij onderscheiden tussen
1) tropen die geënt zijn op de paradigmatische as en
2) die welke geënt zijn op de syntagmatische as.

i) Stijlfiguren op de paradigmatische as.
Een markant voorbeeld hiervan is IRONIE. Bij ironie wordt, zoals bekend, het
tegenovergestelde gezegd van wat bedoeld wordt. Zo gebruikt men bij antonymische
paren vaak de positieve pool om de negatieve pool aan te duiden, bv. slim ~ dom.
Dit doet zich ook voor
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in de bijnaamgeving, bv. met Schoon Fienke wordt bedoeld: Lelijk Fienke.
Of hier nog andere stijlfiguren vermeld moeten worden, dient nader onderzoek
uit te wijzen.
ii) Stijlfiguren op de syntagmatische as.
Deze leggen door hun gevarieerdheid en frekwentie meer gewicht in de schaal.
Het prototype daarvan is metonymie. De andere, o.m. metafoor en synekdoche, zijn
speciale subtypes(28). Dit blijkt uit de definitie van metonymie: ‘stijlfiguur waarbij
een begrip niet rechtstreeks genoemd wordt, maar aangeduid door een nauw daarmee
verbonden woord’, bv. Vondel lezen = het werk van Vondel lezen. Hier wordt dus
een NP en het predikaat dat de relatie aangeeft met een daaropvolgende tweede NP
weggelaten, schematisch:
X van Y = > Y
In de TGG spreekt men van een onthoofdingstransformatie (cf. BORKIN 1972). We
noteren evenwel dat het in het geval van de BN geen synchronisch-transformationeel
proces betreft, maar een diachronische overgang.
We bespreken nu de voornaamste gevallen van metonymie bij BN. Metafoor,
bahuvrihi en pars pro toto worden behandeld als biezondere types van metonymie.

A. Metonymie.
Gewone metonymie treffen we aan bij twee hoofdklassen van BN: AFKOMST en
AKTIVITEIT.
1) AFKOMST.
Zowel familiale als geografische herkomst kunnen ontstaan door metonymie, nl.
als het voorzetsel van bij de naamgeving wordt uitgestoten, bv.
- familiale afkomst:
Nare van Zjefkes (KN) > Nare Zjefkes
die van Debberke (BN) > (den) Debber
- geografische afkomst:
Peer van Bertem (gemeente) > Peer Bertem
die van de Zwartefles (café) > de Zwartefles

(28) Voor de tesis dat de metafoor een vorm van metonymie is, zie METZING (1968: 21). Er zijn
evenwel linguïsten (o.m. R. JAKOBSON), die de metafoor een paradigmatische relatie noemen.
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2) AKTIVITEIT.
Hier zijn verschillende handelingspredikaten mogelijk, vgl.
Miel Gazet: ‘verkocht gazetten’.
het Varken: ‘slachtte varkens’.
Trees Appelspijs: ‘gaf appelmoes’.
Madam Voilà: ‘zei voilà’.
Deze laatste kategorie, die men ‘citaatnamen’ zou kunnen noemen, zijn altijd en
overal vrij frekwent geweest.

B. Bahuvrihi.
‘Bahuvrihi’ is een term uit de Oudindische grammatika die slaat op zgn.
pseudo-samenstellingen zoals platneus, grootoog, langoor, die een karakterizering
bieden van iemand of iets dat niet wordt genoemd. De toepassing van het begrip
wordt ook wel eens uitgebreid tot enkelvoudige woorden.
In de naamkundige praktijk wordt het begrip ‘bahuvrihi’ toegepast op BN waarbij
het predikaat HEBBEN/MET is weggevallen (cf. Seltén 1975: 8-9), bv.
Sus met z'n siroop > Sus Siroop
Een speciaal geval van bahuvrihi is de veel voorkomende stijlfiguur ‘synekdoche’,
d.i. ‘pars pro toto’: men noemt een deel voor het geheel. In onderhavig geval gaat
het om lichaamsdelen van de benoemde waardoor hij opvalt of opviel, bv.
die met z'n baard > den Baard
die met z'n platneus > de Platneus
Bahuvrihi en synekdoche zijn dus biezondere gevallen van metonymie waarbij het
predikaat HEBBEN de grondslag vormt.

C. Metafoor.
Ook de metafoor kan als een vorm van metonymie beschouwd worden, nl. een
vergelijking waarbij het predikaat ZIJN ZOALS of GELIJKEN OP wordt weggelaten,
bv. bij BN:
degene die is zoals een vos > de Vos
De vergelijking kan betrekking hebben op een eigenschap of op een aktiviteit. Dit
kan men expliciteren d.m.v. parafrazes, vgl.
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1) M.b.t. een eigenschap:

2) M.b.t. een aktiviteit:

De metafoor lijkt aldus de meest komplexe vorm van metonymie te zijn. Hiermee
is echter niet de hoogste graad van komplexiteit bereikt. Er zijn nl. gevallen waarbij
de metafoor in kombinatie optreedt met een andere vorm van metonymie. Een
duidelijk voorbeeld hiervan is de BN de Tromp, te ontleden als:
Dit komt dus neer op een kombinatie van synekdoche met metafoor.

2.2. De diachronische klassifikatie van de PN (BN en KN).
Alvorens de klassifikatie te beginnen, wezen nog enkele meer praktische opmerkingen
geplaatst.
1o Wanneer daartoe aanleiding bestaat, wordt er vergeleken met taalgeografisch
of taalhistorisch afwijkende systemen, bv. met ouder of dialektisch Nederlands
of andere taalsystemen.
o Bepaalde PN zullen op twee plaatsen vermeld moeten worden omdat er twee
2
lexemen zijn met een relevant voorstadium, bv.
den Dikke-Meester:
i) dik: eigenschap;
ii) meester: aktiviteit (onderwijzersberoep).
3o De kategorie der VN komt bij deze diachronische indeling niet ter sprake, althans
niet voorzover het doopnamen betreft. Deze worden immers uit een voorraad
van officiële namen geput, waarvan de etymologie teruggaat op zeer oude en
verschillende talen, zoals Germaans, Latijn, Grieks, Hebreeuws enz. Zij wortelen
klaarblijkelijk in heel andere systemen.
o Een aantal inz. oudere PN zijn etymologisch ondoorzichtig geworden. Indien
4
de informanten de motivering daarvan niet meer konden achterhalen, zijn deze
PN uiteraard nergens ondergebracht. Onzekerheid over sommige etymologieën
wordt met een vraagteken aangeduid.
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I. AFKOMST.
A. Familiale Afkomst.
1. Zonder metonymie.
a) Uit KN, meestal officiële fn., net zoals in de standaardtaal:
Peeters > [Arthur] Peeters (KN)
Bisschop > den Bis (BN)
Pletinckx > Pleet (BN)
b) Uit BN die niet op zichzelf voorkomen:
[Peer] Koei > Dore Koei (KN)
[Vinus] Pijp > Marie Pijp (KN)

Syntaktisch voorstadium: rechtstreekse overdracht.
2. Met metonymie.
a) Uit KN, meestal met uitgang -es:
Nare van Zjefkes > Nare Zjefkes (KN)
Jomme van Koninges > Jomme Koninges (KN)
b) Uit BN die op zichzelf voorkomen:

i. Uit mann. BN:

Jean van Pikeur > Jean Pikeur (KN)
Suska van Stek > Suska Stek (KN)
die van den Tammer > den Tammer (BN)
die van de Pater > de Pater (BN)
die van de Kempenaar > de Kempenaar
(BN)

ii. Uit vrouw. BN:

die van Debberke > (den) Debber (BN)

c) Uit VN:

i. Uit mann. VN:

Flip van Tiske > Flip Tiske (KN)
Ziele van Dore > Ziele Dore (KN)

ii. Uit vrouw. VN:

Jakke van Toria > Jakke Toria (KN)

Er dient opgemerkt dat het lang niet altijd zeker is of er metonymie in het spel was
of niet, d.i. of we een historisch voorstadium met van dienen aan te nemen of niet.
Wellicht werd hierboven te veel veralgemeend in de ene of in de andere richting.
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Waarschijnlijk is het niet ver van de waarheid als we stellen dat de meeste namen
beide voorstadia gekend hebben bij verschillende of zelfs bij dezelfde sprekers!(29).

(29) VAN HORENBEEK (1972) meent m.b.t. het CZB dialekt van Herent dat de overdracht van een
patroniem nooit rechtstreeks verloopt, maar via het van-tussenstadium, bv. de Kleuter >
Albert van de Kleuter > de Kleuter.
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B. Geografische Afkomst.
1. Zonder metonymie.
Hiertoe rekenen we in het Tildonkse naamsysteem alleen de PN afgeleid uit
inwonersnamen, bv.
Waal, (Jef) de Kempenaar, (Sander) den Brusselaar.
Hier gebeurt de naamsvorming rechtstreeks, zonder syntaktische omweg, dus zonder
metonymie.
2. Met metonymie.
Het voorzetsel van is hier weer weggelaten. Bij deze kategorie is het vrijwel zeker
dat dit voorzetsel historisch aanwezig was. Het paradigma wordt gevuld door wat
we met een allesomvattend begrip ‘ruimtenaam’ zullen aanduiden. Deze ruimtenamen
vallen uiteen in toponiemen (plaatsnamen) en huisnamen. Toponiemen kan men
verder indelen in gemeentenamen (duits Ortsnamen) en veldnamen (duits Flurnamen);
van de laatste kategorie is er echter geen voorbeeld in het Tildonks, vgl.
a) Uit gemeentenamen:
Peer van Bertem > Peer Bertem (KN)
Willy van Betekom > Willy Betekom (KN)
Tiske van Tremelo > Tiske Tremelo (KN)
b) Uit huisnamen:
die van de Zwartefles > de Zwartefles (BN)
die van het Zwaantje > het Zwaantje (BN)

II. EIGENSCHAP.
Sommige PN slaan diachronisch op een eigenschap of hoedanigheid, hetzij van
fysische hetzij van psychische aard. Dit zijn uiteraard niet de aangenaamste of de
vleiendste PN! Daarentegen is de sociale eigenschap waarderend. We kunnen ook
deze PN weerom indelen in gevallen met of zonder metonymie. In het laatste geval
vinden we in het relevante paradigma vrijwel uitsluitend adjektieven en appellatieven.
A. Fysische eigenschap.
1. Zonder metonymie.
a) Uit adjektieven:
i. [lidw + adj + e]:
m.: den Dikke, den Dove, de Grote, de Kleine, den Halve
(= van halve

Naamkunde. Jaargang 10

120
lengte), de Smalle (= magere), de Platte, de Kromme,
de Kale, den Rosse, de Witte, de Zwarte (= zwartharige).
Blijkbaar zijn hier alleen mann. BN te signaleren.
ii.

[adj + e + PN]:
m.: den Dikke Perdieus, den Dikke Kempenaar, den Dikke
Zjodder, (de) Kleine Klaas, Lange Louis, Magere Zjef,
Rosse Jan.
vr.: Dikke Jeanne, Dikke Marie, Dikke Nora, Schoon Fienke,
Zwarte Wan.
Een geval van ironie is Schoon Fienke: ze dácht alleen
dat ze mooi was!

b) Uit appellatieven:
m.: het Menneke (= klein mannetje), Baaske (= klein baasje), (Zjuul)
den Reus.

Het syntaktische voorstadium is hier niet verschillend van de naamsvorm. I.t.m.
BACH (1952a: 119) mogen we hier niet van metonymie spreken bij de naamgeving.
De metonymie is in feite gebeurd vóór de naamgeving d.m.v. een transformatie zoals
in het geval van adjektieven wel eens gesteld wordt:
dik = ‘met DIKHEID’;
de dikke = ‘degene met de eigenschap DIKHEID’.

2. Met metonymie.
We onderscheiden bahuvrihi, waaronder synekdoche valt, en metafoor, ofwel een
kombinatie van beide.
a) Bahuvrihi.
De meeste gevallen van bahuvrihi zijn voorbeelden van synekdoche (pars pro
toto), bv.
m.: den Baard: ‘met een baard’.
Baardke: ‘met een baardje’.
Pootke: ‘met een (misvormde) voet’.
de Grootoog: ‘met grote ogen’.
de(n) Rossen-Duim: ‘met een rosse duim’.
(Lis) den Dubbele: ‘met een dubbele elleboog’ (na ongeval).
Sta Platneus: ‘met een platte neus’.
Dikke-Lip: ‘met dikke lippen’.
(den) Dunne-Stekkepoot: ‘met dunne spillebenen’.
de Vuurkop: ‘met een rood hoofd’.
vr.: Tille Krol: ‘met krulhaar’.
Bahuvrihi die geen synekdoche is, vinden we in:

Naamkunde. Jaargang 10

121
m.: Blok-en-Schoen: ‘met een klomp en een schoen aan’.
de Klak: ‘met een pet op’.
Kolbroek: ‘met een omslag aan zijn broek’.
Tist Sik: ‘met een pruim in de mond’.
Sus Siroop: ‘met veel siroop (die hij verhandelde)’.

Paradigmatisch zijn de BN met bahuvrihi te beschrijven als appellatieven of als
samenstellingen van [adj + app] volgens een oud procedé van samensmelting, dat in
ouder Ndl. heel frekwent is, nl. de Grootoog, Sta Platneus, hetzij volgens het jongere
procedé van het analytische patroon [adj + app], bv. de(n) Rossen-Duim, Dikke-Lip,
den Dunne-Stekkepoot.
Een enkele keer ontmoet men een adj., dat echter een afkorting blijkt te zijn van
de analytische konstruktie [adj + app], nl. den Dubbele = den Dubbele Elleboog.
In de gevallen waarbij een speciaal syntaktisch voorstadium bestaan heeft, is dat
een met-bepaling(30). In enkele gevallen is ons zowel het huidige als het vroegere
stadium gesignaleerd:
Tíst met z'n sik > Tist Sík.
Sús met z'n siroop > Sús Siroop.

Het wegvallen van de funktiewoordjes met z'n en het verspringen van het aksent zijn
de kenmerken van dit diachronisch proces.
b) Metafoor.
Bij de fysische eigenschappen zijn metaforische voorstadia niet zo frekwent, vgl.
m.: Kapper(ke): ‘klein als een kapper (kleine inhoudsmaat)’.
(Zjuul) den Reus: ‘groot als een reus’.
vr.: Ons Pop: ‘meisje als een pop’.
Ons Potlood: ‘stijf als een potlood’.
De paradigma's leveren dezelfde woordkategorieën op als bij bahuvrihi. Een specifiek
syntaktisch voorstadium is bij de metafoor niet geattesteerd.
c) Bahuvrihi plus metafoor.
m.: de Tromp: ‘met een gezicht als een tromp’.
(de) Spits: ‘met een neus als een spits’.
vr.: de Muis: ‘met schoenen die piepen als een muis’.

(30) Dit is een voorstadium dat zowel buiten als binnen het Ndl. taalgebied stereotiep is, bv.
Aarschots (CZB): Suske met zijnen enen arm; Lowietje zonder gat (PAUWELS 1968: 12);
Duits: Cuncze mit dem barte (BACH 1952a: 288).
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B. Psychische eigenschap.
Hier vonden we alleen gevallen zonder metonymie.
a) Uit adjektieven:
i. [(VN +) lidw + adj]:
m.: de Wilde, de Zware.
ii.

[adj + PN]:
m.: Zwarte Miel.
vr.: Luie Marie, Zotte Plien.

b) Uit appellatieven:
m.: Strop, de Jood, Loonkes, de Zot, (Lamme) den Duivel, (Tist) de
Marteko.
vr.: Tut, de Kwaderik.
c) Uit [adj + app]:
vr.: de Onnozele-Kloek, het Vuil-Jong.

Ook hier is rechtstreekse vorming van de BN de enig mogelijke voorfaze.
C. Sociale status.
Deze PN wijzen veeleer op een hogere status. Normaal vinden we hier geen
metonymie, noch enige syntaktische omweg bij de totstandkoming van de PN.
1. Zonder metonymie.
Hieronder vallen haast alle patronen met een sociale titel, familiaal of
extra-familiaal. Meestal zijn ze vergezeld van een PN, hetzij VN, BN of KN.
De familiale en ordinaire aanspreektitels kunnen zonder PN voorkomen.
i. Familiale titels zijn normaal beperkt tot de familie. Sommige treden daarbuiten:
Pake, Moe(31).
Moeder Anna, Moe Lais, Nonkel Bob.
ii. Bij de gewone aanspreektitels is toevoeging van een PN eveneens fakultatief:
Meneer, Madam, Juffrouw, Mademoiselle.
Meneer Zjossa, Madam Lucienne, Juffrouw De Volder.
iii. Benamingen van waardigheden en funkties komen altijd in verbinding met PN
voor:

(31) In het Zweeds is in deze kontekst zelfs een nieuwe VN ontstaan: Bror.
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Pastoor Nijs, Pater Verbelen, Zuster Hilda, Mère Isabelle, Mgr.
Cruysberghs, Koning Boudewijn, Notaris Tuerlinckx, Meester
Stroobants, Juffrouw Jozefa, Boer Mettes, Doktoor Petit,
Burgemeester Cloetens.

2. Met metonymie.
Hier is één geval te melden van een metafoor:
Madam (de) Pompadour: ‘deed zich als Mme P. voor’.

III. Aktiviteit.
De PN in deze derde grote subklas slaan diachronisch op een of andere aktiviteit of
handeling van de betrokken persoon. Het kan gaan om een herhaalde, habituele
aktiviteit, dus een beroep of gewoonte, ofwel betreft het een eenmalige daad.
De stijlfiguren spelen weer een grote rol, zowel de metafoor als andere gevallen
van metonymie, behalve synekdoche.
A. Herhaalde aktiviteit.
In de grote meerderheid der gevallen wordt er verwezen naar een herhaalde,
habituele bezigheid. Het ligt immers voor de hand dat een gewoonte meer zal opvallen
dan een eenmalige handeling. Het feature ‘herhaald’ of ‘habitueel’ kan linguïstisch
gedefinieerd worden: het valt samen met de notie ‘generisch’ of wat ik liever zou
noemen ‘dispersief’ (cf. VAN LANGENDONCK 1971). De notie ‘dispersief’ slaat op
gebeurtenissen of entiteiten die steeds weerkeren in een gespreide tijd en ruimte. Het
betreft i.c. gebeurtenissen teweeggebracht door handelende personen. De handeling
kan aangegeven worden met of zonder metonymie.
1. Zonder metonymie.
Deze subklas bestaat voornamelijk uit nomina agentis, sekundair ook uit
verbaalstammen.
a) Nomina agentis.
Sommige zijn rechtstreeks ontstaan: de eenledige; andere zijn ontstaan als
bijstelling bij een VN: de tweeledige. Bij proprializering treedt dan
aksentverspringing op. Beide patronen leveren enkel mann. namen op.
i. Eenledige:
m.: den Apoteker, den Draaier, de Keffer, den
Doddelaar (stotteraar), Boerke, Metserke (metselaartje),
Soep-
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boerke, den Dader, (de) Strijker (vleier), den Toeker
(zwoeger), den Dikke-Meester (onderwijzer).
ii.

Tweeledige:
m.: Lamme de Stoker, (Tist) de Strijker, (Zjef) den
Blokmaker, (Tiske) Mussejaske, Janneke de Sleger,
Suske de Verver, (Gillam) den Hakkelaar, Mon de
Melkdrinker.

b) Verbaalstammen.
Deze BN zijn blijkbaar ook rechtstreeks tot stand gekomen; meestal eindigen
ze op het frekwentatief suffix -el of -er:
m.: (de) Flodder, (de) Fladder, (de) Fledder, de Pikkel, Peuzel,
(Tist) Snuffel, Sta Taffel.
vr.: Debberke.
c) [tegenwoordig deelwoord + PN]:
m.: Spekende Louis.
vr.: Stinkende Virs.

2. Met metonymie.
i. Niet-metaforisch.
a) Hier wordt het objekt of het instrument van de aktiviteit genoemd,
vaak het beroep:
m.: het Varken: ‘slachtte varkens’ (slachter).
(Frans) Lood: ‘werkte met lood’ (loodgieter).
Miel Gazet: ‘verkocht gazetten’ (dagbladventer).
Frans Vis: ‘verkocht vis’ (vishandelaar).
vr.: Muntbolleke: ‘verkocht muntjes’ (winkelierster).
In het paradigma verschijnen hier appellatieven.
Af en toe vinden we een adjektief(32):
m.: Tist den IJzere: ‘handelde in oud ijzer’ (voddeman).
Heinke den Droge: ‘handelde in droog voeder’
(grutterij).
b)

Andere regelmatige bezigheden of gewoontes (buiten het beroep)
met appellatieven als paradigma:
m.: Jan Ammoniak: ‘knoeide met ammoniak’.
Heinke Stro: ‘woekerde met stro’.
Vinus Pijp: ‘rookte pijp’.

(32) Vgl. Aarschotse voorbeelden bij PAUWELS (1968: 10): Charel de Kopere (koperslager), Sus
de Blekke (blikslager).
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vr.: Trees Appelspijs: ‘gaf voortdurend appelmoes’ (aan
haar kinderen, in de 1e W.O.).
c)

Bekend zijn de BN ontleend aan opvallende gezegdes. Hier kunnen
eender welke linguïstische elementen figureren, bv.
m.: den Tiete: ‘zei tiete i.p.v. kieken’.
Koppie: ‘zei over een van zijn duiven: mijne Coppi is
daar’.
Komuit: ‘kocht witlof en riep bij het sluiten van de koop
altijd: kom uit! (= kom ermee voor de dag!)’.
Potdome: ‘immigrant die in zijn vreemde tongval altijd
het krachtwoord potdome gebruikte’.
vr.: Madam Voilà: ‘zei vaak voilà’.

ii. Metaforisch.
In de gevallen van metafoor handelt de persoon in kwestie zoals een ander persoon
of zoals een dier:
m.: de Chef: ‘handelde als een chef’.
Profeet: ‘antwoordde als een profeet in de katechismusles’.
Snoek: ‘zwom als een snoek (en verdronk dan toch nog)’.
de Horzel: ‘bromde als een horzel’ (brombeer).
vr.: (de) Chef: ‘handelde als een chef’.
het Slaapvarken: ‘sliep als een varken’.
de Vache: ‘lachte als la vache-qui-rit’ (koe op kaasmerk).

B. Eenmalige aktiviteit.
In een minderheid van gevallen is een éénmalige handeling voldoende geweest
om de persoon in kwestie met een duurzame BN te bedenken. Het gaat m.a.w. niet
om een gewoonte of regelmatige bezigheid, dus niet om een dispersieve aktiviteit.
1. Zonder metonymie.
Alleen nomina agentis werden geattesteerd:
m.: de Sjalottendief: ‘stal eenmaal sjalotten’.
de Pietefretter: ‘vrat ooit pieren’.
de Patatepikker: ‘stal ooit aardappelen’.

2. Met metonymie.
Alleen niet-metaforische BN zijn te vermelden:
m.: Peer Koei: ‘sloeg eens de rug van zijn koe open’.
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2.3. Vergelijking met andere Westerse antroponymische systemen.
Zoals boven betoogd, wordt het diachronisch verloop van pre-PN-stadium naar
PN-stadium gekenmerkt door het wegvallen van funktiewoordjes (met uitzondering
van het bepaalde lidwoord) en tevens door een verspringing naar achteren van het
groepsaksent, zo dit al niet achteraan lag (met uitzondering van het type Míel Gazet,
cf. boven), vgl.
Péer van Bertem
(voorzetselbepaling)

>

Peer Bértem

die van de Zwártefles
(voorzetselbepaling)

>

de Zwártefles

Tíst met z'n sik
(voorzetselbepaling)

>

Tist Sík

Súske de verver
(bijstelling)

>

Suske de Vérver

Het behoud, of zelfs de invoering van het bepaalde lidwoord, bv. in de Pikkel
(verbaalstam) is allerminst een anomalie: het lidwoord vervult immers bij individuele
PN (VN en BN) de specifieke rol van individualizering en evtl. augmentativering.
Zodra echter een PN naar het statuut van KN overgaat, verliest hij automatisch het
lidwoord dat hem gebeurlijk als VN of BN vergezelde, vgl.
(de) Kapper (BN)

vs.

Kapper(es) (KN)

de Koeter (BN)

vs.

Koeter (KN)

(de) Strijker (BN)

vs.

Strijker (KN)

Wanneer men nu dit CZB systeem wil vergelijken met een systeem van oude
officiële fn. zoals de Westerse kultuurtalen er allemaal een bezitten, moet men uitgaan
van het feit dat fn. in de eerste plaats KN zijn en slechts sekundair als BN dienst
doen.
Dit caveat in acht genomen komen we tot het besluit dat het ontstaan van KN in het
CZB van Tildonk hetzelfde formele verloop kent als in het Engels en het Duits: in
deze drie systemen worden funktiewoorden automatisch geëlimineerd (enkele
uitzonderingen in het Duits niet te na gesproken, cf. Vonderlind ‘van de linde’;
Utermöhlen ‘uit de molen’):
uit plaatsnaam:

[Peer] Bertem

Westmoreland

Grasdorf

uit veldnaam:

-

Field

Bösefelt

uit zaaknaam:

[Tist] Sik

Hood

Barth

uit adjektief:

[Zjefke] Rapied

Swift

Klein

uit beroepsnaam:

Brouwer

Taylor

Müller
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staat het systeem dat onze Nederlandse fn. - waarvan het CZB toch een dialekt is! laten zien. Door den band zijn daar de besproken funktiewoorden tot op de huidige
dag bewaard, zij het dan in gefossilizeerde toestand. Het is niet zonder belang dat
dit vooral geldt van de Vlaamse, Zuidnederlandse fn. Het ziet er immers naar uit dat
Vlaanderen zich als direkte nabuur van Frankrijk gespiegeld heeft aan het Franse
antroponymische systeem, dat eveneens in grote mate voor het bewaren der
funktiewoorden heeft gekozen. Men vergelijke volgende patronen:
uit plaatsnaam: Deliège

Van Mechelen

vs.

uit veldnaam:

Dubois

Van den Bosch vs.

Bergveld

uit zaaknaam:

Dumarteau

Metdepenningen vs.

Edelstein

uit adjektief:

Lebeau

De Groot

vs.

Klein

uit
beroepsnaam:

Lefèvre

De Smet

vs.

Smit

Edam

Glossarium van hedendaagse persoonsnamen uit het dialekt van tildonk
1. Toelichtingen.
a) Voornamen zijn als zodanig niet opgenomen. Wel kunnen ze optreden in
bepaalde tweeledige verbindingen van PN.
b) Familienamen worden maar vermeld indien ze een formele en/of een semantische
wijziging ondergaan hebben, bv. den Bis: afkorting uit Bisschop, met lidwoord;
geëvolueerd van KN tot BN.
c) Helemaal niet opgenomen zijn de bepalingen die men bij PN kan aantreffen,
ook niet de stereotiepe zoals:
i) voorzetselbepalingen ingeleid door van, uit, met, bv.
Ján van Zjezukes, Zjéf van de brug, Marié uit de Mortelstraat, Sús
met z'n siroop;
ii) bijstellingen (ingeleid door het bepaalde lidwoord):
Zjáak de sekretaris, Alice de coiffeuse.

Het is immers gebleken dat beide soorten van bepalingen wel kunnen evoluëren
tot propriale elementen, maar dat niet van de oorsprong af zijn (cf. de rol van
het aksent, p. 107).
d) Lidwoorden en andere determinatoren (de, het, ons) spelen geen rol bij de
alfabetizering. De VN zijn hier eveneens irrelevant tenzij voor een eventuele
verdere ordening tussen verbindingen waarvan het tweede lid homofoon is.
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2. Inhoud van de lemmata.
De inhoud van de lemmata bestaat uit volgende onderdelen.
1) Het trefwoord: de één- of tweeledige PN in een vernederlandste klankvorm en
spelling. Deze transkriptie wordt aangehouden doorheen de tekst van de
bespreking, tenzij fonetische transkriptie nodig is voor de analyse in kwestie.
2) De dialektische uitspraak weergegeven in een fonetisch schrift dat zoveel
mogelijk identiek is aan de tekens van het ‘International Phonetic Alphabet’.
Mouillering wordt aangegeven door een apostrof achter de klinker; klemtoon
door een aksent op de klinker. Bij tweeledige PN verschijnt alleen een aksent
op het lid dat de groepsklemtoon draagt, bv. Jakke Tória.
3) De ‘vertaling’ van de PN in het Standaard Nederlands, voorzover dit nodig lijkt.
4) De synchronische deskriptie van de PN: hetzij een BN of KN, hetzij een
tweeledige verbinding waarin, naast BN of KN, ook VN, titel of adjektief kunnen
optreden. Haakjes rond een bestanddeel van de PN geven te kennen dat het
fakultatief is. Het geslacht valt af te lezen uit de specifikatie m of v.
5) De diachronische deskriptie van de PN: het syntagmatischparadigmatische
voorstadium waaruit de motivering van de naamgeving blijkt, evtl. aangevuld
met kontekstuele gegevens.
6) De evtl. bij de naamgeving toegepaste stijlfiguur.

3. Glossarium.
1. Ammoniak, Jan /jan ámənjak/; VN + (BN) m; knoeide met ammoniak;
metonymie.
2. Apoteker, den /dən ap(e)téikər/; BN m; werkte als hulpapoteker.
3. Appelspijs, Trees /treis ápəlspaəs/; VN + (BN) v; gaf altijd appelmoes aan haar
kinderen in de 1e W.O.; metonymie.
4. Baard, Zjuul den / yl dən b ́:t/; (VN) + (BN) m; had een baard; synekdoche.
5. Baard(ke) /b :t - b 'kə/; BN m (2 personen); hadden een baard; synekdoche.
6. Baaske Vankrieken /b skə vəkrí:kə/; BN + (KN) m; klein maar betweterig
baasje.
7. Beek, de Witte /də witə béik/ (Louis Verbeeck); VN + (KN) m; fn.
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8. Beenhouwer, Rik den /rik dan bíəna:vər/ (Rik de slager); (VN) + (BN) m; slager
van beroep.
9. Bejo, den /dən bəj ́u/ (de Behault); BN m; fn.
10. Bekkes, Fons /f ns b kəs/ (Alfons Beckers); (VN) + (BN) m; fn.
11. Belle, (de) Zjokke /(də)
kə b lə/ (Georges Berta); VN + (KN) m; zoon van
Berta (vrouw. VN); metonymie.
12. Bertem, Peer /piə béətəm/; VN + (BN) m; afkomstig van de gem. Bertem;
metonymie.
13. Bik, (den) - Bikske /dən bik - bikskə/; BN m; at goed (verbaalstam van ‘bikken’:
eten).
14. Bis, den /dən bis/ (Bisschop); BN m; fn.
15. Blok-en-Schoen /bl kənsxú:n/ (klomp en schoen); BN m; had een klomp en
een schoen aan wegens kreupelheid; bahuvrihi.
16. Blokmaker, Zjef den /
f dən bl ́km :kər/ (Jozef de klompenmaker); (VN)
+ (BN) m; klompenmaker van beroep.
17. Boelo, (den) /(den) bul ́/ (fra. ‘boulot’: dikkerdje); BN v; dikkerdje); BN v;
dikkerdje.
18. Boer, den /dən bu:r/; BN m; zoon van een boer; metonymie.
19. Boer Gots /bu:r
́ts/ (Boer Gordts); titel + KN m; ‘boer’ (schertsend als titel
gebruikt); ironie.
20. Boer-Gots /bu:r
́ts/ (Boer-Gordts); BN m; zei ooit: ‘ik heb voor Boer Gots
een voor omgereden’ (= omgeploegd); metonymie.
21. Boer Mettes /bu:r m təs/ (Boer Mertens); (titel) + BN m; was een nieuwe
hereboer (zie nr. 191: de Nieuwen-Boer).
22. Boeres /bu:rəs/; KN; uit BN ‘den Boer’.
23. Boerke /burəkə/; BN m; kleine boer.
24. Bonnekes /b nəkəs/; KN; uit VN ‘den Bonne’.
25. Bootkes /bu'kəs/ (Van den Broeck); KN; uit fn.
26. Borcht, den /dən b rəxt/ (Vanderborght); BN m; uit fn.
27. Borman, Mandus /mandəs b ́rəman/ (Amandus Bormans); (VN) + (BN)m; uit
fn.
28. Bots, Flip den /flyp dən b ́ts/; (VN) + (BN) m; gebruikte altijd het woordje
‘bots’ (= dadelijk) als stopwoord; metonymie.
29. Broek /bruk/; KN; uit BN ‘Kolbroek’ (zie nr. 121).
30. Broere, den /dən bry:rə/; BN m; zei altijd ‘broere’ (= augm. van ‘broer’);
metonymie.
31. Brok, Warre /warə br ́k/ (Edouard Brok); VN + (BN) m; waggelde als een
dikke brok; metafoor.
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32. Brood(ke) Vandenhout /bruət - bruəkə vandaná:t/; BN + (KN) m; bakte kleinere
broodjes; metonymie.
33. Brood(kes) /bruət - bruəkəs/; KN; uit BN ‘Brood(ke)’ (zie nr. 32).
34. Brouwer(es) /bra:vər(əs)/ (Brouwers); KN; uit fn.
35. Brugdraaier, Miel den /mil dan brý dr ər/; (VN) + (BN) m; bediende de
ophaalbrug.
36. Brusselaar, Sander den /sandər dən brýsəle:r/; (VN) + (BN) m; afkomstig van
Brussel.
37. Chef, de /də
f/; BN m; handelde als een chef; metafoor.
38. Chef, (de) /(də)
f/; BN v; handelde als een chef; metafoor.
39. Coiffeurke /k f ́rəkə/ (kapper); BN m; kapper van beroep.
40. Dader, den /dən d :dər/; BN m; deugniet die het ‘gedaan’ zou hebben.
41. Debber, (den) /(dən) d bər/; BN m; zoon van ‘Debberke’ (zie nr. 42);
metonymie.
42. Debberke /d bərkə/; BN v; nam kleine stappen omdat ze klein was, d.i. dabberde
(verbaalstam van ‘dabberen’) (cf. ook BERNS e.a. 1974: 18; maar vgl.
ROELANDTS (1962: 114-5).
43. Detty, Willy /wili: déti:/; VN + (BN) m; man van Detty (= Bernadette);
metonymie.
44. Didde, den /dən didə/ (Didden); BN m; uit fn.
45. Dikke, den /dən dikə/; BN m; zwaarlijvige.
46. Dikke Janssens, den /dən dikə jánsəs/; BN + (KN) m; zwaarlijvig, van de familie
Janssens.
47. Dikke Janssens, (den) /(dən) dikə jánsəs/; (adj) + BN m; zwaarlijvige jongen,
met fn. ‘Janssens’.
48. Dikke Jeanne /dikə án/; (adj) + VN v; zwaarlijvige.
49. Dikke Lens, den /dən dikə l ́ns/; (adj) + BN m; zwaarlijvige jongen, met fn.
‘Lens’.
50. Dikke-Lip /dikəlíp/; BN m; had een dikke lip; metonymie: synekdoche.
51. Dikke Marie /dikə marí:/; (adj) + VN v; zwaarlijvig.
52. Dikke Nora /dikə n ́ura:/; (adj) + VN v; zwaarlijvig.
53. Dikke Perdieus, den /dən dikə pərdýəs/; (adj) + BN m; zwaarlijvig, met fn.
‘Perdieus’.
54. Dikke Petit /dikə pətí(t)/; (adj) + BN m; zwaarlijvig, met fn. ‘Petit’.
55. Dikke Zjodder, den /dən dikə
́dər/; (adj) + BN m; zwaarlijvig (zie ook
‘Zjodder’, nr. 325).
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56. Djoemer, den /dən dju:mər/; BN v; (fantasienaam in gezinsverband).
57. Doddelaar, den /dən d ́dəle:r/ (stotteraar); BN m; stotterde (zie ‘Hakkelaar’).
58. Dore, Ziele /zi:lə d ́urə/ (Achille Theodoor); VN + (BN) m; zoon van Dore
(mann. VN).
59. Dot, Fienke /firjkə d ́t/; VN + (BN) v; een ‘dotje’ van een vrouw: klein, maar
dapper.
60. Dove, den /dən duəvə/; BN m; was doof.
61. Draaier, den /dən dr ər/; BN m; bediende af en toe de sluizen.
62. Droge, Heinke den /a'ŋkə dən drýə ə/; (VN) + (BN) m; maakte droog voeder
(grutterij); metonymie.
63. Dubbele, Lis den /lis dən d ́bələ/; (VN) + (BN) m; had een ‘dubbele’ elleboog
(na ongeval); synekdoche.
64. Duivel, Lamme den /lamə dən dý:vəl/; (VN) + (BN) m; was een duivel van een
vent.
65. Dunne-Stekkepoot, (den) /dən dynə st ́kəpuət/; BN m; had spillebenen;
synekdoche.
66. Ergo, Gène /
:nə ́rə
u/ (Eugène Ergo); VN + (KN) m; zoon van Ergo
(BN > KN); metonymie.
67. Ernoekes /ərnu:kəs/; KN; uit fn. ‘Ernoe’.
68. Fieu(kes) /fyə(kəs)/; KN; uit BN ‘Fieu’.
69. Fladder, (de) /də fladər/; BN m; (verbaalstam van ‘fladderen’).
70. Fledder, Gust (de) / yst (də) fl ́dər/; (VN) + (BN) m; (verbaalstam van
‘fledderen’).
71. Flikker, (de) /(də) flikər/; BN m; pronkte graag (verbaalstam van ‘flikkeren’).
72. Flodder, (de) /(də) fl dər/; BN m; ging slordig en ongegeneerd te werk
(verbaalstam van ‘flodderen’).
73. Fluit(kes) /fl ət - fl 'kəs/; KN; uit BN ‘Fluit’.
74. Gatke / a'kə/ (gaatje); BN m; zei altijd: ‘er is een gaatje in’ (in de te fabriceren
vaten); metonymie.
75. Gazet, Miel /míl azet/ (Emiel Krant); VN + (BN) m; verkocht kranten;
metonymie.
76. Geet(kes) / iət - iəkəs/; KN; uit fn. ‘Geerts’.
77. Gettes / etəs/; KN; uit VN ‘Huguette’.
78. Glazemaker, Louis de /ləwi: də l ́:zam :kər/; VN + (BN) m; glazemaker
van beroep.
79. God-de-Vader /
t də v ́:dər/; BN m; doet zich voor als een heilige; metafoor.
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80. Gotskes /
tskəs/; KN; uit fn. ‘Gordts’.
81. Grauwel, Nette /netə rá:vəl/ (Jeannette Grauwels); VN + (KN) v; vrouw van
‘Grauwel’ (BN < fn.).
82. Grootoog, de /də rúətuəx/; BN m; had grote ogen; synekdoche.
83. Grote, de /də ruətə/; BN m; het oudste kind (in familiekring).
84. Haas, den /dən :s/; BN m; reïnterpretatie van de fn. ‘De Haes’.
85. Hakkelaar, Gillam den /yilam dan akale:r/ (Guillaume de stotteraar); (VN) +
(BN) m; stotterde (zie ‘Doddelaar’).
86. Halve, den /dən aləvə/; BN m; was maar een ‘halve’ van gestalte.
87. Halve Sooi, (den) /dən aləvə süə - áləvəsuə/; relikt van het patroon (KN) + VN
m, later gereïnterpreteerd als eenledige BN; zoon van de Halve (zie nr. 86);
metonymie.
88. Heilige, den /dən aələ ə/; BN m; reïnterpretatie van de fn. ‘Heyligen’.
89. Heinkes /a'ŋkəs/; KN; uit VN ‘Hein’.
90. Hoof, Heinke /a'ŋkə ́uf/ (Heintje Vanhoof); VN + (KN) m; uit fn.
91. Horzel, den /dən zəl/; BN m; was als een horzel (brombeer); metafoor.
92. Huis, Lamme /lamə ́əs/; VN + (BN) m; had een stenen huis (als een van de
eersten in het dorp); bahuvrihi.
93. Iekes /i:kəs/ (Highes); BN m; uit fn. (adellijk).
94. IJzere, Tist den /tist dan áəzərə/ (Baptist de IJzere); (VN) + (BN) m; handelde
in oudijzer (voddeman); metonymie.
95. Inspekteur Peeters /inspekt :r píətəs/; titel + KN; inspekteur.
96. Irma, Willy /wili: írəma:/; VN + (BN) m; man van Irma (vrouw. VN);
metonymie.
97. Jood, de /də j ut/; BN m; woekeraar.
98. Juffrouw, (de) /(d) yfra:/; BN v; pastoorsmeid.
99. Juffrouw De Volder /yfra: dəv ́ldər/; titel + KN v; jongedame.
100. Kale, de /də k 'lə/; BN m; kaalhoofdig.
101. Kapper(ke), (de) /(də) kapər - kapərkə/; BN m; zo klein als een kapper (= klein
glas, kleine maat); metafoor.
102. Kapper(k)es /kapər(k)əs/; KN; uit BN ‘Kapper’ (zie nr. 101).
103. Kat, Waar /wa:r kát/ (Edouard De Cat); VN + (KN) m; uit fn.
104. Kazjodder, (de) /(də) ka
́dər/; BN m; dik, rond ventje (zie nr. 325).
105. Keffer, de /də k fər/; BN m; druktemaker.
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106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

127.
128.
129.

Keg /k x/; BN m; deed iets met een keg (= wig)(?); metonymie.
Kegger(ke) /k
ər(kə)/; BN m; knoeide (?) (verbaalstam van ‘keggeren’).
Keizer /kajzər/; BN m; reïnterpretatie van de fn. ‘Dekeyser’.
Kempenaar, Sjarel de / a:rəl də k ́mpəne:r/; (VN) + (BN) m; afkomstig uit
de Kempen.
Kempenaar, Zjef de /
f də k ́mpəne:r/; (VN) + (KN) m; zoon van Sjarel de
Kempenaar (zie nr. 109); metonymie.
Keteleer, Ware /wa:rə kéitəle:r/ (Edouard Keteleers); VN + (KN) m; uit fn.
Kies, Polle /p lə kí:s/ (Leopold Nabski); VN + (KN) m; uit fn.
Klaaske /kl skə/ (Claesje); BN m; uit fn. ‘Claes’.
Klak, de /də klak/ (pet); BN m; had altijd een pet op; bahuvrihi.
Kleine Klaas, (de) /(də) kla:nə kl ́:s/ (de kleine Claes); (adj) + BN m; klein
van gestalte.
Kleine Korbeel, (de) /(də) kla:nə kərbíəl/ (de kleine Corbeels); (adj) + BN m;
klein van gestalte (tegenover zijn vader).
Kleine Louis /kla:nə ləwí:/; (adj) + VN m; klein van gestalte.
Koei, Peer /piə kúj/ (Peer Koe); VN + (BN) m; sloeg ooit de rug van zijn koe
open; metonymie.
Koei(es) /kuj(əs)/; KN; uit BN ‘Koei’ (zie nr. 118).
Koeter /ku:tər/; KN; uit mann. BN ‘de Koeter’.
Kolbroek /k lbrúk/; BN m; had een omslag aan zijn broek; bahuvrihi.
Komuit /k m ́ət/; BN m; kocht witlof en riep bij het toeslaan van de koop
altijd ‘kom uit!’ (= voor de dag ermee!); metonymie.
Kon /k n/ (Delcon); KN; uit fn.
Koninges /k ́yniŋəs/ (De Coninck); KN; uit fn.
Koof, Polle /p lə kúəf/; VN + (BN) m; had altijd een koof (= oude muts) op;
bahuvrihi.
Koppie /k ́pi:/ (Coppi); BN m; riep, als zijn beste duif aankwam, altijd uit:
‘mijne Coppi is daar!’ (Coppi was een vedette in de Italiaanse wielrennerij);
metafoor + metonymie.
Korbeles /kərbiələs/ (Corbeels); KN; uit fn.
Koze, de /də kuəzə/ (Coose); BN; uit fn.
Krol, Tille /tilə kr ́l/ (Matilde Krul); VN + (BN) v; had krulhaar; synekdoche.
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Kromme Pardon, de /də krumə pard ́n/; BN + (KN) m; had een kromme rug.
Kuiper, Jomme /j mə k ́əpər/ (Guillaume Cuypers); (VN) + (BN) m; uit fn.
Kuiper(es) /k əpərəs/ (Cuypers); KN; uit BN ‘Kuiper’ (zie nr. 131).
Kuit, Sjarel / a:rəl k ́ət/; VN + (KN) m; uit fn. ‘Cuyt’ (?).
Kurieuze Fien /kərj yzə fi:n/; (adj) + VN v; was nieuwsgierig.
Kwaadzegger, de /də k ́:tseər/; BN m; sprak vaak kwaad (als leraar).
Kwaderik, de /də k ́ərik/; BN v; boosaardig (schoolmeisje).
Kwalle, de /də kwalə/; BN m; zei vaak over andere mannen: ‘is me dat een
kwalle!’ (= zonderling); metonymie.
Lais, Louise /(lə)wis lájs/; VN + (KN) v; dochter van Moe Lais (zie nr. 178);
metonymie.
Laiske /lajskə/; BN m; zoon van Moe Lais (zie nr. 178); metonymie.
Lakes /la:kəs/; KN; uit VN ‘La(ke)’.
Lammes /laməs/; KN; uit mann. VN ‘Lamme’ (Gillam).
Lange, de /də laŋə/; BN m; reïnterpretatie van de fn. ‘Van Langendonck’.
Lange Louis /laŋə ləwí:/; (adj) + VN m; lang van gestalte.
Lange Piot, de /də láŋə pi t/; BN + (KN) m; lang van gestalte.
Lange Profeet, de /də láŋə prəfeit/; BN + (KN) m; lang van gestalte (zoon van
Zjef Profeet, zie nr. 226).
Loddes /l dəs/; KN; uit VN ‘Lodde’ (Lodewijk).
Loden, de /də luətə/; BN m; ging als een loden man (traag); metafoor.
Loeki, de /də lúki:/; BN m; jongen die ooit wegliep van een hond genaamd
‘Loeki’; metonymie.
Loer(es) /lu:r(əs)/; KN; uit BN ‘Loer’.
Loes /lu:s/; BN m; melkboer die melk verkocht die ‘loes’ (of ‘floes’: waterachtig,
flauw) was; metonymie.
Loes /lu:s/; KN; uit BN ‘Loes’ (zie nr. 150).
Lood, Frans /frans lúət/; (VN) + (BN) m; werkte met lood (loodgieter van
beroep); metonymie.
Loonkes /l 'ŋkəs/; BN m; was een ‘lone’ (= lepe), zoals zijn vrouw hem steeds
noemde.
Luie Marie /l ə marí:/; (adj) + VN v; lui meisje.
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155. Maarmaarke /m m ́:kə/; BN v; meisje dat vaak ‘maar, maar’ zei; metonymie.
156. Madam Lucienne /madam lysj ́n/; (titel) + VN v; lapsus voor ‘Madam
Duchesne’.
157. Madam (de) Pompadour /madam (də) p mpadú:r/; titel + BN v; gedroeg zich
als Madame de Pompadour (protserig); metafoor.
158. Madam Voilà /madam v 'lá/; titel + BN v; zei vaak ‘voilà’; metonymie.
159. Magere Zjef /m : ərə
́f/; (adj) + VN m; was mager.
160. Makke /makə/; BN m; zei altijd ‘makke’ in plaats van ‘makker’ (had een
spraakstoornis); metonymie.
161. Mantes /mantəs/; KN; uit mann. VN ‘Amand’.
162. Mares, Marie /mari: m ́:rəs/; VN + (KN) v; dochter van Gommarus (mann.
VN); metonymie.
163. Marjannekes /marjánəkəs/; KN; uit vrouw. VN ‘Marianne’.
164. Marteko, Tist de /tist də m ́tək u/; (VN) + (BN) m; was een marteko (= aap
van een vent).
165. Massant, Monne /m nə masánt/ (Edmondus Massant); VN + (KN) m; uit fn.
van zijn vrouw.
166. Meester Stroobants /mistər strúəbans/; titel + KN m; onderwijzer.
167. Melkdrinker, Mon de /m n də méləgdrinkər/; VN + (BN) m; dikke jongen die
veel melk dronk.
168. Meneer Zjossa /məniər
́sa:/; (titel) + BN m; uit fn. ‘Jossa’.
169. Menne, de /də m nə/; BN m; zei vaak (op z'n Leuvens) neerbuigend ‘die menne’
(augm. van ‘man’: die kerel); metonymie.
170. Menneke, het /ət m nəkə/ (het mannetje); BN m; oud mannetje.
171. Metserke /m tsərkə/ (metselaartje); BN m; was metselaar.
172. Michieles /mixí:ləs/ (Michiels); KN; uit fn.
173. Michiels, Bère /b :rə mixíls/ (Albert Michiels); VN + (KN) m; uit fn. van
aangetrouwde familie.
174. Miekes /mi:kəs/; KN; uit vrouw. VN ‘Mie(ke)’.
175. Mieres /mi:rəs/; KN; uit mann. VN ‘Casimir’.
176. Mik, Tiske /tiskə mík/; VN + (BN) m; kon goed mikken (mik: verbaalstam).
177. Minnekes, Peer /piə mínəkəs/; VN + (KN) m; uit VN ‘Dominicus’.
178. Moe Lais /mu: lájs/; verwantschapsnaam + KN.
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179. Moeial, Piet /pí:t mujal/; VN + (BN) m; was moeial.
180. Moele, de /də mu'lə/; BN m; uit fn. ‘Moelants’.
181. Muis, de /də m əs/; BN v; had schoenen die piepten als een muis; bahuvrihi +
metafoor.
182. Mulses /mu'lsəs/; KN; uit fn. ‘Muls’.
183. Muntbolleke /mú'ndb ləkə/; BN v; verkocht o.m. muntjes (winkelierster);
metonymie.
184. Mus /mys/; KN; uit BN van vader ‘Mus’.
185. Muskes /myskəs/; KN; uit BN van vader ‘Muske’.
186. Mussejaske, Tiske /tiskə mýsəjaskə/; (VN) + (BN) m; vrouwenloper.
187. Musser, (de) /(də) mysər/; BN m; wees ooit naar de mussen; metonymie.
188. Nares /na:rəs/; KN; uit mann. VN ‘Bernard’.
189. Nekes /neikəs/; KN; uit mann. VN ‘René(ke)’.
190. Nelekes /neiləkəs/; KN; uit mann. VN ‘Corneel(eke)’.
191. Nieuwe(n-Boer), de /də ný:və(mbu:r)/; BN m; nieuwe, ingeweken landbouwer.
192. Nootkes /n ́'kəs/; KN; uit mann. BN ‘Noot(ke)’.
193. Numero-Vijfenvijftig /nymər u vaəvəmv ́ftəx/; BN m; dokter die bij het
medisch onderzoek in de school vaak ‘no 55’ zei (medische indikatie);
metonymie.
194. Onnozele-Kloek, de /d nuəzəl klúk/; BN v; onnozele vrouw.
195. Oude Promme, den /dən a:və prúmə/; (adj) + BN m; oude man.
196. Oude Sterks, den /dən a:və st ́rəks/; (adj) + BN m; oude man met fn. ‘Sterckx’.
197. Oude Zwigger, den /dən a:və zwí ər/; (adj) + BN m; oude man met fn.
‘Swiggers’.
198. Pake /pa'kə/; BN m; verwantschapsnaam ‘vadertje’.
199. Pales /pa:ləs/; KN; uit mann. VN ‘Paul’.
200. Pannekoek, (de) /(də) pánəkuk/; BN v; schoolmeisje met haar als een pannekoek;
synekdoche + metafoor.
201. Pataat, Louis /ləwí: pata:t/; VN + (BN) m; at veel pataten (= aardappelen);
metonymie.
202. Patatepikker, de /də patá:təpikər/; BN v; stal ooit pataten (= aardappelen).
203. Pater, de /də p :tər/; BN m; mislukte pater.
204. Pater, de /də p :tər/; BN m; zoon van de Pater (nr. 203); metonymie.
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205. Pater Denie /p :tər dəní:/; (titel) + VN m; zie nr. 203; VN: Denis.
206. Pen /p n/; KN; uit BN ‘Pen’.
207. Pete Muskes /pe:tə mýskəs/ (meter Muskes); verwantschapsnaam + KN (zie
ook nr. 185).
208. Peuzel /p yzəl/ (verbaalstam van ‘peuzelen’); BN m; zei tijdens voedselschaarste
vaak: ‘geef maar hier, ik zal er wel aan peuzelen’; metonymie.
209. Pietefretter, de /də pí:təfr tər/ (pierevreter); BN m; vrat ooit pieren.
210. Pijp, Vinus /vi:nəs páəp/ (Livinus Pijp); VN + (BN) m; rookte pijp; metonymie.
211. Pijpes /paəpəs/; KN; uit BN ‘Pijp’ (zie nr. 210).
212. Pikeur /pik ́:r/; BN m; maakte met een bik (= houweel) de treinsporen recht
(spoorarbeider).
213. Pikkel, de /də pikəl/ (verbaalstam van ‘pikkelen’); BN m; stapte steeds vlug.
214. Pittepipi /pítəpipi:/; BN m; reïnterpretatie van de fn. ‘Pittevils’.
215. Platneus, Stake /sta:kə plátn ys/; VN + (BN) m; had platneus; synekdoche.
216. Platte, de /də platə/; BN m; was mager.
217. Pleet, Marie /mari: pléit/; VN + (KN) v; uit BN ‘Pleet’ (zie nr. 218).
218. Pleet, Peer /piə pléit/ (Peer Pletinckx); (VN) + (BN) m; uit fn.
219. Poeter /pu'tər/; BN m; zei van zichzelf dat hij maar een ‘poeter’ was (= mann.
geitejong; associatie met ‘lemme’ (= lam; associatie met zijn fn. ‘Lemmens’));
metonymie.
220. Poot(ke) /puət - pu'kə/; BN m; had misvormde voet; synekdoche.
221. Pop, Ons / ns púp/; BN v; meisje als een pop (gezinsnaam); metafoor.
222. Potdome /p d ́umə/; BN m; gebruikte altijd deze bastaardvloek (uit een ander
dialekt); metonymie.
223. Potlood, Ons / ns p ́tluət/; BN v; meisje stijf als een potlood (gezinsnaam);
metafoor.
224. Pots, Frans /frans p ́ts/; VN + (BN) m; droeg zijn pots (= muts) als zijn haar
geknipt was; bahuvrihi.
225. Pro, Frans /frans pr ́u/; (VN) + (BN) m; zoon van Toonke Pro (BN);
metonymie.
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226. Profeet, Zjef /
́f prəfeit/; (VN) + (BN) m; antwoordde steeds als een profeet
(in de katechismusles); metafoor.
227. Pros, Peer /piə pr ́s/; VN + (KN) m; zoon van Pros(per) (VN).
228. Pukker, (Onze) /( nzə) pýkər/; BN m.
229. Pukkeres /pykərəs/; KN; uit BN ‘Pukker’ (zie nr. 228).
230. Raaimaker, Heinke den /a'ŋkə dən r ́əm :kər/; (VN) + (BN) m; maakte
karrewielen.
231. Raaimakers /r ́əm : kərs/; KN; uit fn. ‘De Raeymaeker’ gereïnterpreteerd.
232. Rapied, Zjefke /
́fkə rapi:t/; VN + (BN) m; was rapied (fra. ‘rapide’: snel).
233. Reus, Zjuul den / yl dən r ́ys/; (VN) + (BN) m; was als een reus; metafoor.
234. Rikkes /rikəs/; KN; uit mann. VN ‘(Hend)rik’.
235. Rosse, den /dən r sə/; BN m; was roodharig.
236. Rossen Do /r sən d ́u/; (adj) + VN m; was roodharig.
237. Rossen-Do, Ware /wa:rə r sənd ́u/; VN + (KN) m; zoon van Rossen Do (zie
nr. 236).
238. Rossen-Duim, de(n) /də(n) r sən d ́əm/; BN m; had een rosse duim;
synekdoche.
239. Rosse Jan /r sə ján/; (adj) + VN m; was roodharig.
240. Rosse Koeter, de /də r sə kú:tər/; (adj) + BN m; was roodharig.
241. Rossen-Oechel, de /də r sən úxəl/; BN m; jongen met een haardos als een rosse
oechel (= struik); synekdoche + metafoor.
242. Rosse Peer /r sə píə/; (adj) + VN m; was roodharig.
243. Rossen Tist /r sən tíst/; (adj) + VN m; was roodharig.
244. Ruiter, den /dən r ətər/ (De Ruyter); BN m; reïnterpretatie uit fn.
245. Saks, Mie /mi: sáks/; VN + (KN) v; dochter van Saks (mann. BN); metonymie.
246. Schaal, Zjuul / yl sx ́'l/ (Jules Schaerlaekens); (VN) + (BN) m; uit fn.
247. Schele-Piet /sxe:lə pí:t/; BN v; scheelkijkend schoolmeisje.
248. Scheven Ergo, de /də sxiəvən ́rə
u/; (adj) + BN m; had een scheve
lichaamshouding (zie ook nr. 66).
249. Schoen, Polle /p lə sxú:n/; VN + (BN) m; maakte schoenen; metonymie.
250. Schone Vanaarschot, de /də sxuənə van ́sx t/; (adj) + BN m; knappe figuur
(fn. ‘Vanaerschot’).
251. Schoon Fienke /sxuə fíŋkə/; (adj) + VN v; was in feite het tegengestelde van
schoon (= mooi); ironie.
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252. Sekker, de /də sekər/ (sekretaris); BN m; was sekretaris.
253. Sente, Zjuul / yl s ́ntə/; VN + (KN) m; zoon van Sente (augm. van ‘Vincent’);
metonymie.
254. Sentes /s ntəs/; KN; uit mann. VN ‘Sent’ (< ‘Vincent’).
255. Sigarreke /si árəkə/ (sigaartje); BN m; had altijd een sigaar in de mondhoek;
bahuvrihi.
256. Sik, Tist /tist sík/; VN + (BN) m; had altijd een sik (= pruimtabak) in de mond;
bahuvrihi.
257. Sint-Niklaas /sintənəkl :́ s/; BN m; was zoals Sint-Niklaas doordat hij een baard
had; metafoor.
258. Siroop, Sus /sýs sər up/; VN + (BN) m; had veel siroop en woekerde ermee;
bahuvrihi.
259. Sjalottendief, de /də ərl ́təndi:f/; BN m; stal eenmaal sjalotten.
260. Slaapvarken, het /ət sl ́:pf rəkə/; BN v; was als een veelslapend varken;
metafoor.
261. Sleger, Janneke de /janəkə də slé: ər/; VN + (BN) m; was slachter.
262. Slotemaker, de /də sl ́utəm :kər/; BN v; reïnterpretatie van de fn. ‘Van der
Sloten’ (op school).
263. Smalle, Zjuul de / yl də smálə/; (VN) + (BN) m; was mager (‘smal’ naar hij
zelf zei).
264. Smeerbuik, Lammeke /laməkə smé:rb ək/; VN + (BN) m; smulpaap.
265. Snepvangers /snépfaŋərs/; BN m; quasi-fn. voor een jongen die steeds
rondsnuffelde.
266. Snoek /snuk/; BN m; kon zwemmen als een snoek (en verdronk toch nog!);
metafoor.
267. Snuffel, Tist /tist snýfəl/ (Baptist; verbaalstam van ‘snuffelen’); (VN) + (BN)
m; snuffelde (om uit alles munt te slaan).
268. Soepboerke /súburəkə/; BN m; bedeelde soep (in de fabriek).
269. Sol, Fiene /fi:nə s ́l/ (Serafien Joly); VN + (KN) v; uit fn.
270. Spekende Louis /spiəkəndə lawí:/ (Spuwende Louis); (deelwoord) + VN m;
spuwde vaak.
271. Spits, (de) /(də) spits/; BN m; had een neus als een spits; synekdoche + metafoor.
272. Spurrie(s) /sp rə(s)/ (waterspurrie: fijn onkruid); BN m; was als spurrie
(kwajongen); metafoor.
273. Stek /st k/; BN m; ging altijd met een stek (= stok) (in zijn hoedanigheid van
hereboer); metonymie.
274. Stek /st k/; KN; uit mann. BN ‘Stek’ (zie nr. 273).
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275. Stinkende Virs /stiŋkəndə vírs/ (Stinkende Virginie); (deelwoord) + VN v;
verspreidde altijd een geur.
276. Stoker, Lamme de /lamə də st ́ukər/; VN + (BN) m; was stoker (in de fabriek).
277. Strijker, (de) /(də) straəkər/; BN m; mouwveger, vleier (tegenover edelen).
278. Strijker /straəkər/; KN; uit mann. BN ‘de Strijker’ (zie nr. 277).
279. Stro, Heinke /a'ŋkə strúət/; VN + (BN) m; wou altijd stro (voor de paarden die
hij aankocht); metonymie.
280. Strop /str p/; BN m; werkte met stroppen (= strikken) (strikkezetter);
metonymie.
281. Strop /str p/; KN; uit BN ‘Strop’ (zie nr. 280).
282. Taffel, Sta /sta: tafəl/ (Gustaaf; verbaalstam van ‘taffelen’: lanterfanten); VN +
(BN) m; treuzelde, verbeuzelde zijn tijd.
283. Tammer, den /dən tamər/; BN m; zoon van den Tammer (mann. BN); metonymie.
284. Tantke Tin /ta'ŋkə tín/ (Tantetje Clémentine); (verwantschapsnaam) + VN v.
285. Tie, Jakke /jaka tí:/; VN + (KN) m; man van Tie (vrouw. VN); metonymie.
286. Tienenaar, Rikske den /rikskə dən tí:nəne:r/; (VN) + (BN) m; afkomstig van de
stad Tienen.
287. Tiete, den /dən ti:tə/; BN m; sprak het woord ‘kieken’ (= kip) uit als ‘tiete’;
metonymie.
288. Tijl, Louis /ləwi: táəl/; VN + (KN) m; tweede man van Ursula Tijl; metonymie.
289. Tipper, den /dən tipər/; BN m; zei (als schoenmaker): ‘ik zal er eens een
“tippeke” op zetten’; metonymie.
290. Tiske, Flip /flyp tíska/; VN + (KN) m; zoon van Tiske (mann. VN); metonymie.
291. Toeker, den /dən tukər/ (nomen agentis van ‘toeken’: zwoegen); BN m; sloofde
zich uit.
292. Toria, Jakke /jakə t ́urəja:/; VN + (KN) m; zoon van (Vic)toria (vrouw. VN);
metonymie.
293. Tremelo, Tiske /tiskə tréimaluə/; VN + (BN) m; afkomstig uit het dorp Tremelo;
metonymie.
294. Tromp, de /də trump/; BN m; had een gezicht als een tromp; synekdoche +
metafoor.
295. Tut /tyt/; BN v; trut, zeurig vrouwspersoon.
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296. Vache, de /də va / (fra.: koe); BN v; onderwijzeres die eruitzag als de koe op
de kaas ‘la vache-qui-rit’; metafoor.
297. Vanespen, Ture /tyərə vənéspə/ (Arthur Van Espen); VN + (KN) m; met fn. van
aangetrouwde familie.
298. Vangorp(es) /vəg rəp(əs)/; KN; uit fn. ‘Van Gorp’.
299. Vanhoek(es) /vanuk(əs)/; KN; uit fn. ‘Vandenhoeck’.
300. Vankrieken, Warreke /warəkə vəkrí:kə/; VN + (KN) m; met fn. van aangetrouwde
familie.
301. Vanzevenbroeken /vanzéivəbrukə/; KN; reïnterpretatie van de fn. ‘Van
Zegbroeck’.
302. Varken, het /ət v rəkə/; BN m; slachtte varkens; metonymie.
303. Verver, Suske de /syskə də v ́rəvər/; VN + (BN) m; was verver.
304. Vieze Goris /vi:zə
́urəs/; (adj) + BN v; humeurig (tevens reïnterpretatie van
‘Fiene Goris’: VN + fn.).
305. Vis, Frans /frans vís/; VN + (BN) m; verkocht vis; metonymie.
306. Vlaanderaar, de /də vl ́ndəre:r/; BN m; afkomstig uit westelijk Vlaanderen.
307. Voorschootke /v ś xuəkə/; BN m; had (als aardappelkoopman) altijd een blauwe
voorschoot aan; bahuvrihi.
308. Vrankskes /vraŋkskəs/; KN; uit fn. ‘Vranckx’.
309. Vrijdaas, Zjefke /
fke vráəd :s/ (Jozef Vrydaghs); VN + (KN) m; uit fn. van
aangetrouwde familie.
310. Vuil-Jong, het /ət v əl júŋk/; BN v; vuil jochie (schoolmeisje).
311. Vuurkop, de /də ví: k p/; BN m; had een rood hoofd; synekdoche.
312. Waal /w 'l/; BN m; afkomstig uit Wallonië.
313. Waal, Zjef /
f w '́ l/; (VN) + (BN) m; zoon van Waal (zie nr. 312); metonymie.
314. Wales /w :ləs/; KN; uit mann. BN (zie nr. 312).
315. Wilde, de /də wylə/; BN m; wild, onbehouwen.
316. Wit, Mieke /mi:kə wít/; VN + (BN) v; had steeds een heel witte, propere was;
bahuvrihi.
317. Witte, de /də witə/; BN m (5 personen); witharig.
318. Witten Avons, de /də witən á:v ns/; (adj) + BN m; witharig (fn. Avondts).
319. Witte-Berggeit, de /də witə b ́rəxa:t/; BN m; had (witte) krullen als een (witte)
berggeit; metafoor (zelfde jongen als in 318).
320. Witte Raats, de /də witə r ́ts/; (adj) + BN m; witharig (fn. Raets).
321. Witte Strop, (de) /(də) witə str ́p/; (adj) + BN m; witharig (BN ‘Strop’: zie nr.
280).
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322. Zjefkes, Nare /na:rə
́fkəs/ (Bernard van Zjefkes); VN + (KN) m; uit VN
‘Zjefke’ (< Jozef); metonymie.
323. Zjeppekes, Suske /syskə
́pəkəs/ (Franciscus van Zjeppekes); VN + (KN) m;
uit VN ‘Zjeppeke’ (< Jozef); metonymie.
324. Zjezukes, Jan /jan zýəzəkəs/ (Jan van Zjezukes); VN + (KN) m; uit BN ‘Zjezuke’
(< Jezus); metonymie.
325. Zjodder, (de) /(də)
dər/; BN m; dik, rond ventje (zie nr. 104).
326. Zjodderke, Ons / ns
́dərkə/; BN v; mollig, lief meisje (gezinsnaam).
327. Zot, de /də z t/; BN m; gek, had altijd kuren.
328. Zotte Plien /z tə plí:n/ (Gekke Pauline); (adj) + VN v; gedroeg zich gek,
zonderling.
329. Zwaantje, het /ət zw 'ŋkə/; BN m; uitbater van het gelijknamige hotel;
metonymie.
330. Zware, de /də zw :rə/; BN m; zware jongen, boef.
331. Zware, de /də zw :rə/; BN m; gewichtigdoener, voerde het hoge woord.
332. Zwarte, de /də zw tə/; BN m; zwartharig.
333. Zwarte Del /zw tə d ́l/ (Zwarte Adèle); (adj) + VN v; vuilpoes.
334. Zwarte Miel /zw tə míl/ (Zwarte Emiel); (adj) + VN m; vuil man.
335. Zwarte Pelagie /zw tə peləzí:/; (adj) + VN v; vuilpoes.
336. Zwarte Wan /zw tə wá'ŋ/ (Zwarte Joanna); (adj) + VN v; zwartharig.
337. Zwarte Zjef /zw tə
́f/ (Zwarte Jozef); (adj) + VN m; vuil man.
338. Zwartefles, de /də zw ́təfl s/; BN m; afkomstig van de gelijknamige herberg;
metonymie.
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Het voorzetsel, inherent deel van het toponiem?
In de plaatsnamen ontmoeten we soms woordgroepen zoals ‘De Beemd in 't Broek’,
‘De Hoeve tegen den Berg’, ‘De Dreef achter het hof’ ‘De Beemd van Pieter Claes’,
die een verklarende samenstelling zijn van meer dan één woordgroep. De voorzetsels
verbinden hier de interpreterende of verklarende woordgroep (de tweede) met de
aanduidende woordgroep (de eerste) en zeggen welke betrekking er tussen de twee
woordgroepen bestaat. De functie van het voorzetsel is normaal in deze toponymische
uitdrukkingen.
Slaan we er de breed uitgewerkte toponymische studie van R. VAN PASSEN op
(1)
na , dan vinden we nog andere voorbeelden daarvan dan degene die we reeds
citeerden en die daar verwijzen naar de respectieve nummers 195, X, 309, 198.
Citeren we b.v. nog met hun respectieve nummers: ‘Den Berg aan de Molen’ (nr.
229), ‘De Leie achter het Hof’ (nr. 1585), ‘De Leie tegen de drie voorste stukken’
(nr. 1588), ‘Het Veld achter Lynts (nr. 2457), ‘Het Veld achter de Schuur’ (nr. 2458),
‘De Weide aan de Put’ (nr. 2677), ‘De Weide van de Scheper’ (nr. 2678), ‘Het Weiken
over de Steenweg’ (nr. 2680).
De uitvoerige aanduiding sluit elke vergissing in de lokalisering uit en is een
precies differentiëringsmiddel tussen b.v. de Leie, die loopt achter het Hof, en de
Leie, die paalt aan de Drie voorste stukken. De toponymische uitdrukkingen zijn niet
geëvolueerd tot de eventuele samenstellingen ‘de Hofleie’, ‘het Schuurveld’, ‘de
Putweide’, maar zijn niettemin echte plaatsnamen.
Bij herberg- en huisnamen ontmoeten we courant het voorzetsel ‘in’ zoals in de
plaatsnamen: ‘In de Wildeman’, ‘In 't Huis ten Halve’, ‘In de Bijl’, ‘In de Moriaan’,
enz. We noemen die herbergen of huizen ook zonder het partikel: De Wildeman, Het
Huis ten halve, De Bijl, De Moriaan. In deze gevallen zijn de voorzetsels nog niet
gegroeid tot een onlosbaar deel van de benaming: we zeggen niet: ‘Het in de
Wildeman’, ‘Het in 't Huis ten halve’, ‘Het in de Bijl’, ‘Het in de Moriaan’. De
familienamen behouden het voorzetsel wel

(1) R. VAN PASSEN, Toponymie van Kontich en Lint, Gent, 1962.
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als een vast deel van het toponiem: Jan in de Wildeman, Margriet in de Bijl(2).
Vaak horen we uit de volksmond: het Rivierenhof, de Beek, de Rijt, de Elst. Toch
zijn de toponiemen eigenlijk: Ter Rivierenhof, Ter Beke, Ter Elst. Het komt voor
alsof het voorzetsel te evenmin een vast deel is van het toponiem. Het lijkt ons, dat
we hier drie soorten bindingen hebben tussen de delen van het toponiem.
Al geven we de voorkeur aan de naar ons gevoelen correctere aanwijzing ‘Ter
Rivierenhof’, we opperen geen bezwaar tegen de benoeming ‘Het Rivierenhof’.
Tegenover de benaming ‘De Beek’ staan we absoluut sceptisch, omdat ‘Ter Beke’
niet de aanduiding is van ‘een beek’. En twijfelachtig staan we tegenover de
aanwijzing ‘De Rijt’, al komt dergelijk toponiem voor naast de plaatsnaam ‘Ter Rijt’,
maar de inwoner van de streek, vertrouwd met het landschap, zal wel een onderscheid
zien tussen ‘De Rijt’ en ‘Ter Rijt’. De verbondenheid tussen het voorzetsel te en het
eigenlijke toponiem (Rivierenhof, Beek, Rijt) is dus telkens anders.
Genoeg voorbeelden daarvan vinden we in dezelfde studie van R. VAN PASSEN. We
stellen hier een lijst op van ± 50 voorbeelden, vermeldend daarbij het
referentienummer, de eventueel voorkomende familienaam en de eventueel
voorkomende plaatsnaam zonder voorzetsel. Zo zijn er:
nr. 346

:

ten Bosse

-

Den Bosse

nr. 916

:

Bos ter Heide

-

De Heide

nr. 430

:

Huis ten Buiten -

-

nr. 427

:

Ten Buelens

-

Den Buul

nr. 470

:

Goed te
Dievelde

Jan van Dievelt -

nr. 567

:

Goed ten
Eekhove

-

nr. 597

:

Goed ten
Eigene

Willem van den (Neyggen)
Eyghen

nr. 632

:

Goed ter Ept

-

-

nr. 712

:

Goed ter
Grippenbos

Margr. vander
Grippen

in loco dicto
Grippe

nr. 715

:

Hoeve te
Groenderbeke

-

nr. 869

:

Goed te Haalst -

De Haalst

nr. 873

:

Ter Hagen

-

nr. 1018

:

Te Hoger Beke Joh. de Hobeke De Hoge Beke

nr. 1027

:

Te Hoger Heide -

De Hoge Heide

nr. 1079

:

Ter Hulst

Hulst

-

-

Eekhoven

(2) F. VERBIEST, Huisnamen, alias-namen voor personen, te Lier. Mededelingen van de Ver.
voor Naamkunde te Leuven XXX (1954), 177-180.
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:

Ten Kampe

G. van den
Campe
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nr. 1127

:

Ter Kapel

-

De Kapel

nr. 1205

:

Ten Keure

-

De Keur

nr. 1370

:

Ter Klokken

-

De Klokken

nr. 1424

:

Goet tot
Kontich

-

Kontich

nr. 1448

:

Te
Kouwenberg

-

De Koudenberg

nr. 1453

:

Te(r)
Kouwerheide

J. vander
Couderheiden

De
Kouwerheide

nr. 1513

:

Te
Kwaadhoven

-

-

nr. 1526

:

Goed te
Laarbeemd

-

De Laarbeemd

nr. 1568

:

Goed te Lare

-

Laar (Lare)

nr. 1567

:

Te Lanklaar

-

Lanklaar
De (het)
Lanklaar

nr. 1569

:

Te(n)
Larenvelde

-

nr. 1575

:

Te Leemputten -

De Leemputten

nr. 1604

:

Te Liffesele

Liffesele

nr. 1662

:

Ten Mampade -

G. van
Liffesele

Het Larenveld

Mampade
(Grote en
Kleine ...)

nr. 1752

:

Goed ten
Molendonk

R. van
Molendonc

nr. 1761

:

Te Molenputten -

nr. 1836

:

Te Nieuwen
Hove

nr. 1836

:

Te Nieuwen
Hove

nr. 1950

:

Te Papendonk -

-

De Molenput

Nieuwenhove
Papendonk
De Papendonk

nr. 2047

:

Te Pullemans

-

nr. 2108

:

Te(n)
Rijkenrooie

J. de Rikenrode Rijkenrode

Naamkunde. Jaargang 10

-

nr. 2117

:

Ter Rijt

-

De Rijt

nr. 2317

:

Ten
Steenakker(s)

-

De
Steenakker(s)

nr. 2337

:

Te Stercx

-

-

nr. 2348

:

Goed ter
Straten

-

den Straeten

nr. 2349

:

Ter Stratenbos -

-

nr. 2350

:

Ter Stratenveld -

Stratenveld

nr. 2368

:

Ter Tange

M. vander
Tanghen

De Tange

nr. 2770

:

Ten Somers
stede

-

Somersstede

nr. 2391

:

Ten Tolle

-

De Tolle

nr. 2448

:

Ter Varent

E. de Varent

De Varent

nr. 2459

:

Ter Veld (?)

-

-

nr. 2704

:

Goed te Wildert -

nr. 2748

:

Ter Zalen

De Wildert

(Goed ter
Zalen)

-

achter 't Sale

nr. 2769

:

Ten
Somersblok

-

Het Somers
block

nr. 2765

:

Te Zoems

(Van Soom?)

-

nr. 2695

:

Ter Wijkt

-

-

We constateren dat van de 52 gevallen er slechts 13 zijn, waarin het toponiem niet
voorkomt zonder het voorzetsel te. Die 13 gevallen zijn bovendien niet alle duidelijke
gevallen; immers toponiemen lijk Ept, Hagen, Kwaadhoven, Molendonk, Stratenbos,
Veld, komen courant
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elders voor. Een toponiem zoals Dieveld zou zonder voorzetsel een volmaakt toponiem
zijn, blijkens de familienaam Jan van Dievelt. De toponiemen Te Zoems, Te
Pullemans, Te Stercx, (Te Buelens) kunnen gegroeid zijn uit de familienamen ad
hoc en verraden een formatie zoals de Engelse constructie ‘at St. Paul's’, ‘at the
grocer's’ enz., in de betekenis van ‘bij Van Soom, Pulleman, Sterks, (Buelens)’ of
het goed van Van Soom, Pulleman, Stercks, (Buelens).
Als bovendien ‘Wijkt’ (in ‘Ter Wijkt’) werkelijk het collectivum is van ‘wiek’ (=
een boomsoort met plooibare twijgen), dan kan het toponiem, zoals Ter Ept (Het
Ept), ook zonder het voorzetsel te voorkomen. Vgl. de zeer talrijke voorbeelden: het
Stokt, de Biest, de Elst, enz. Voor ‘Hoeve te Groenderbeke’ maakt R. VAN PASSEN
de veronderstelling, dat er zo mogelijk een ‘groene beek’ is geweest, die de naam
heeft geïnspireerd. Het ‘Huis ten Buiten’ is een huisnaam en sluit als dusdanig aan
bij de formaties In de Wildeman, In de Bijl, enz. In Turnhout is er trouwens ook een
herbergnaam ‘In de Buiten’ of ‘De Buiten’. Zo blijkt dat het voorzetsel in de 52
gevallen geen inherent deel is van het toponiem, dat hier even goed zonder als met
het voorzetsel te kan voorkomen.
We constateren ook dat in de meeste gevallen van de namen met dubbele
mogelijkheden, toponiemen met en zonder te, de volgorde van de vormen niet
onveranderlijk en vast is. In de meeste gevallen komt de vorm met te als oudste
vermelding voor en volgt later de vorm zonder te. Uitzondering moeten we maken
voor de gevallen, waarin de familienaam (zonder te) voorafgaat: 1421, tussen Jans
huys van Dievelt; 1289: Joh. de Hobeke; 1281: Jean de Rikenrode; 1316: tbosch
veren Machtelden was vander Tanghen. Er kan evenwel geen twijfel over bestaan
dat deze familienamen geïnspireerd zijn door daaraan voorafgaande toponiemen. Er
is dan wel een evolutie van het toponiem met te naar het toponiem zonder te. Mogelijk
kunnen we daaruit besluiten, dat het voorzetsel te aanvankelijk wel deel, en vast deel,
uitmaakte van het toponiem, maar in een latere periode kon wegvallen: wellicht heeft
ook hier de wet van de minste krachtinspanning gespeeld.
Anders is het met een paar toponiemen uit een oorkonde van 1325(3) in verband
met de stichting van de kapelanie van St.-Waldetrudis

(3) Kopieboek I, Archief van de St.-Waldetrudiskerk te Herentals, fo 68.
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in de kerk van Herentals. In de opsomming van de goederen ter financiering daarvan,
ontmoeten we de ons intrigerende toponiemen:
unam peciam terrae dictam Voerdie dore... (Morkhoven),
unam peciam terrae dictam Voerspapen... (Morkhoven),
unam peciam terrae dictam achter tclochuys... (Morkhoven),
unam peciam terrae dictam Achter dbosch... (Olen).
In deze vier gevallen is het voorzetsel een inherent deel van het toponiem. In de tekst
van de oorkonde kunnen we een duidelijk onderscheid maken in het gebruik (en de
functie) van de voorzetsels. Naast de gewone en gangbare methode in het noemen
van de beschikbare goederen, het gebruiken van het enkelvoudige toponiem, is er
het aanwenden van voorzetsel + bepalingen, om het grondstuk aan te wijzen. Zo
ontmoeten we er de toponiemen: ‘pascuas dictas Blau riet ...in perrochia de
Morichoven’, ‘pratum dictum Langbeempt’, ‘dimidiam peciam prati dicti Rot ...’,
‘pasturam dictam Calverbruel’, ‘unam peciam terrae dictam Leemputten’, enz. Zo
vinden we er ook: ‘pratum et domistadium situata prope domum Odae dictae Claus’,
‘pratum partitum contra pratum Johannis de Screper...’, ‘unam peciam terrae arabilis
situatam juxta terram Laurencij dicti Meenens’, ‘unam peciam terrae ...retro
mansionem Walteri de Wickenvorst ...’, ‘super tribus peciis terrae arabilis, quarum
una est sita retro Vrilichouen’, enz. Er is een overvloed van plaatsaanwijzingen met
de hulp van voorzetsels, maar in de vier bovengenoemde gevallen wordt wel duidelijk
gezegd: ‘dictam ...’. We hebben dus wel te doen met toponiemen, waarin het
voorzetsel een integrerend deel uitmaakt van de woordengroep. Misschien zijn zij
geen uitzonderingsgevallen, maar we meenden toch even daarbij stil te moeten staan.
Borgerhout.
F. VERBIEST
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Bruggestraat contra Brugse straat in West-Vlaanderen
Naar aanleiding van de samenvoeging van gemeenten is men de laatste tijd overgegaan
tot de wijziging van een groot aantal straatnamen. Voor wat West-Vlaanderen betreft,
heeft men van de gelegenheid gebruik gemaakt om voor wegen ‘leidende naar...’
met een (gewezen) gemeentenaam als eerste lid, op veel plaatsen principieel het
naamstype Bruggestraat (type I) te vervangen door het type Brugse straat (type II),
ook al gebeurt dat niet altijd even consequent.
Wie enigszins met de plaatselijke toestand vertrouwd is, kan zich moeilijk van de
indruk ontdoen dat men daarbij vaak een nieuwe naamsvorm gecreëerd heeft, die
met het levende taalgebruik geen uitstaans heeft. Om die indruk te bevestigen heb
ik het toponymisch woordenboek van K. DE FLOU(1) uitgeplozen om er na te gaan
volgens welk systeem dergelijke Westvlaamse plaatsnamen door de eeuwen heen
gevormd werden.
In mijn onderzoek zijn alle vroegere Westvlaamse gemeenten betrokken geworden
(ook die welke inmiddels naar Henegouwen overgeheveld zijn), 253 in het totaal.
Er werd voor elk van die gemeenten een nauwkeurige telling gemaakt van het aantal
namen, eindigend op de lexemen -straat, -weg, -steenweg enz. Dat gebeurde niet
alleen voor het aantal trefwoorden (approximatief het aantal straten in de diverse
dorpen opgetekend), maar ook telkens voor het aantal vermeldingen(2) onder elk
trefwoord, om zo een volledig juist beeld te krijgen van de onderlinge verhouding
tussen beide naamstypes(3).

(1) K. DE FLOU, Woordenboek der toponymie van Westelijk Vlaanderen,... (18 delen), Gent,
1914-1938.
(2) Dat was noodzakelijk omdat onder hetzelfde trefwoord soms vermeldingen van beide types
opgetekend zijn en ook soms vermeldingen met een verschillend straatnaamvormend lexeem.
(3) Vertaalde naamsvormen, die voor dit onderzoek irrelevant zijn, werden niet meegeteld. Ook
namen van het type Oude Veurnestraat, dus met een adjectief voor de gemeentenaam werden
niet meegerekend, omdat dat adjectief wel geen invloed zal hebben op het naamstype.
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Hier volgt nu het resultaat, althans voor wat de acht meest voorkomende lexemen(4)
betreft:

-straat

aantal
trefwoorden
1040

aantal
Type I
Type II
vermeldingen
2477
2399 = 96,9% 78 = 3,1%

-weg

351

700

645 = 92,1%

55 = 7,9%

-wegel

152

177

168 = 94,9%

9 = 5,1%

-dreef

21

75

72 = 96,0%

3 = 4,0%

1564

3429

-voetweg

113

139

106 = 76,3%

33 = 23,7%

-steenweg

84

97

60 = 61,9%

37 = 38,1%

-kalsijde

59

68

45 = 66,2%

23 = 33,8%

256

304

65

139

3 = 2,2%

136 = 97,8%

-heerweg

Het is duidelijk dat een indeling in drie groepen zich opdringt:
- groep A: namen eindigend op -straat, -weg, -wegel, -dreef, die bijna uitsluitend
type I volgen.
Het ziet er niet naar uit dat daar in de loop der eeuwen ooit veel verandering
in gekomen is. Als men de oudere vermeldingen (die voor -straat en -weg niet
zelden uit de 13de en de 14de eeuw dateren) afzonderlijk neemt, lijkt de
onderlinge verhouding immers grosso modo dezelfde te zijn;
- groep B: namen eindigend op -voetweg, -steenweg en het Romaans equivalent
-kalsijde, die beide types volgen, doch met een voorkeur voor type I,
schommelend van bijna twee derde tot ruim drie vierde.
Hier weze echter opgemerkt dat de meeste vermeldingen van deze groep (vooral
die met -steenweg en -kalsijde) vrij recent zijn. Op een drietal uitzonderingen na,
dateren ze allemaal uit de vorige of het begin van deze eeuw. Als men de oudere
attestaties (vooral die met -voetweg dan) afzonderlijk neemt, lijkt type II heel wat
veelvuldiger gevolgd te worden. Vermits type II ook in het huidige gebruik
preferentieel is (althans in de streek die ik het best ken), kan men zich afvragen of
de door DE FLOU opgetekende attestaties niet een enigszins vals beeld geven. Er
zouden wel eens een aantal 19de-eeuwse ‘papieren’ naamsvormen van type I bij
kunnen zijn;

(4) Inbegrepen alle diminutiefvormen (b.v. straatje, wegelken) en spellingsvarianten (b.v.
calciede, caulsie).
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- groep C: namen eindigend op het compositum -heerweg(5) (een enkele maal ook
-heerstraat), die nagenoeg uitsluitend type II volgen.
Van de amper 3 attestaties van type I dateren er 2 van 1911 en 1 van 1846. Bij de
oudere is het dus overal type II.
Een gelijkaardige indeling in drie groepen blijkt ook mogelijk te zijn voor de
namen met minder voorkomende lexemen als tweede element:
- bij groep A horen de namen gevormd met de tautologische composita als
-straatweg(el), -straatvoetweg, -wegdreef, -wegstraat en -wegwegel, die
andermaal (26 trefwoorden(6)) type I volgen;
- bij groep B horen de namen gevormd met de composita -marktweg(el),
-marktvoetweg, die 13 tegen 5, en -binnenweg/-binnenstraat, die 6 tegen 1, type
I volgen;
- bij groep C horen de 12 namen van het type Diksmuidse Bruggeweg (met
twee gemeentenamen dus), die alle type II volgen.
Het tweede element is in deze groep in 11 van de 12 gevallen Bruggeweg, in het
andere geval Tieltweg nl. Roeselaarse Tieltweg te Ardooie.
Uiteindelijk zijn er ook nog de straatnamen gevormd met een tweede element dat
een hapax is (bv. -jokweg, -hooiweg, -ventweg) of slechts sporadisch opgetekend
werd (bv. -boterweg, -dosseweg, -kerkwegel). Uiteraard zijn die te zeldzaam om voor
elk afzonderlijk een conclusie te trekken, maar wanneer men ze als groep neemt, is
er ook een licht overwicht (19 tegen 14) voor type I.
Wat nu de geografische spreiding van beide naamstypes betreft, valt het
onmiddellijk op dat de neiging om type II te gebruiken geleidelijk toeneemt naar het
noorden en het oosten van de provincie toe. Ze is bijgevolg het grootst bij de namen
gevormd met gemeenten uit de streek ten noorden van Brugge, alsook met gemeenten
gelegen langs de grens met Oost-Vlaanderen over de hele lengte. Dat geldt zowel
voor groep A als voor groep B en die tendens is ook zonder moeite te bespeuren in
plaatsnamen bestaande uit een gemeentenaam plus een niet-straatnaam als tweede
lid (bv. -broek(en), -dijk, -hoek, -kasteel, -meers(en), -polder, -poort, -vaart, -veld,
-watergang) en uiteraard ook in de daarvan afgeleide straatnamen (bv. -dijkstraat,
-kasteelweg, -molenweg, -schorredijkstraat, -watermolenweg).

(5) Inbegrepen -aardeweg, door volksetymologie uit -heerweg ontstaan en er onmogelijk van
te scheiden.
(6) Eigenaardig genoeg allemaal in het Veurnse opgetekend.
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Hoe dan ook, het blijft een ontegensprekelijk feit - en dat was hetgeen ik wilde
bewijzen - dat men in het overgrote deel van West-Vlaanderen eeuwen lang de
voorkeur gegeven heeft aan type I bij de vorming van de meeste straatnamen. Dat
wordt door de cijfers bewezen. Men mag zelfs de ‘wankele’ groep B (256 trefwoorden,
304 vermeldingen) volledig bij het type II van groep C voegen (65 trefwoorden, 139
vermeldingen), dan nog behoudt het type I van groep A (1564 trefwoorden, 3429
vermeldingen) een overweldigende meerderheid, niettegenstaande men het thans fel
onrecht aandoet.
Heeft het dan wel zin nu overal systematisch type II in te voeren, ongeacht het
plaatselijk gebruik? Schept men daardoor geen nieuwe nodeloze kloof tussen spreeken schrijftaal? Neemt men geen volksvreemde houding aan als men een niet-inheemse
naamsvorm opdringt, het moge dan nog zijn met het doel de taaleenheid te
bevorderen? Is taaleenheid inzake eigennamen (want dat zijn straatnamen toch!) wel
strikt noodzakelijk?
Het ware m.i. derhalve wenselijk dat men type I in West-Vlaanderen zoveel
mogelijk behoudt. Voor namen op -straat lijkt me dat een absolute noodzaak, behalve
misschien in een paar noordelijke of oostelijke grensgemeenten, waar de volksmond
het anders wil. Voor namen op -weg bv. kan men daarentegen op een meer
genuanceerde wijze te werk gaan: ook daar is type I blijkbaar verantwoord, doch in
die gevallen waar het huidige -weg een moderne variant is van een vroeger -steenweg
of -kalsijde enz. - en dat is nogal vaak zo - kan men eventueel ook terecht type II
verkiezen. Wat men in geen geval mag doen is alles over dezelfde kam scheren. Het
plaatselijk gebruik moet immers altijd en overal de enige wet blijven(7). De eigennamen
zijn de naamkundige monumenten van een streek: ze behoren tot het patrimonium
en moeten in hun structuur geëerbiedigd worden.
Ieper.
W. BEELE

(7) Natuurlijk ware het interessant eveneens statistisch na te gaan hoe de toestand buiten
West-Vlaanderen was en is, vooral in de aangrenzende gebieden. En ook voor
West-Vlaanderen zelf zou er eens een grondiger studie over dat probleem gemaakt mogen
worden, met nog heel wat andere bronnen dan alleen het toponymisch woordenboek van K.
DE FLOU.
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Kritische aantekeningen bij Brugse straatnamen
Albert SCHOUTEET, ere-archivaris van de stad Brugge, heeft in de Brugse
straatnamenkommissie (zie hierover Naamkunde V (1973), 204-206) een belangrijke
rol gespeeld. Voor tal van straatnamen wist hij uit zijn kennis van geschiedenis en
toponymie van Brugge te putten en de geschikte plaats- of straatnaam voor te stellen.
Alle belangstellenden verwachtten dan ook van hem dat hij het vele, toponymisch
wetenswaardige te boek zou stellen. Dat is intussen gebeurd in zijn boek: De
straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis. Brugge, Vanden Broele, 1977,
250 blzn., 26,5 × 21 cm, 1275 fr. Het is niet alleen een lezenswaardig boek, maar
door de verzorgde opmaak en de talrijke illustraties ook een mooi kijkboek geworden.
Aangezien in het boek alle straatnamen van Groot-Brugge behandeld worden, is
vanzelfsprekend heel wat plaats ingeruimd voor de moderne straatnamen, we bedoelen
die met namen van bloemen, bomen, dieren en personen. Toch mogen we beweren,
dat dit straatnamenboek een in mootjes opgedeelde geschiedenis van de stad Brugge
is, want elke plaatsnaam weerspiegelt een stukje geschiedenis. De straatnamen lichten
ons trouwens over allerlei aspekten van de middeleeuwse stad in. Sommige
straatnamen herinneren aan de bodemgesteldheid of het uitzicht, zoals Hoogstraat,
Langestraat, Hoogstuk, Lane, Meers of 't Zand. Aangezien pas van de tweede helft
van de 18de eeuw af straten naar beroemde of verdienstelijke personen genoemd
werden, mogen we aannemen dat de Boudewijn Ravestraat, Hugo Losschaertstraat
of Jan Miraelstraat hun naam van een eigenaar of straatbewoner kregen. Heel wat
namen komen van gebouwen, zoals de Hallestraat, Fort Lapin, Fortstraat, Fort
Zevenbergen. Onder die gebouwen nemen de kerken en kloosters een heel bijzondere
en ruime plaats in. Zoals in alle grote Westeuropese steden zal het in het middeleeuwse
Brugge wel van kloosters, kerken en kapellen gekrioeld hebben; we doen maar een
kleine greep uit de overvloed: Sint-Gilliskerkstraat, Camersstraat, Sint-Jakobsstraat,
Katelijnestraat, Annunciatenstraat, Kartuizersstraat, Predikherenstraat enz. enz. Ook
oude ambachten en neringen vinden hun weerspiegeling in de straatnamen:
Pottenmakersstraat, Witte- en Zwarte-Leertouwersstraat,
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Steenhouwersdijk, Grauwwerkersstraat. Het kommerciële en kosmopolitische karakter
van de oude Zwinstad wordt vereeuwigd door de namen van vreemde naties:
Oosterlingenplaats, Biskajersplaats, Spanjaardenstraat, Engelsestraat, Waalsestraat.
Het spreekt vanzelf dat flora en fauna pas in de laatste decennia een inspiratiebron
geworden zijn voor het geven van nieuwe straatnamen, nu eens door het ontbreken
van toponymische kennis, dan weer bij gemis aan enige naamgevende kreativiteit.
Het boek leert ons niet alleen ontzettend veel over de rijke geschiedenis van de
mooie stad Brugge, maar toont ook hoe namen in de loop van de tijden gewijzigd,
vervormd en verhaspeld raakten. Namen die op het eerste gezicht zo duidelijk lijken,
betekenen in feite iets heel anders. Alleen de oudste naamvormen kunnen ons in veel
gevallen de juiste verklaring van de straatnaam aan de hand doen. Zo wijst de schrijver
erop, dat de Schrijversstraat eigenlijk een vervorming is van Pieter de Grysestraat.
Jan Breidel werd wellicht enigszins over het paard getild, toen hij op de Brugse Grote
Markt samen met Pieter de Coninck een standbeeld kreeg. Een straatnaam heeft hij
niet gekregen; dat was trouwens in de middeleeuwen nog niet gebruikelijk. De
Breidelstraat herinnert aan de breiel of brugleuning van de brug over de stadsgracht
die daar ooit liep. Deze straat heette trouwens oorspronkelijk Ter Hofbrugghe. De
betekenis van de Blekersstraat wordt ons duidelijk, als we weten dat de naam vroeger
Blekkerstraat was. De bodem zal de straat haar naam gegeven hebben, want Blekkaard
of Blekker was witachtige grond, duidelijk een -aard-afleiding van Wvl. blekken,
waarvan de hier toepasselijke betekenis het best blijkt uit een voorbeeld bij DE BO:
‘Men ziet de zeeduinen van verre blekken’. De Haarhakkerstraat heeft niets met het
kappersberoep, maar wel met een Haarakker te maken, waarin haar ‘mager,
hoogopschietend gras’ betekent. De Kelkstraat gaat terug op een Culctstrate; Mnl.
culcte betekende ‘matras, kussen, gestikte deken’. Culctstickere is trouwens een oude
familienaam(1) en oude Westvlamingen kennen nog het woord kulte voor ‘oud
kledingstuk’. De Koetelwijk is een wellicht iets vreemde en minder voorkomende
variant van wat eigenlijk Ketteldreef, d.i. ‘veeweg, drift’, heette, en in de volksmond
nog altijd Kitteldreef genoemd wordt.

(1) Vgl. 1326 Lisebette de Kulcstickighe (W. BEELE, Studie van de Ieperse persoonsnamen...
1250-1400. Handzame, Familia et Patria, 1975, II, 326, nr. 1521.
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Aangezien in deze dreef nogal wat vrijende paartjes komen wandelen, heeft een
puriteins stadsbestuur aan het ongewone Koetelwijk de voorkeur gegeven boven het
dubbelzinnige Kitteldreef.
Het is de verdienste van S. in bovengenoemde en nog talrijke andere straatnamen
enig historisch-toponymisch licht te hebben laten schijnen, waardoor ze hun vaak
onvermoede raadselachtigheid hebben moeten prijsgeven. Toch moeten we hier op
een paar schaduwzijden wijzen. S. heeft jammer genoeg alleen gelezen wat in Brugse
bladen en tijdschriften over de Brugse plaatsnamen gepubliceerd werd. Wie beseft
dat de naamgevingsmode in West-Europa overal analoog was, zal nooit verwaarlozen
de naamkundige literatuur na te slaan. M.a.w. voor namen die zowat overal
voorkomen, heeft het geen zin een typisch lokale verklaring te zoeken, daar moet
een algemeen geldende verklaring voor bestaan. We willen hier enkele straatnamen
behandelen waarbij we een vraagteken hebben geplaatst.
Terecht wordt de vorm Balsemboomstraat als een volksetymologische vorm
beschouwd, aangezien de Bruggeling nog altijd el als al uitspreekt. Volgens DE FLOU
en ook volgens DE SMET(2) zou in de naam Belzebuucstratkyn een persoonsnaam
schuilen. Daartegen pleit dat deze toenaam ons (vooralsnog) onbekend is. BEELE(2)
(nr. 262) vermeldt wel een Tn. Bieseboud, maar die kunnen we toch niet zomaar met
Belsebuuc identificeren. Volgens S. kan ‘deze straatnaam ook van een huisnaam
afgeleid zijn’. We vragen ons af: ‘van welke huisnaam?’ en ‘wat betekent die
huisnaam?’. Maar uit de varianten Belzepitstrate (1414) en Beelsebuthstraatje(3) blijkt
dat de naam al heel vroeg niet meer begrepen werd. Is het soms de naam van de
duivel Belzebub? GYSSELING(4) noemt in Gent een Duivelstraat.
Onder het trefwoord Boeveriestraat lezen we: ‘Toen de ware betekenis van deze
plaatsnaam teloor ging, heeft het volk Boverie tot Boeverie verbasterd, wat ertoe
aanleiding heeft gegeven om de straatnaam in verband te brengen met boef en boeven’.
Dat laatste kan waar zijn, maar Boeverie is geen verbastering van Boverie. Het Wvl.
boeverie is nl. ontleend aan Fr. bouverie, ouder boverie (12de e.).

(2) J. DE SMET, De Brugsche straatnamen in 1399, in: Feestbundel H.J. van de Wijer (Leuven,
1944), nr. 17.
(2) J. DE SMET, De Brugsche straatnamen in 1399, in: Feestbundel H.J. van de Wijer (Leuven,
1944), nr. 17.
(3) De Halletoren, 2 mei 1875, blz. 9.
(4) M. GYSSELING, Gent's vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen.
Antwerpen-Gent-Brussel-Leuven, 1954, nr. 88.
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Dezelfde oe-klank komt trouwens voor in Wvl. boever ‘paardeknecht’, dat dezelfde
stam bevat.
Bij de Bollaardstraat had ook vermeld kunnen worden dat Mnl. bollaert
‘gerechtsbode, beul’ of ‘windbuil, pocher, snoever’ betekende.
Bij de Drie Zwanenstraat schrijft S. ‘dat vooral brouwerijen en herbergen naar de
zwaan zijn genoemd’; juister zou zijn, dat de Zwaan een zeer verspreide naam is
voor oude brouwerijen en herbergen. Meestal wordt aangenomen dat zwaan ‘open
waterput, waterpoel’ betekent; water is nl. het hoofdbestanddeel van bier(5).
Bij de naam Dijver - nog altijd officieel met de archaïsche spelling Dyver - komt
zowel het tekort aan naamkundig inzicht als de onbekendheid met de toponymische
literatuur tot uiting. S. beweert letterlijk: ‘Omtrent de betekenis van het woord Diver
of Dyver tast men in het duister. Zeer waarschijnlijk nochtans wil Diver eenvoudig
zeggen: Water of waterloop.... Een recente vondst van een paar archiefteksten is deze
stelling komen staven’. Deze recente vondst blijkt intussen(6) op een paar 17de-eeuwse
excerpten te slaan, waarmee S. ‘de oudste plaatsnaam van Brugge’ wil verklaren.
Deze teksten luiden als volgt: ‘van het ruumen van een divere daer twee soo drie
secreten invallen’ (1627) en ‘te maecken eenen dyvere van zyne bleeckerie
uutcommende op de Langhe Reye’ (1654). Deze teksten bewijzen alleen dat de
eigennaam (plaatsnaam) Dijver in Brugge in de 17de eeuw tot een gewone soortnaam
was geëvolueerd, net zoals de riviernaam (plaatsnaam = eigennaam) Reie in Brugge
nu (en sinds lang) een soortnaam is met betekenis ‘stadsgracht’(7). S. had er beter aan
gedaan DE VRIES(8) te raadplegen, of M. GYSSELING(9): ‘de Dijver... is... met Belgische
klankevolutie afgeleid van Indo-Europees deiwo- “god, goddelijk” en betekent dus
“heilig water” of iets dergelijks’.

(5) J. LINDEMANS-C. THEYS, Plaatsnamen te Ruisbroek (Med. Vl. Top. Ver. Leuven, Bijlage
XIII), Leuven, 1940, 81. - J. HELSEN, Toponymie van Noorderwijk (Werken Kon. Comm.
Top. Dial., Vl. Afd. nr. 3), Tongeren, 1944, 197. - De verschillende interpretaties bij: R. VAN

(6)
(7)
(8)
(9)

PASSEN, Toponymie van Kontich en Lint (KVA, VIe reeks, bekroonde werken nr. 86), Gent,
1962, 652.
A. SCHOUTEET, De betekenis van de plaatsnaam Dyver te Brugge. Hand. Gen. Gesch. Soc.
d'Emul. CXIV (1977), 163-168.
Hierover uitvoeriger in onze bijdrage: De waternaam Dijver. Het Brugs Ommeland XVIII
(1978), 122-126.
J. DE VRIES, Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen (Aula 83),
Utrecht-Antwerpen, 1962.
M. GYSSELING, Naamkunde III (1971), 3.
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De verklaring van de pln. Eekhout ontleent S. aan DE FLOU: ‘Bij de verklaring van
het woord eekhout hebben sommige geschiedschrijvers een grote flater begaan: ze
maken van eekhout een eikenbos. Karel de Flou, de bekende toponymist, die het
woord eek afzonderlijk en in tal van samenstellingen herhaaldelijk in zeer oude
oorkonden had aangetroffen, gaf dienaangaande een interessante verklaring. Volgens
hem is een eek of eke een laagland, dat 's winters onder water kan staan en niet deugt
om er een meers van te maken’. Tot diegenen die een grote flater begaan hebben,
rekent S. dus ook GYSSELING(10), die de Brugse pln. Eekhout (1179 Equouth, 1187
Echout) verklaart uit ‘Germ. aik- f. ‘eik’ + hulta- n. ‘bos’, dus als ‘eikenbos’. Waar
haalt DE FLOU die eke = ‘laagland’? Dat de Eekemeulen van Oostkerke in 1341
‘moelne ter Eeke’ heette, bewijst hoegenaamd niets tegen de betekenis eeke = ‘eik’!
De plaatsnaam Eekhout is trouwens zo verspreid, dat we op een gemeenschappelijke
verklaring aangewezen zijn, zodat de voor de hand liggende verklaring ‘eikenbos’
wel de juiste zal zijn(11). Ook de analogie met plnn. als Esphout (b.v. 1130 Espouth,
in Kortrijk(12)), Bouchout bevestigt ons in deze zekerheid.
In verband met de Esseboomstraat, die oorspronkelijk Ooivaerstraat heette, lezen
we: ‘Het zou ons niet verwonderen als Ooivaar een corrupte vorm was van de
geslachtsnaam Odevaere of een min of meer gelijkluidende familienaam’. Laten we
even rechtzetten. De De Mnl. voorloper van onze ooievaar was inderdaad de odevare
of odevaer, die vaak als huisnaam en toenaam voorkwam. Door d-synkope en
vervanging door glide j ontwikkelde daaruit de Ndl. vorm ooievaar (vgl. goeie uit
goede, kwaje voor kwade). In het Wvl. komt evenwel meestal de volledige d-synkope
voor, b.v. raan uit raden, rien uit rijden, Dequae uit de kwade enz.; zo is de vorm
Ovaere uit Odevaere te begrijpen. Een andere mogelijkheid is de hypokoristische
verscherping van d tot t, zodat we de familienaam Ottevaere krijgen (vgl. Mattelaer
uit Madelare).
Ofschoon Karel VERSCHELDE(12a) de korrekte verklaring gevonden

(10) M. GYSSELING, Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg,
Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226), (1960), 302.
(11) De pln. komt o.m. ook in Kortrijk voor (1309 fundum de Echoute), zie F. DEBRABANDERE,
Kortrijkse plaatsnamen voor 1400. De Leiegouw II (1960), 62, nr. 27. Ook de zo verspreide
Fn. Van (den) Eechoute wijst in deze richting.
(12) F. DEBRABANDERE (11) 63, nr. 29.
(12a) C. VERSCHELDE, Etude sur les noms des rues et des maisons de la ville de Bruges, in: Annales
de la Société d'Émulation de Bruges, 1875, blz. 284-440.
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had voor de Nekkerstraat, de oorspronkelijke naam voor de huidige Fonteinstraat,
toch schijnt S. er weinig geloof aan te hechten: ‘Maar in hoever waterduivels in
verband gebracht mogen worden met de Neckerstraat of met de daar staande fontein,
laten we best voor rekening van Karel Verschelde’. Nochtans, precies vanwege de
aanwezigheid van een fontein of waterput lag de verklaring van nekker als
‘watergeest’ voor de hand. Vgl. 1390 neckers put in Gent (GYSSELING (4) 64, nr.
310), 1601 op Sneckerdal aen deen syde den steenpuette in Lede(13) en de Nekkerspoel
in Mechelen.
We moeten evenwel S. bijtreden waar hij de opvatting van DE SMET en DE FLOU
in twijfel trekt, als zouden Ganzeplaats en Ganzestraat niets met ganzen te maken
hebben. Daar is trouwens de Goezeputstraat om te bewijzen dat ganzen wel een rol
kunnen spelen in de straatnaamgeving van een stad(14). Maar nu kunnen we S. weer
niet meer volgen: ‘De vroegere officiële Franse vertaling was: rue Puits aux Oies,
dus Ganzenputstraat. Wat ganzen met een Goezeput gemeen hebben, mag Joost
weten. Een afdoende verklaring van de Goezeputstraat blijft niettemin nog te geven’.
Had S. er gewoon maar 'ns DE BO(15) op nageslagen, dan had hij i.v. goezemoes kunnen
lezen: ‘Het woord goeze bet. oul. gans, eng. goose, en is nog overig in eenige eigene
benamingen, b.v. de Goezeputstraat te Brugge’. BEELE(1) 189 noemt in Ieper in 1326
de naam Heinric Ghoeshoghe, tegenhanger van de Duitse naam Gansauge en in 1306
Coppin Broetgoes met bet. ‘broedgans’. Nu heeft het Wvl. een sterk Ingweoonse
inslag, zodat verwantschap met het Engels ons niet hoeft te verwonderen. We citeren
hiervoor nogmaals de onvolprezen GYSSELING(16): ‘Een Engelse innovatie uit de
allervroegste Middeleeuwen is de evolutie van a tot een o-achtige klank vóór n. ...De
evolutie van a tot o voor n is ook kenmerkend voor het Fries... Daar in Vlaanderen,
inz. West-Vlaanderen, en in Holland, bij wegvallen van n vóór spirant vaak ō
verschijnt (b.v. 768-814 kop. 941 Osgarda, Osgiva, mancipia in het Gentse, of ±
1218 Gosbelec “ganzenwei”, onbekend bij Aardenburg...), hebben ook deze gewesten
in de vroegste Middeleeuwen in zekere mate deelgehad aan de Engelse innovatie...’.

(13)
(14)
(15)
(1)

J. DE BROUWER, Toponymie van Lede (Aalst, 1958), 87, nr. 795.
Vgl. ook in Gent in 1306: an den Gansdriesch (GYSSELING (4) 45, nr. 112).
L. DE BO, Westvlaamsch Idioticon. Gent, 1892.
Vgl. 1326 Lisebette de Kulcstickighe (W. BEELE, Studie van de Ieperse persoonsnamen...
1250-1400. Handzame, Familia et Patria, 1975, II, 326, nr. 1521.
(16) M. GYSSELING, Op verkenning doorheen het Oudnederlands. Med. Ver. Naamk. XXXVII
(1961), 84-85.
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Het artikel Grauwwerkersstraat leert ons dat deze straat vroeger de ‘Zacwynstrate’
heette. Deze naam is de auteur niet duidelijk, ofschoon er in Brugge ook een
Wijnzakstraat bestaat. Even het Mnl. Wdb. naslaan en we weten dat sacwijn de ‘naam
van een bepaalde soort van slechte wijn, drabbige of troebele wijn’ was.
Bij de Gruuthusestraat geeft S. enkele wetenswaardigheden over het huis en de
heren van Gruuthuse, maar de naam Gruuthuse zelf verklaart hij niet. De naam is
makkelijk, maar het brede publiek waartoe S. zich richt, had recht op enige
voorlichting, die we b.v. wel vinden bij VAN HOUTTE(17): ‘Huis Gruuthuse, verblijf
van het geslacht dat in de middeleeuwen te Brugge het gruterecht in leen hield, dit
is het monopolie van verkoop van de gruut, een mengsel van kruiden waarmee smaak
werd gegeven aan het bier vóór in de 14de-15de eeuw de hop daarvoor algemeen in
gebruik kwam’.
Dat de Hauwerstraat ontstaan is door verhaspeling van oorspr. Hancwartstrate
(1299) of Hangwarghstrate (1304), die niet meer begrepen werd, blijkt duidelijk uit
alle oude varianten. De verklaring van DE FLOU uit 1926, dat de naam aan de
geslachtsnaam Angouard ontleend werd, mogen we gerust op zij leggen. Het bestaan
van dezelfde straatnaam in Ieper, Monnikenrede, Oudenburg, Nieuwpoort sluit deze
mogelijkheid al uit. Het zou wel 'n sterk toeval zijn als een zelfde persoonsnaam op
zoveel plaatsen tegelijk aanleiding gaf tot het geven van een straatnaam. S. heeft dan
ook gelijk erop te wijzen dat DE FLOU in 1874 ‘in de rue de la Potence een betere
vertaling dan in rue de la Hache’ zag. Het kan geen toeval zijn dat de Oudenburgse
Hangewaartstraat naar de Galgebilk leidde ‘waar nog in de 14de eeuw gehalsrecht
werd’(18). Vooral de variant hancwercstrate (1570) is verhelderend. Het Mnl. Wdb.
vermelt geen woord hancwerc, maar VAN DALE kent wel hangwerk ‘constructie
waarbij een balk of ligger aan hangstijlen wordt opgehangen’. Het is dus zeker niet
vermetel het bestaan van een Mnl. hancwerc ‘galg’ te veronderstellen.
Voor de Klokstraat ziet S. een tegenstelling tussen de verklaring uit de huisnaam
‘De Clocke’ aan de ene kant en aan de andere kant de mogelijkheid dat de ‘straatnaam
voortkomt van daar gevestigde klokkengieters’. Beide mogelijkheden zijn uitstekend
te verzoenen,

(17) J.A. VAN HOUTTE, Brugge vroeger en nu (Antwerpen-Bussum, 1969), 94.
(18) M. GYSSELING, Toponymie van Oudenburg (Werken Kon. Comm. Top. Dial., Vl. Afd. nr.
5) (Tongeren, 1950), 137, nr. 213.
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want de huisnaam ‘de Klok’ kan de naam van een klokkengieterij geweest zijn.
De Kwekersstraat is de naam van de straat die tot 1936 Ooivaarstraat heette. Ten
onrechte betwijfelt S. ‘of de straatnaam ooit iets heeft te maken gehad met ooievaars,
de bekende reigerachtige trekvogels die men slechts zelden in onze gewesten te zien
krijgt’. Zijn twijfel berust wrsl. hierop, dat hij in de Mnl. vormen Hodevaert (1302),
Odevaert (1443), Hovare (1488) jammer genoeg het woord ooievaar niet herkent
(zie boven s.v. Esseboomstraat). Bovendien was de ooievaar in onze streken helemaal
geen onbekende. VIAENE(19) noemt hofsteden met de naam Ooievaarsnest in
Wulveringen, Bellegem, Oeselgem en Zevekote: ‘Brugge telde in 1580 drie huizen
genaamd de Ovare... De stad Gent overtroeft Brugge met haar oude ooievaars’.
Kortrijk heeft zowel een huis ten Hodevare (1357) als den Odevaernest (1370)(20).
De pln. O(de)versnest treffen we ook al sedert de 13de eeuw in Wilrijk aan(21).
VIAENE(19) wijst er trouwens op dat het met gouden ballen en kronen bekroonde
smeedwerk op de schoorstenen van het Brugse stadhuis bedoeld was om de ooievaars
te verhinderen hun nest op de schoorsteen te bouwen. Het is waar dat de ooievaars
in het begin van de 19de eeuw zeldzaam werden, want ze worden in 1824 beschermd
door koning Willems ‘Besluit nopens het dooden van oeijvaren en tamme zwanen’.
Het is me niet duidelijk waarom de betekenis van de naam Lorreinendreef
‘onduidelijk’ zou zijn. Lorreinen is vanzelfsprekend Fr. Lorraine, d.w.z. Lotharingen.
Dat de aanleiding tot het geven van die naam niet bekend is, dat is een andere zaak.
De naam Mallebergplaats is niet zo zonderling als hij er uitziet. Gewapend met
de oudste naamvormen (1362-63 Platse Maubert, 1383 Plaetse Mambert, 1388
Plache Maubert, 1490 Plaetse Malbert, 1518 Plaetse Maleberch), herkennen we in
Malleberg onmiddelijk het werk van de volksetymologie. We moeten dus van
Malebert, of de geromanizeerde vorm Maubert, uitgaan. Welnu, Malebert is een
persoonsnaam. LEYS(22) noemt ons in Zevekote in 1260 een Malabert f. Malins. Deze
Malebert is trouwens de Germaanse naam Madelbert,

(19) A. VIAENE, Ooievaarsnesten in West-Vlaanderen. Biekorf LXV (1964), 134-138.
(20) F. DEBRABANDERE, Kortrijkse plaatsnamen voor 1400, 79, nr. 119-120.
(21) R. VAN PASSEN -- K. ROELANDTS, Toponymie van Wilrijk (Nomina Geographica Flandrica,
Monografieën VII), Leuven-Brussel, 167-168, nrs. 799-800.
(19) A. VIAENE, Ooievaarsnesten in West-Vlaanderen. Biekorf LXV (1964), 134-138.
(22) O. LEYS, Med. Ver. Naamk. XXIX (1953), 140.
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Madalbertus (8e e.), Madalbert (893), Madelbertus (728), Malbertus (814, 1065)(23).
Dat ‘Mallebergplaats aan het Parijse Place Maubert is ontleend’, is een zuiver
spekulatieve verklaring, die moeilijk te bewijzen is.
Voor de verklaring van de overbekende naam van het Minnewater volgt S. weer
slaafs DE FLOU, die meende dat ‘Minne in de oude taal niet anders dan Gemeente
of Commune te zeggen is, en dat diensvolgens ons Minnewater in plaats van Lac
d'Amour te heten, door Eau Communale of zo iets behoorde vertaald te worden’.
Nee, zo prozaïsch is de naam dan weer niet. GYSSELING(4) 61 (nr. 276, 278, 279)
noemt in Gent de Minnebrug, de Minnemeers, de Minnemeersbrug en in Damme,
Ieper en Sluis een Minnebrug, en in Aardenburg een Minnepit (volgens DE FLOU,
Wdb. Top.), verder een Minsbrugghe in 1330 in Zarlardinge en een Minsmersch in
1426 in Overboelare. Dat minne telkens in verband met water voorkomt, geeft al te
denken. Daarom verklaart GYSSELING minne terecht als ‘watergeest’, zoals we het
woord nog terugvinden in meermin (vgl. boven Nekkerstraat s.v. Fonteinstraat).
Waarom de Peperstraat ‘wel geen verband zal houden met het bekende
keukenkruid’ is ons niet duidelijk. Het is onmogelijk er een familienaam achter te
zoeken zoals S. doet, omdat de naam Peperstraat te verbreid is. GYSSELING(4) 67
noemt Peperstraten in Gent (1291 die Peperstrate), Aalst, Balegem, Drongen, Eeklo,
Ninove, Oudenaarde. In Kortrijk waren er twee Peperstraatjes (1349 dpeperstraetkin,
1396 den Peperstraetkine)(24). GYSSELING denkt aan ‘een peper genoemde plant,
eventueel (Mnl.) peperwortel of peperradic’. Hij vergelijkt met analoge namen in
Gent: Komijnstraat, Gingebeerstraat, Caneelsteechskin, Saliestraat, Mageleinstraat,
Venkelsteeg.
Dat de oude spelling Pietercellestraat (vanaf 1400) voor de huidige Peterseliestraat
op een persoonsnaam Pieter Celle zou wijzen, kunnen we moeilijk aanvaarden, om
meer dan één reden. 1o De toenaam Celle is ons onbekend. 2o Een van de
Middelnederlandse vormen voor peterselie was precies petercelle. Dat de
Bruggelingen in het eerste element een voornaam gezien hebben en hem door de
Westvlaamse

(23) M.TH. MORLET, Les noms de personne sur le territoire de l'ancienne Gaule du VIe au XIIe
siècle (Parijs, 1968), 163.
(4) M. GYSSELING, Gent's vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen.
Antwerpen-Gent-Brussel-Leuven, 1954, nr. 88.
(4) M. GYSSELING, Gent's vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen.
Antwerpen-Gent-Brussel-Leuven, 1954, nr. 88.
(24) Het eerste lag op Overleie, het andere in de Stompaardshoek; zie DEBRABANDERE (11) 80,
nrs. 129-130.
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naamvorm Pieter vervangen hebben, is een heel gewoon voorbeeld van
volksetymologie. 3o Peterseliestraten zijn er overal te vinden. De Kortrijkse
Persynstraat heet in de volksmond nog altijd Persilstraatje (1353 int
Pedersilstraetkin). Ardooie heeft zijn Persilstraetkin, Damme zijn Persellepoorte(25)
en Gent zijn Persellepoort (GYSSELING(4) 68). Ook in Duitsland zijn er talrijke
Petersilienstrassen en Petersiliengassen(26). In dezelfde Brugse stadswijk liggen
trouwens ook de Venkelstraat en de Peperstraat.
De Philipstockstraat is inderdaad enigszins raadselachtig, maar als we nu weten
dat de straatnaam ook voorkwam in de vormen Sleipstocstraete, Slipstocstrate(27),
dan ben ik geneigd om zonder al te veel aarzelen de verklaring in een soortnaam
slijpstok of sleepstok te zoeken, veeleer dan een persoonsnaam. Vooreerst was het
in de middeleeuwen niet erg gebruikelijk om straten naar personen te noemen, vooral
dan als het om belangrijke centrumstraten gaat. Als S. ons nu meedeelt dat er (volgens
DE FLOU) ook in Gent een Slijpstokstraat was, eveneens nabij een Wapenmakersstraat,
dan lijkt het mij aan geen twijfel meer onderhevig dat de straatnaam aan het beroep
van wapensmid herinnert, ook al vermelden de oudste attestaties de vorm
Philipstockstraat. M.i. werd slijpstok/sleepstok hier propriaal gereïnterpreteerd, net
zoals de Petercellestraat tot Pieter Cellestraat gereïnterpreteerd werd. Nu vermeldt
het Mnl. Wdb. noch slijpstoc noch sleepstoc. Wel komen we het woord als toenaam
tegen in Ieper in 13de en 14de eeuw; BEELE(1) 540 vermeldt in 1268: johannes
sleepstake; in 1326 jan sleipstoc; zelfs een Tn. sleipstaf in Brugge in 1436. Interessant
is ook de toenaam Slepeswert in 1311 in Greifswald, omdat hij weer bij het
wapenmakersberoep aanleunt(28). De 16de-eeuwse (volksetymologische) variant
Strijckstockstrate is dan door het strijkersambt geïnspireerd.
De Rode Straat komt pas in 1469 met verbogen adjektief voor (Roodestrate); de
oorspronkelijke naamvorm is evenwel Roodstrate

(25) A. V[IAENE], Een verduisterd Persilstraatje. Biekorf XLV (1939), 31.
(4) M. GYSSELING, Gent's vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen.
Antwerpen-Gent-Brussel-Leuven, 1954, nr. 88.
(26) H. BESCHORNER, Handbuch der deutschen Flurnamenliteratur bis Ende 1928 (Frankfurt
a.M., 1928), nr. 1875-1876.
(27) A. SCHOUTEET, Indices op de Buitenpoorterboeken van Brugge 1548-1788. II De borgen en
de domicilies van de buitenpoorters (Handzame, 1973), 199.
(1) Vgl. 1326 Lisebette de Kulcstickighe (W. BEELE, Studie van de Ieperse persoonsnamen...
1250-1400. Handzame, Familia et Patria, 1975, II, 326, nr. 1521.
(28) J.K. BRECHENMACHER, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Familiennamen, (Limburg
a.d. Lahn, 1957), II, 524.
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(sedert 1352) en dit verhindert ons om er het bijvoeglijk naamwoord rood in te zien.
Is het geen Rootstrate, waar vlas geroot werd?
Bij Rolweg opteer ik voor de verklaring van DUCLOS ‘rolbaan, baan voor het
balspel’. Vgl. de Kortrijkse pln. ter Rolletrade (vanaf 1347 geattesteerd).
De betekenis van de Rozemarijnstraat is niet zo duister, als we vergelijken met
gelijkaardige straatnamen, zoals de Marjoleinstraat in Gent (Mageleinstraat, 1441
Margeleynstrate), de Saliestraat in Gent (1350 Saelgestrate).
S. heeft het bij het rechte eind, waar hij meent dat Scheepsdale te maken heeft
‘met een aanlegplaats voor schepen’. De oudste vorm (1167 scipstal) is trouwens
doorzichtig genoeg. GYSSELING(18) verklaart deze zelfde naam in Oudenburg dan ook
als ‘ligplaats voor schepen’. Dat we er wel het woord ‘stal’ en niet ‘dal’ in aantreffen,
blijkt o.m. uit Oe. scipsteall(29).
We delen de skepsis van S. i.v.m. de Schottinnenstraat. Die is heel duidelijk door
volksetymologische reïnterpretatie te verklaren, want de oudste vormen zijn:
Schotillepoorte, Schotthillepoorte (1498), Scottillepoorte (1567), Schottylestraetken
(1598), Schotille- of Schottinestraetken (1765). DE FLOU verwijst in zijn Wdb. Top.
s.v. Scotille naar Scathille (XIV, 188). Hij geeft er een Brugs excerpt uit 1555: ‘Ande
westzyde vande Langhe Winckele, up den zuudoosthouck van Sheer Jacop van
Scatille straetkin’. Hij voegt er de volgende aanmerking aan toe: ‘Leden der familie
Scathille waren te Brugge gevestigd in de XIIIe eeuw’. Het valt op dat DE FLOU er
overal een onoorspronkelijke h inlast, zodat hij de naam als een -hille-naam opvat.
Verder noemt hij Scathille, een leengoed in Gistel-Ambacht, en de persoonsnamen
1285 a Waltero de Scathille, 1302 Wautier de Scatille. Hij voegt eraan toe:
‘Familienaam: van Scathille, te Brugge en in het Vrije’, Ik meen tenslotte, dat DE
FLOU het (1874) goed had, toen hij schotille voor ‘paalwerk’ hield. Het Mnl. Wdb.
VII, 702 noemt het ww. schotteliën ‘met houtwerk beschieten’ en haalt het
Middelnederduitse znw. aan: schottiliën, schottilie, schottiliënwerk.
Voor de verklaring van de 's Gravenstraat gaat de voorkeur van S. precies naar de
minst aanvaardbare, die van DUCLOS: ‘Volgens hem zou 's Graven een vervorming
zijn van Raven, de voornaam van

(18) M. GYSSELING, Toponymie van Oudenburg (Werken Kon. Comm. Top. Dial., Vl. Afd. nr.
5) (Tongeren, 1950), 137, nr. 213.
(29) RUNE FORSBERG, Old Englisch Scipsteall. Studia Neophilologica XXXIII (1961), 128-132.
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Raven Danwilt...’. Dat is nu m.i. volkomen uitgesloten. 1o Middeleeuwse straten
konden wel eens naar de toenaam van een voornaam burger, of naar voornaam en
toenaam worden vernoemd, maar - voor zoverre mij bekend - nooit naar de voornaam
alleen. 2o Waar komt in de genitiefvorm 's Graven de g vandaan, aangezien die man
niet Graven maar Raven heette? En dan moeten we er nog rekening mee houden, dat
sg = sch toen sk werd uitgesproken(30). 3o De s in 's Graven is de proklitisch
gereduceerde vorm van des, genitief van het lidwoord de. Voornamen hebben althans in het Westvlaams - nooit een lidwoord. ‘Het huis van Rave Danwilt’ zou in
het Mnl. ‘Raven Danwilts huus’ geluid hebben, en nooit ‘Sraven’, zoals in het Mnl.
de normale vormen ‘Jans Backers huus, Jans Sbackers huus, Jan Sbackers huus’ zijn,
maar nooit ‘Sjans’.
Dat de Speelmansrei aan de speellieden of stadsmuzikanten herinnert, waaraan
ook de kapel van het gilde der speellieden herinnert, is niet in tegenspraak met het
feit dat in 1417 ene Jan Speelman huizen had op die rei, nl. op de Poortgracht. Die
Jan Speelman had zonder de minste twijfel zijn toenaam aan zijn beroepsbezigheid
te danken, hij was één van de speellieden waaraan deze plaatsnaam herinnert.
Bij de Spiegelrei mag de verklaring van DE SMET (‘langwerpig vierkant water’)
m.i. verwaarloosd worden. Maar er is weer eens geen tegenspraak tussen de verklaring
uit de huisnaam ‘De Grote Speghele’ en de aanwezigheid van spiegelmakers. Het
genoemde huis kan dat van een spiegelmaker zijn geweest.
De Truwelstraat kan ik vergelijken met de Kortrijkse herbergnaam(31) ‘den Truwel’
(uitspr. trujel). Voor de betekenis kunnen we het best bij DE BO te rade gaan. Hij
kent het ww. truwelen ‘dralen, sammelen, langzaam en traag iets doen; dartelen,
stoeien’. De naam past dus uitstekend voor een café, waar een man wel eens blijft
hangen of ‘truwelen’. DE BO kent bovendien herbergen met de naam Truwelare;
vgl. ook de herbergnaam De Trutselaar op Tillegem (Sint-Michiels).
Karel VERSCHELDE had natuurlijk groot ongelijk de Twijnstraat als Tuinstraat op
te vatten, omdat er in een Latijnse tekst uit 1319 stond: ‘in vico qui dicitur Tuinstrate’.
In een Latijnse tekst moet die naam gewoon Twinstrate worden gelezen, zoals DUCLOS
terecht opmerkte.

(30) F. DEBRABANDERE, Scilt en Vrient. De Leiegouw XIX (1977), 361-366.
(31) † J. SOETE -- F. DEBRABANDERE, De Leiegouw XII (1970), 247-248, voetnoot (5).
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Dat de straat naar Jakob Twin genoemd werd, moet eerst nog bewezen worden;
bovendien is er mij vooralsnog geen toenaam Twin bekend. Ik begrijp niet goed
waarom S. ‘geen aanvaardbare betekenis aan deze straatnaam toekennen’ kan. Mnl.
twijn is toch ‘gedubbeld garen, getwijnd garen, tweedraads garen, twijngaren’.
SCHOUTEET(27) heeft trouwens zelf in zijn Brugse Buitenpoorterboeken (blz. 176) de
beroepsnaam twindre, twyndere ‘twijnder’ genoteerd.
Ongelooflijk klinkt het volgende: ‘Maar of de Venkelstraat haar naam aan dit soort
kruid heeft te danken, is een vraag waarop we bepaald ontkennend moeten
antwoorden. De mensen van het betrokken stadskwartier spreken overigens nooit
van Venkelstraat maar steeds van Vinkelstraat’. Zal S. dan beweren dat de
Engelsestraat niet het adj. Engels bevat, aangezien de Bruggelingen van de ‘Ingelsjhe
strate’ spreken? De Bruggeling Schouteet moet toch weten dat de Bruggelingen
venkel als ‘vinkel’ uitspreken, zoals ook enkel ‘inkel’, mengelen ‘mingelen’ enz. De
grafie Wynkelstrate uit 1533 en 1549 moet dan ook eens te meer als een reïnterpretatie
worden beschouwd. Indien Winkelstraat de oorspronkelijke vorm was geweest, dan
had de Brugse spraakmakende gemeenschap het beter bekende begrip ‘winkel’ door
het minder bekende begrip ‘venkel/vinkel’ vervangen en dat is op zijn minst
onwaarschijnlijk. Ook het feit dat Gent eveneens zijn Venkelsteeg had, is een krachtig
toponymisch argument.
De betekenis van de Violierstraat is inderdaad niet zo maar duidelijk. Steunend
op de oudste vormen (1395 Vilerstrate, 1409 Vylrestrate) zijn we geneigd als
‘Villersstraat’ te interpreteren, de straat waar de vilder(s) woonde(n). Maar is in
Brugge niet eerder Vlare dan Vilre te verwachten? Steunend op de varianten
Vilierstrate/Filierstrate kunnen we een paar andere (teoretische) mogelijkheden
vooropstellen. Fr. villier betekende ‘fabricant de vrilles’ of was een variant van violier
‘bouquet de violettes; endroit couvert de violettes; lieu dans lequel on cultive ou l'on
renferme des plants de violiers, serre’(32). Filier anderzijds betekende ‘petites pièces
de bois sur lesquelles portent les chevrons, dans les charpentes’ of filiere ‘grande
pièce de bois posée en travers qui supporte les chevrons’(33). Dat het leenwoord filier(e)
in W.-Vl. gebruikelijk was, blijkt uit de volgende Kortrijkse tekst uit

(27) A. SCHOUTEET, Indices op de Buitenpoorterboeken van Brugge 1548-1788. II De borgen en
de domicilies van de buitenpoorters (Handzame, 1973), 199.
(32) F. GODEFROY, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX au
XV siècle (Paris, 1880-1902), VIII, 243 en 255.
(33) F. GODEFROY, o.c., IV, 2.
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1418: ‘Jhanne Ruele scrijnwerkere van dat hij ghesneden heift an de filieren ende
corbeelen vanden scepenenhuus’(34).
De auteur laat zijn lezers verder in het ongewisse over de precieze betekenis van
de Visspaanstraat, die tot 1936 Vischpaanderstraat en daarna Vischpaanstraat heette.
Is vischpaen nu ‘visspaan’ of ‘vispaan(der)’. Het antwoord is niet eens moeilijk. Er
is voor het woord ‘paander’ geen variant ‘paan’ bekend; het gaat dus niet om een
vismand. Het WNT XXI, 1090-91 vermeldt het woord vischspaan, zn. vr. en precizeert
het genus als volgt: ‘Ook en thans in Z.-Nederl. nog onz.’. Dit past uitstekend bij
onze Brugse vindplaats in 1527 b.v.: in 't Vispaen. Het WNT zegt verder: ‘Uit visch
en spaan. ...Door de haplologie vispaen is het woord soms verkeerdelijk
geïnterpreteerd als gevormd uit visch en paan “mand”. Schuimspaan’.
Dat de Vlamingstraat in 1259 ‘platea Flammingorum’ genoemd werd, wijst erop
dat deze straat in het bewustzijn van de toenmalige Bruggelingen de ‘straat van de
Vlamingen’ was. Dit is een gegeven waar toch rekening mee gehouden kan worden.
S. verklaart Vlaming evenwel als ‘laagliggende moerasgrond’. Als afleiding van
flauma- ‘overstroming, overstroomd land’, is de Vlaming voor GYSSELING
oorspronkelijk de bewoner van dit overstroomde land, d.w.z. dat Vlaanderen aan de
kust lag. Deze zowel van filologisch-naamkundige scherpzinnigheid als van
historische kennis getuigende vondst danken we aan GYSSELING(35): ‘Daar de bewoning
van het poldergebied pas in de 9de-10de eeuw begint, zullen deze eerste Vlamingen
de bewoners van de diluviale rand geweest zijn, die de schorren gebruikten voor de
schapenteelt.... De oorspronkelijke betekenis van de naam Vlaming is te Brugge
blijven voortleven in de plaatsnamen Vlamingdam (1282 “de officio Vlamingorum”),
Vlamingstraat, Vlamingpoort en Vlamingdam, alle in elkanders verlengde in de
richting van het noorden’. Hiermee is de paradoks van de talrijke Vlamingenstraten
binnen het graafschap Vlaanderen verklaard. Maar er is meer, nu begrijpen we ook
waarom overal in Vlaanderen de familienaam (de) Vlaminc voorkwam; de naam
‘wijst op immigratie uit het oorspronkelijke Vlaanderen’. Daar is m.i. geen speld
meer tussen te krijgen.

(34) F. DEBRABANDERE, Kortrijkse persoonsnamen omstreeks 1400 (Anthroponymica IX),
Leuven-Brussel, 1958, 173, nr. 721.
(35) M. GYSSELING, Vlaanderen, in: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, (Tielt-Amsterdam,
1975), 1906-1907.
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Voor Wagenbrugghelaan protesteert S. terecht tegen de archaïsche spelling, maar
hij schrijft: ‘Als we het goed hebben, is deze straatnaam ontleend aan de oude
plaatsnaam Wasschiggebrugghe, waarmee een brug over de watergang nabij het
Lappersfort werd bedoeld. Aangenomen dat het aanwenden van oude plaatsnamen
voor straatbenaming te loven is, toch gaat het niet op een oud toponiem op dergelijke
wijze te verbroddelen’. S. heeft het jammer genoeg mis. Van gemeentebesturen kun
je veel verwachten, maar van een wasschigge of ‘wasvrouw’ een wagen maken, dat
zou inderdaad erg zijn. Op de plattegrond van Sint-Michiels kun je nl. onmiddellijk
zien, dat de Wagenbruggelaan en de Weinebruggelaan niet alleen tot dezelfde
verkaveling behoren, maar bovendien dat het twee parallelle straten zijn, die als
tweelingen naast elkaar liggen. Als je dan nog bij S. leest dat de twee namen op 29
augustus 1961 gegeven werden, dan moet het wel tot je doordringen dat het
gemeentebestuur tweemaal de naam van het oude domein Weinebrugge heeft willen
geven, de ene keer in de oude lokale naamvorm, de andere keer in een gemodernizeerd
Nederlandse vorm. Volgens LEYS(36) is wein ‘niets anders dan het oude,
kustwestvlaamse woord voor wagen, te vergelijken met oudfries wein, angelsaksisch
waegn (waarin g = j), eng. wain. Weinebrigge of Weinebrugge is dus eigenlijk een
wagenbrug’.
Voor de verklaring van de Wijngaardplaats neemt S. die van DE FLOU over, waarin
wijn als ‘laag weiland’ wordt opgevat. Germ. winjô-betekent inderdaad ‘weide,
weiland’; vgl. Oe. winn ‘meadow, pasture’(37). Volgens DE FLOU en Schouteet zou
een wijngaard dus een ‘wei-gaarde’ zijn. Daartegen pleit toch al dat onze gaarden
gewoonlijk ter bescherming van kultuurgewassen dienen: boomgaard, vlasgaard(38),
wijngaard. Nu is de reden waarom S. in wijngaard een wijngaard (‘vignoble’) weigert
te zien, het feit dat hij wijngaarden in ons klimaat onmogelijk acht. Maar oude
archiefteksten bewijzen wel degelijk het bestaan van wijngaarden in onze streken.
Een oorkonde van het Harelbeekse kapittel uit 1070(39) vermeldt:

(36) O. LEYS, Het toponiem Weinebrugge. Een ingweonisme. Med. Ver. Naamk. XXXVII (1961),
59-62.
(37) E. EKWALL, The concise Oxford dictionary of Englisch place names. Oxford, 1974.
(38) F. DEBRABANDERE, Vlas(ch)aard of Vlasgaard? Med. Ver. Naamk. XLIII (1967), 75-81.
(39) Rijksarchief Kortrijk, Oud Kerkarch. Harelbeke, perk. rol, aanw. 3469.
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‘preceptum Regis Francorum Philippi et preceptum Balduini Noviomensis Episcopi
vel deinceps habitura est tam in terris, quam in vineis et villis et ecclesiis majoribus
et minoribus omnibusque rebus mobilibus et immobilibus’. Ook Gentse teksten
bewijzen het bestaan van wijngaarden: 1281 ‘census pertinentes ad servitia, in medio
martio de wingartghelde’(40); 1166 ‘de colligendo censu abbatis sive de molenpenning
sive substantia alicujus mancipii mortui dividenda sive wingartpenning sive de
vogetlieden sive balcpenning sive sturpenning’(41). De Placcaten van Brabant (II, 25a)
vermelden in 1569 ‘wyngaerden, hoppelant’. Een Brusselse tekst zegt in 1296(42):
‘prope fossatum juxta vineam beghinarum juxta Bruxellam’. Is het toeval dat het
Brugse begijnhof de ‘Wijngaard’ heet? Dan is er nog een tekst uit Herentals in 1448(43):
‘van eenen vutfange voer zyn huys om te mogen stellen wingaertstaken een leene
ende bancken om op te stittene’. Dan zijn er nog de talrijke samenstellingen met
wijngaert in het Mnl. Wdb.(44). In Doornik was er in 1294 een wijngaardenier: Colart
le vignon(45). Het bezwaar tegen wijngaard ‘vinea’ is werkelijk niet vol te houden.
Van de Zilverstraat vermoeden we dat de naam gegeven werd naar de zandigheid
van de bodem, naar het zand dat in de zon als zilver glinstert; vgl. inderdaad met
Zilverberg, Zilveren Hil. De Zilverstraat ligt nl. tussen Zuidzandstraat, 't Zand en
Noordzandstraat.
Dat waren dan enkele kritische aantekeningen bij een 35-tal Brugse straatnamen.
We willen er de lezer evenwel op wijzen dat dit straatnamenboek meer dan 1200
namen behandelt. Onze kritiek slaat dus op een miniem deel van dit mooie werk, dat
ten slotte voor een ruim lezerspubliek bestemd is.
Brugge.
F. DEBRABANDERE

(40) A. VAN LOKEREN, Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre au Mont Blandin à Gand
(Gent, 1868-1871), nr. 896.
(41) C. TAVERNIER -- VEREECKEN, Gentse naamkunde van ca. 1000 tot 1253 (Bouwstoffen en
studiën voor de geschiedenis en de lexicografie van het Nederlands XI) 1968, 199, 322.
(42) F. DEBRABANDERE, Stallaerts Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en
andere uitdrukkingen, III, Handzame, 1977, k. 419 (i.v. Tafelrondevelt).
(43) Ibid. k. 487, i.v. Uitvang.
(44) In het Keurboek van Diest is er sprake van wijngarde, wijngardere, wijngartstaken (Mnl.
Wdb. IX, 2485-2490).
(45) GODEFROY (32) VIII, 237.
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Toponymische kanttekeningen bij de twee abdijhoeven van Averbode
te Lommel
0. Inleiding.
Toen het Ministerie van Nederlandse Cultuur in 1975, Belgisch monumentenjaar,
meer aandacht vroeg voor het behoud van het plaatselijk kultuurpatrimonium, geraakte
in Lommel de jarenlang verwaarloosde abdijhoeve (in de volksmond de Hoef)
opnieuw in de belangstelling. Ondanks de vervallen staat der gebouwen, maar juist
omwille van het uitzonderlijk belang van deze abdijhoeve voor de kennis van de
lokale agrarische geschiedenis, werd besloten haar voor een definitieve verdwijning
te behoeden. De stichting v.z.w. Groote Hoef stelt zich thans tot doel niet enkel de
gebouwen te restaureren, maar ook een gedeelte van het domein zijn oorspronkelijk
uitzicht terug te geven. Betreurenswaardig is echter dat door verkaveling en de aanleg
van de zuidelijke omleiding aan het domein verwoestingen zijn toegebracht, die niet
meer te herstellen zijn.

1. Historische schets.
De abdij van Averbode is beslist niet de eerste eigenares van de twee hoeven geweest.
Zij verwerft immers deze goederen pas in juli 1227 tegen een jaarlijkse cijns van 6
schellingen (solidi) en 1 mud graan van het kapittel van Hilvarenbeek
(Noord-Brabant).
Hilvarenbeek en Averbode legden er daarbij de nadruk op, dat door deze
overeenkomst definitief een einde gekomen is aan vroegere betwistingen. Een passage
uit de schenkingsakte luidt als volgt: ‘...curiam suam de Lumele in allodio Beati Petri
sitam, cum omnibus attinentiis suis, terris cultis et incultis...’(1). We weten dus dat er
in de 13de eeuw een ‘curia’ of ‘grote boerderij’ bestond(2). Hierbij hoorden bewerkte
gronden (terris cultis) en woeste gebieden (terris incultis). Bovendien was deze
‘curia’ hier op het eigen vrij goed van de Beekse Sint-Pieterskerk gelegen. De kerk
van Hilvarenbeek, in de

(1) AAA, Sektie 1, karter nr. 106.
(2) L. VOET, Het platteland, maatschappelijk en economisch. In: Algemene Geschiedenis der
Nederlanden, II (Utrecht-Antwerpen, 1950), blz. 480.
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loop van de 11de of 12de eeuw kapittelkerk geworden(3), was bijgevolg de vorige
bezitster van dit complex. Deze kerk verwierf immers reeds in 990(4) van Ansfried,
graaf van Taxandrië en Hoei († 1010): ‘villam suam de Loemele cum omni integritate
sua vel allodio et jurisdictione temporali hereditario jure possidendam’, m.a.w. ‘zijn
vroonhof onder Lommel met al de eigen vrije grond en de wereldlijke rechtsmacht
om het erfrechtelijk te bezitten’(5).
Of op de grond die bij Ansfrieds ‘villa’ of ‘vroomhof’ hoorde, in de 10de eeuw
de landbouw intensief bedreven werd, is een open vraag. De bewoning in de
Limburgse Kempen moet eerder dun geweest zijn in tegenstelling tot veel
vruchtbaarder gebieden in Vlaanderen(6).
Ook de naam ‘Lommel’ kan ons niet meer zekerheid geven; zoals de meeste
Kempense dorpsnamen is Lommel oorspronkelijk geen nederzettingsnaam, maar
een natuurnaam(7). Vermits echter de kerk van Hilvarenbeek de tienden te Lommel
bezat(8), moest er toch (in de vroege Middeleeuwen) op haar eigen vrij goed een
agrarische aktiviteit van zekere betekenis geweest zijn. Een feit is zeker: de
Norbertijnen van Averbode waren vanaf de stichting van de abdij (1134) nauw
betrokken bij een meer efficiënte landbouwexploitatie, die we vanaf de 11de tot de
13de eeuw in West-Europa waarnemen. Naast de evangelische armoede ruimden de
Norbertijnen een grote plaats in voor handenarbeid en zo vormden landbouw en
grondbezit een noodzakelijke grondslag voor de nieuwe orde(9).
Toen in 1239 paus Gregorius IX (1227-1241) zijn hoge bescherming verleende
aan de nog vrij jonge kloostergemeenschap van Averbode en verklaarde dat niet
enkel de ingestelde orde, maar ook haar

(3) A.M. FRENKEN, Documenten betreffende de kapittels van Hilvarenbeek, Sint-Oedenrode en
Oirschot, 1956, blz. 18.
(4) H. BROEDERS, Geschied- en aardrijkskundige beschrijving der gemeente Hilvarenbeek voor
de jeugd, 1838, blz. 23.
(5) Bisschoppelijk Archief 's Hertogenbosch, Dossier Hilvarenbeek: Stukken betreffende het
kapittel en de cantorij van Hilvarenbeek (kopieën 1255).
(6) J. MOLEMANS, Bijdrage tot de bewonings- en ontginningsgeschiedenis van de Limburgse
Kempen, voornamelijk in het licht van de namenvoorraad. Naamkunde 5 (1973), blz. 270-328.
(7) 1170 Loemele, 1227 lumele. Het tweede lid is lo, in de Kempen: een bos op hoge zandgrond.
- Het eerste lid loem, lum is wellicht verwant met Oudengels lum ‘a pool’ (A.H. SMITH,
English place-name elements, II (Cambridge, 1956), blz. 307); vgl. ook de Engelse plaatsnaam
Lumley (N.O. Engeland).
(8) A.M. FRENKEN, o.c. 1956, blz. 11.
(9) T.J. GERITS, Abdijen en landbouw. Ons Heem 27 (1973), blz. 211.
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bezittingen ongeschonden bewaard zouden blijven, werd ook de hoeve te Lommel
als bezit van Averbode bekrachtigd(10).
Vermoedelijk hebben de kloosterlingen zelf niet erg lang de abdijhoeve te Lommel
uitgebaat. Door de geweldige teruggang van het aantal lekebroeders (reeds in de
13de eeuw), waren de abdijen wel verplicht hun hoeven aan vrije pachters te
verhuren(11). Zo verwerft in 1291 Alexander, zoon van Peter, ongeveer 5 bunder
akkerland met daarbij nog een stuk grond Hoveken genoemd en bovendien 4,5 zillen
weiland, geheten de goederen van Broeder Gerard(12). Het jaar daarop ontvangt ook
Hendrik, genaamd Grawe, 3 bunder grond van de religieuze gemeenschap.Daar het
ganse domein van Averbode met de Grote en Kleine Hoef reeds vanaf de verwerving
in 1227 een groot gebied van meer dan 100 ha bestreek(13), was bescherming van
wereldlijke machthebbers zeker welkom. Zo verleende Jan II, hertog van Brabant,
in 1298 en het jaar daarop zijn bescherming. Bovendien schenkt hij in 1299 vijftig
bunder heide, gelegen langs de weg van Lommel naar Eksel, en de Vriesput(14).
Averbode weet in 1315 nogmaals haar eigendommen uit te breiden, wanneer de
hertog uitgifte doet van braakliggende gronden (wastinas), de Uitvang geheten. Deze
hoge bescherming bleek meer dan noodzakelijk, want de inwoners uit het naburige
Peelt (land van Luik) maakten op de heidegronden van de Vijftig Bunder en de
Vriesput ook aanspraak. Meer dan anderhalve eeuw later (in 1469) zal ook Karel de
Stoute tussenbeide komen; hij geeft Averbode en de Lommelse ingezetenen de
toestemming 2 schutters aan te stellen die het vee van ‘Peelt’ moesten verdrijven
van deze weidegronden(15).
We willen het verleden van de 2 abdijhoeven niet te zeer uitdiepen. Wel moet er
op gewezen worden, dat de gunstige gezindheid van de wereldlijke macht t.a.v.
Averbode niet altijd gebaat heeft om de hoeven welvarend te houden. Hierbij speelden
2 belangrijke feiten. Op de eerste plaats was Averbode afhankelijk van 2
vorstendommen, nl. het hertogdom Brabant en het Land van Luik, zodat de Grote
en de

(10)
(11)
(12)
(13)

AAA, Sektie 1, karter nr. 151.
T.J. GERITS, o.c. 1973, blz. 214.
AAA, Sektie 1, karter nr. 364.
Cfr. de beschrijving van de goederen van Averbode op de twee pachthoeven te Lommel door

Aertnys, AAA, Sektie I, r. 212 f. 199vo e.v.
(14) ARAB, Rekenkamer nr. 8.
(15) AAA, Sektie 1, karter nr. 2481.
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Kleine Hoef bij vijandelijke invallen erg weerloos waren. Zo staken in 1486
legerbenden van Willem van Arenberg de Grote Hoef in brand(16). Honderd jaar later,
in 1586, tijdens het bestuur van abt Matthias, brandde deze nogmaals af, maar werd
weer opgebouwd. Verder maakt Aertnijs in zijn ‘Beschrijvinge’ melding van
vernieling tijdens het bestuur van abt Servatius. De heropbouw van de Grote en
Kleine Hoef gebeurde dan tussen 1670 en 1680.
De Grote Hoef dateert in haar huidige staat uit die tijd(17). In 1735 ging de grote
schuur in de vlammen op; ze werd in 1736 heropgebouwd en haar restauratie loont
ongetwijfeld de moeite. Om de buitengewone belasting op hun goederen te kunnen
voldoen, verkocht de abdij tenslotte in 1798 haar Grote Hoef van Lommel aan
partikulieren. Ze bleef tot het eind 1974 bewoond. Bij verkoopakte van 24 februari
1975 voor notaris Indekeu werd ze overgedragen aan de v.z.w. Groote Hoef. Wat de
Kleine Hoef betreft, deze werd omstreeks 1950 afgebroken.
De geschiedenis van de 2 abdijhoeven verloopt zoals die van de meeste
landbouwkolonies der Norbertijnen: van domaniale kern tot cijnshof der abdij, dat
na de Franse Revolutie gekonfiskeerd of noodgedwongen verkocht werd.

2. Ligging van de abdijhoeven en hun eigendommen.
In tegenstelling tot de landbouwcentra der Cisterciënsers lagen de kloosterdomeinen
van Averbode vooral in de buurt van bewoonbare kernen(18). Om te komen tot voor
die tijd verantwoorde normen van uitbating, maakte de abdij niet enkel gebruik van
cijnsboeken en pachtregisters; ze liet ook kartografen plannen opmaken en landmeters
opmetingen doen van haar grondbezit. Op folio 45 en 46 van het bekende kaartboek
van Cornelis Lowis, opgesteld tussen 1659-1661, vinden we een kaart van de Grote
en Kleine Hoef met telkens daarbij de aanduiding van de grootte van elk perceel(19).

(16) F.V. SMEULDERS, De Groote Hoef in de aktualiteit in 1486. Te Lomelle op die Campine 1
(1975), blz. 80.
(17) AERTNYS: ‘Beschrijvinge der twee hoeven onder loemel’, AAA, Sektie I, r. 212, f.
199vo-204ro.
(18) T.J. GERITS, o.c. 1973, blz. 221.
(19) ARAB, KA, r. 5009, f. 45 en 46. Dit kaartboek bevat 172 folio's. Omstreeks 1650 werd
landmeter Kornelis Lowis door prelaat Servatius Vaes, abt van Averbode, met het opmeten
van de onroerende goederen van de abdij belast.
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Reeds in 1611 had Peter Sgreven, Secretaris binnen die geconfirmeerde Vryheyt van
Loemele de ligging van de hoeven beschreven:
‘Den groten hoff vant het Godtshuys van Everbode is gelegen tot Loemel vander
kercken af ter zuydtsyde, renende ten noirden aen gemeyn straet die men noempt die
kerrestraet (Karrestraat), streckende naden lande van ludick (Luik)...’(20).
Provisor Aertnijs(21) begint zijn beschrijving van de Kleine Hoef in 1705 aldus:
‘Den Cleynen winhoff is gelegen ten noort syde van den grooten winhoff’.
Zo lagen de abdijgoederen in 2 door de Karrestraat gescheiden complexen, omringd
door de dorpsakkers (ten noorden en ten westen) en door de goederen van de abdij
van Postel, die in noordoostelijke richting een soort verlengstuk van het geestelijk
goed vormden. Ten zuiden tenslotte lag de gemeyn heyde(22) van Lommel. Deze
ligging tegen een uitgestrekte heidevlakte verklaart ook de wijknaam Einde, waar
de 2 hoeven opgetrokken werden. Het Einde lag eerder afgezonderd en was in
zuidelijke richting het verst afgelegen gebied dat destijds voor ontginning in
aanmerking kwam. In dit verband verwijzen we naar J. MOLEMANS, die in de
Limburgse Kempen een aantal geïsoleerde nederzettingen op de rand van de heide
heeft vastgesteld(23). Toch is de ligging van de hoeven in het Einde erg begrijpelijk;
de lager gelegen beekdalen van de Einderloop en de Eindergatloop zullen voldoende
mogelijkheden geboden hebben voor ontginning.
Wat leert ons verder de kaart van Lowis? Daar is allereerst de opsplitsing van het
ganse complex in een aantal blokken, aan weerszijden van de Karrestraat en
Hoeverdijk. Dit komplex is omzeggens in zijn geheel in 1227 aan Averbode
overgedragen met uitzondering van het Stootven, dat pas in 1503 werd verkregen(24).
Daarnaast toont de kaart hoe verspreid de andere blokken lagen, ver van de 2 hoeven,
in het grensgebied van Lommel en Overpelt, zelfs in de gemeenten

(20) AAA, I, Lias 70: Descriptie en situatie van beyde die winhoven binnen Loemel gelegen,
april 1611.
(21) AAA, I, r. 212, f. 199vo: Beschryvinge der twee hoeven onder Loemel. Provisor Ambrosius
Aertnys maakte in 1678 een verkleinde kopie van de grote atlas en in 1705-1706 nog een
derde register met figuratieve kaarten.
(22) Karrestraterheide.
(23) J. MOLEMANS, Profiel van de Kempische Toponymie. Naamkunde 9 (1977), blz. 10.
(24) AERTNYS, Beschryvinge, o.c., f. 201 vo.
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Balen en Olmen. Het gaat hier om beemden en heivelden, die pas tussen 1300 en
1500 aan het oorspronkelijk domein werden toegevoegd(25).
Ons baserend op de afmetingen van Lowis en omgerekend in de moderne landmaten,
komen we tot de volgende goederenstaat, waarbij elk nummer verwijst naar het
perceel op de kaart:

Grote Hoef:
Percelen:
1

Het Ossenveld

Verworven in:
1227

Grootte:
2,46 ha

2

De Rijt

1227

3,31 ha

3

De Putten

1227

14,40 ha

4

Het Heiveld

1227

4,68 ha

5

De Wijerheide

1227

16,01 ha

6

Het Heidelleken

1227

0,47 ha

7

De Heselmansakker 1227

10,06 ha

De kanten en
grachten

1227

9,19 ha

8

Het Eikelbos

1227

0,53 ha

9

Het Lammerveld

1227

0,95 ha

Het Heesterbos

1227

0,31 ha

10

De Hooidries

1227

0,83 ha

11

De Lismortelhof

1227

0,20 ha

12

De Dries, Mesthof 1227
en Huis

2,19 ha

13

De Bakkersakker

1227

3,53 ha

De kanten en
grachten

1227

2,79 ha

14

Het Grashofke

1227

0,28 ha

15

De Moeshof

1227

0,31 ha

16

De Mosherink

1227

4,64 ha

De kanten en
grachten

1227

3,30 ha

De Kwade Weide

1227

5,83 ha

17

86,27 ha

(25) Ibid., f. 200ro-201vo.
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Kleine Hoef:
22

Mesthof en Huis

1227

0,11 ha

23

De Moeshof

1227

0,05 ha

24

De Dries

1503

0,81 ha

25

De Kleine Hoeve

1227

1,79 ha

De kanten en
grachten

1227

0,21 ha

26

De Grote Hof

1227

0,67 ha

27

De Grote Hoeve

1227

8,42 ha

De kanten en
grachten

1227

2,35 ha
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Toponymische kanttekeningen bij de twee abdijhoeven van Averbode te
Lommel
Kaart van de ligging der Abdijhoeven en hun eigendommen door C. LOWIS
(1659-1661).
Bron: A.R.A.B., K.A. r. 5009 f. 45-46.

Legende:
GROTE HOEF (EINDE)
1 Het Ossenveld
2 De Rijt
3 De Putten
4 Het Heiveld
5 De Wijerheide
6 Het Heidelleken
7 De Heselmansakker
8 Het Eikelbos
9 Het Lammerveld
Het Heesterbos
10 De Hooidries
11 De Lismortelhof
12 De Dries, Mesthof en Huis
13 De Bakkersakker
14 Het Grashofke
15 De Moeshof
16 De Mosherink
17 De Kwade Weide

KLEINE HOEF (EINDE)
22 Mesthof en Huis
23 De Moeshof
24 De Dries
25 De Kleine Hoeve
26 De Grote Hof
27 De Grote Hoeve
28 Het Voorste Stootven
29 Het Achterste Stootven
30 De Kleine Rijt
31 De Grote Rijt
32 De Wijer

LOMMEL
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18
33
34
35
36
37

Het Hertelerenschoor
De Kleine Vriesput
Het Bos aan de Hoofdgracht
De Kwade Horst
De Hoofdgrachtdries
Het Heppenerschoor

LOMMEL-OVERPELT
E De Vijftig Bunder

BALEN
B
19
20
D
38

De Lobeemd
De Ettensmaat
De Wolfsdonk
De Kleine Wolfsdonk
Het Heiveld
De Molenstedebeemd

OLMEN
21
39
40

Het Olmsbroek
De Olmsbeemd
De Grote Olmsbeemd

Tekening naar een fotokopie van het origineel door arch. W. SWINNEN.
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28

Het Voorste
Stootven

1503

0,57 ha

29

Het Achterste
Stootven

1503

0,56 ha

30

De Kleine Rijt

1227

1,22 ha

31

De Grote Rijt

1227

2,87 ha

32

De Wijer

1227

12,56 ha
32,19 ha

In 1503 bedroeg dus het ganse complex van de 2 ‘winningen’ 118,46 ha in het Einde.
Daarbij kwamen dan de blokken buiten het complex gelegen, in en buiten Lommel.
In totaal bedroegen ze nog 128 ha en waren verspreid over:

Lommel:
18

Het
Hertelerenschoor

1481 Grote Hoef

33

De Kleine Vriesput 1299 Kleine Hoef

18,65 ha

34

Het Bos aan de
Hoofdgracht

Kleine Hoef

0,23 ha

35

De Kwade Horst

Kleine Hoef

1,21 ha

36

De
Hoofdgrachtdries

Kleine Hoef

0,90 ha

37

Het
Heppenerschoor

1479 Kleine Hoef

0,66 ha

De Grote Vriesput 1299 Kleine Hoef

2,33 ha

21,76 ha
(niet op de kaart)

Lommel-Overpelt:
E

De Vijftig Bunder

1299 Grote en
Kleine Hoef

68,00 ha

B

De Lobeemd

Grote Hoef

0,17 ha

19

De Ettensmaat

1617 Kleine Hoef

0,79 ha

20

De Wolfsdonk

1292 Grote Hoef

4,39 ha

De Kleine
Wolfsdonk

Grote Hoef

1,54 ha

Balen:
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D

Het Heiveld

Grote Hoef

1,47 ha

38

De
1514 Grote Hoef
Molenstedebeemd

3,44 ha

21

Het Olmsbroek

1385 Grote Hoef

1,20 ha

39

De Olmsbeemd

1385 Grote Hoef

0,42 ha

40

De Grote
Olmsbeemd

1385 Grote Hoef

0,75 ha

Olmen:

Het merendeel van deze blokken buiten het complex van het Einde was grasland,
gelegen in de beekdalen van de Grote Nete en de Balengracht (in Balen de
Hoofdgracht genoemd).
Het ganse abdijgoed op het grondgebied van Lommel bestond volgens de opmetingen
van Aertnijs in de 18de eeuw uit:
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heide:

61%

akkerland:

13%

slecht weiland:

10%

kanten en grachten:

8%

beemden:

3%

driesen en tuinen:

3%

Opvallend daarbij is de bijna totale afwezigheid van bossen. Volgens een
niet-gedateerde bundel(26) waren Heesterbos en Eikelbos gerooid en heide geworden,
vermoedelijk in de 18de eeuw. Enkel van de Hoeverwijer wordt gezegd dat hij met
denne besayt is over een oppervlakte van 3 zillen (1 ha). Bebossing gebeurde immers
zeer schaars en zal pas op het einde van de 18de eeuw op gang komen, vooral dank
zij de kloosters(27). Andere plaatsnamen die op bebossing wijzen komen niet voor,
tenzij de Berkengracht(28), die voor de omheining van percelen heeft gediend.
Samenvattend vormen de Grote en Kleine Hoef twee gemengde bedrijven met
graanbouw en veeteelt, zoals de meeste Kempense abdijhoeven.
Tot zover deze, in het kader van deze bijdrage onvolledige, kanttekeningen van
historische, geografische en ekonomische aard. We komen thans tot een onderzoek
van de namenvoorraad.

3. Naamgeving der domeinen.
3.1. GROTE HOEF: Curiam suam de Lumele, 1227, AAA, I, K, 106; sita ten hove
nominata, 1315, AAA, I, K, 672; maiore(m) mansu(m) de Lom(mel), 1391, B, RA,
r. 1179 f 231; den meesten hoeve tot Lumel, 1397, AAA, I, K, 1118; den grooten
wynhoff tot loemel, 1532, Arab, KA, r. 5020, f 3ro; opten grooten hoff, 1544, Arab,
KA, r. 5073 f 3vo; de groote hoeve, 1650, Arab, KA, r. 5009 f45; colonia maior,
1733, AAA, I, Lias 70, de groote hoef, 1844, H.K.
Curia is de naam gegeven door de Norbertijnen in Lat. oorkonden; hij betekent
‘grote boerderij’(29). Het Mnl. meest is de superlatief van ‘groot’(30).

(26) AAA, I, Lias 70. - Deze niet-gedateerde goederenlijsten zijn niet vóór de 18de eeuw opgesteld.
(27) J. MOLEMANS, o.c. 1977, blz. 28.
(28) Graecht geheeten den bercken graecht, 1544, ARAB, KA, r. 5073, f. 1 vo.
(29) L. VOET, o.c. 1950, blz. 480.
(30) A. VAN LOEY, Middelnederlandse spraakkunst, I (Antwerpen, 1960), blz. 31.
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3.2. KLEINE HOEF: cultura minor, 1532, ARAB, KA, r. 5020 f39; den cleynen winhoff,
1532, ARAB, KA r. 5020 f 39; Jan nellen wynne vanden cleynen hove, 1532, ARAB,
KA r. 5020 f 48; aen des prelaets van Everbode cleynder hoeve, 1608, ARAB, KA
r. 5138 f 6vo.
Alhoewel we geen attestaties terugvonden vóór 1500, moet de Kleine Hoef reeds
lang bestaan hebben. Aertnijs vermeldt in zijn ‘Beschrijvinge...’ de oude cijns die
ze reeds in 1378 betaalde(31). In de volksmond wordt met [də huf] enkel nog de grootste
der twee boerderijen bedoeld.

4. Naamgeving der percelen.
Indien de percelen niet vernoemd worden, maar enkel de eigendommen in het
algemeen vermeld worden, vinden we: Neven des goitshuys lant, 1397, AAA, I, K
1118; tegen des goitshuys erve van Averbode, 1397, AAA, I, K 1118; noortw. en
westw. de apt van Everbode, 1706, H.G. 3 f. 213ro; tuschen ons goidshuys goet...,
1705, AAA, I, r. 212 f 204ro.
Als aanduiding der bezittingen van de 2 hoeven: mansu(m) dictu(m) tgroete goet,
1436, AAA, I, K 2265; mansi dicti cleyngoet, 1436, AAA, I, K 2265.

4.1. Het domein van de Grote Hoef - Percelen in Lommel (Einde):
1. HET OSSENVELD: Het ossen eussel off weyden, 1611, AAA, I, Lias 70; 't Ossen
hey-velt, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f. 45; het ossenveldt, quaede weyde, 1678, AAA,
I, r. 106 f 34vo.
Vroeger was de os in de Kempen trekdier. In dit verband schrijft I. THIJS: ‘In een
groot gedeelte van het land van Luyck, te weten Eksel, Beverloo en Ham (Oostham)
bevinde ik, dat zij hunne landen met ossen labeuren en voeren met dese den mest
naer den akker’(32). Het Osseveld duidt dus op een perceel onvruchtbare heidegrond,
dat als weide diende. Het ligt trouwens naast de Gemeyn Heyde van Lommel, thans
Karrestraterheide. Vgl. ook de vermelding van 1611: een eusel was in de Kempen
een ‘kunstmatige weide, aangelegd op pas ontgonnen heide, begroeid met bunt en
andere grassoorten’(33).
2. DE RIJT: Den groten hover bempt, 1611, AAA, I, Lias 70; de riet-bemt, 1650,
ARAB, KA, r. 5009, f 45; beempt, den rijt, 1678, AAA, I, r. 106 f 34vo.

(31) AERTNYS, Beschryvinge, o.c., f. 203ro.
(32) P. LINDEMANS, Geschiedenis van de Landbouw in België, II (Brussel, 1952), blz. 335.
(33) Ibid., blz. 390.
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Zeer veel voorkomend toponiem te Lommel en in de Kempen in het algemeen. Mnl.
rijt (Mnl. WdB., VI, 1403-1404) gaat zoals Rijn terug op het Idg. ‘rei’, dat ‘stromen’
betekent. De betekenis is dus ‘waterloop’. In dit geval de Eindergatloop, waarnaar
ook het omliggende grasland (beemd) genoemd wordt.
3. DE PUTTEN: 't Goet geheeten den brant, vanden grooten hoff, 1544, ARAB, KA,
r. 5073 f 1 ro; die hover putten, 1611, AAA, I, Lias 70; de putte weyde, 1650, ARAB,
KA, r. 5009, f 45; quaede weyde, de putte, 1678, AAA, I, r. 106 f 34vo.
De naam duidt op een lager gelegen, drassig en daardoor minder geschikt grasland,
in de volksmond het Plat. In 1611 vormen de Putten een grote quanteyt van moeras
ende heyden... daer den hoevener is halende zyn ruschen ende torven voer eensdeels
sijnen brant(34). Dit verklaart de pln. brant van 1544: plaats waar men brandstof (turf,
heiplaggen) haalde(35).
4. HET HEIVELD: Het heyeusel, 1611, AAA, I, Lias 70; 't heyvelt, 1650, ARAB, KA,
r. 5009, f45; naer het heyeussel neffens den weyer, 1705, AAA, I, r. 212 f 204vo.
De pln. is een samenstelling van ‘heide’, verkort tot ‘hey(t)’, en ‘veld’. De
oorspronkelijke betekenis van veld was ‘open, onbebouwd land, woeste grond’ (Mnl.
Wdb., VIII, 1385). Pas in de Late Middeleeuwen kreeg veld de betekenis van ‘akker’,
doordat men delen uit die heide ging bebouwen. Het blijkt in 1611 nog een perceel
‘heyde ende groese’ te zijn. De andere attestaties met ‘eusel’ wijzen eveneens op de
ontginning die op de heide gebeurd is (cfr. nr. 1). Het Heiveld vormt dus hier geen
akkerland, maar wel (schraal) grasland.
5. DE WIJERHEIDE: Den wijer, 1611, AAA, I, Lias 70; de vyversheyde, ARAB, KA,
r. 5009, f45; heyde genaemt de weyvers, 1705, AAA, I, r. 212, f 200ro.
Wijer is ontleend aan het Lat. vivarium: visvijver, ven, drinkwaterplaats voor vee(36).
Het toponiem verwijst dus naar een perceel heide met daarin stilstaand water.
6. HET HEIDELLEKEN: 't Heydelleken, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f 45.
Terwijl het eerste deel eens te meer op de (schrale) begroeiing slaat, verwijst het
tweede komponent naar het reliëf: del, Mnl. delle, dal ‘laagte, vallei’ (Mnl. Wdb. II,
118) betekent. De pln. wijst op een laaggelegen perceel heidegrond. Hier is het een
beekdal, waar de Eindergatloop haar bedding heeft.
7. DE HESELMANSAKKER: Heesmans akker, 1394, ARAB, r. 45041 f 137; bocht
genampt den heesmans ecker, 1611, AAA, I, Lias 70; heselmans acker, 1650, Arab,
KA, r. 5009 f 45.
(34) AAA, I, Lias 70 (niet gedateerd).
(35) H.J. MOERMAN, Nederlandse Plaatsnamen (Brussel, 1956), blz. 41.
(36) M. SCHÖNFELD, Waternamen in Nederland (Brussel, 1955), blz. 238.
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De persoonsnaam als eerste lid bewijst dat uit het ganse complex reeds vroeg een
aantal gronden aan plaatselijke boeren verpacht werden (cfr. supra). Zo bezit Peter
Heesmans in 1397 een perceel bouwland met een stuk heide, gelegen aan de
Hoeverwijer (cfr. nr. 32). Hij heeft dit erfelijk in pacht van Jan, abt van Averbode,
tegen een jaarlijkse cijns van 7 mud rogge en 3 kapoenen. Ter bekrachtiging van
deze overeenkomst zet Peter anderhalf mud rogge uit zijn goed de Hezenhoeve(37).
Als pachter van de Heselmansakker verbindt Peter er zich toe de daarrond liggende
gracht in behoorlijke staat te houden. Tot op heden is de gracht met eiken wal
bewaard.
8. HET EIKELBOS: den eeckelbosch, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f 45;
9. HET HEESTERBOS: 't eesterbosch, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f 45; aent
heesterbosch, 1737, H.G., 29 f 105ro.
Deze 2 pln. verwijzen naar de oorspronkelijke begroeiing met eiken en struikgewas.
Het zijn 2 kleine percelen, die in de 17de eeuw de laatste resten vormden van een
vroeger veel groter loofbosareaal (vgl. de verwijzing doude heesterbosch). Net zoals
de Lommelse dorpsakkers vormde bijna het ganse domein van Averbode in het Einde
een open landschap tot in de 18de eeuw, toen er herbebossing met naaldbomen kwam.
Zo ontstond op de heidegronden het Hoeverbos (hoeverbosch, 1844, H.K.).
HET LAMMERVELD: 't Lammer-velt, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f 45.
Veld verwijst thans naar bebouwde grond en is een synoniem van akker geworden;
oorspronkelijk betekende het echter ‘open vlakte, woest land, meestal heide’(38). Het
Lammerveld verwijst hier naar een perceel braakliggend land, begroeid met ‘wilde’
planten en bestemd voor begrazing door de schapen. Tot kort na de tweede
wereldoorlog werden de schapen op grasbermen langs de wegen en op de Dries bij
de woning ‘getuierd’(39).
10. DE HOOIDRIES: Den hoy-dries, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f 45; den
heydendriesch, 1705, AAA, I, r. 212, f 200ro; den hooydries, niet gedateerd, AAA,
I, Lias 70.
De Hooidries lag aan de westzijde van de Hoeverdijk, tegenover de Grote Hoef.
Dries-namen komen, zoals overal in Vlaanderen, in Lommel veelvuldig voor. Vgl.
de Balendijkdries, Boldries, Hezerdries, Kerkdries...(40). Gewoonlijk betekent het een
weinig rendabel (hoog of laag gelegen) land, vaak een bij de woning gelegen perceel
weiland(41). In die betekenis leeft het ook in Lommel nog. Hooi kan wijzen op een
perceel kunstmatig aangelegd hooiland, in tegenstelling tot de natuurlijke graasweide.
De Dries werd niet enkel met gras bezaaid; het kon ook met klaver en op de schraalste
zandbodem met brem gebeuren (vgl. Bremdries te Lommel)(42). Anderzijds kan hooi
(37) AAA, I, karter nr. 1118.
(38) M. GYSSELING, Med. Ver. Naamk. 30 (1954), blz. 106.
(39) Cfr. Tuierveld, V. MENNEN, Toponymie van Lommel. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling
(Leuven, 1963), blz. 262.
(40) Ibid., blz. 11, 24, 100, 132.
(41) J. MOLEMANS, o.c. 1977, blz. 27.
(42) V. MENNEN, o.c. 1963, blz. 28.
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een samentrekking zijn van ‘hoog’. Vgl. de pln. Hooidonk, ontstaan uit Hoge Donk.
In dit geval hebben we met een ‘hoger gelegen dries’ te maken. Tenslotte is er nog
de variant Heydendriesch, die dan eerder op een perceel met ‘natuurlijke weide’ met
heidekruid zou wijzen. Dit is, zo dicht bij de hoeve, weinig waarschijnlijk. Zowel
op de kaart van Lowis (17de eeuw) als op deze van AERTNIJS (18de eeuw) staat deze
Dries als weide getekend.
11. DE LISMORTELHOF: Vanden lismortel, 1611, AAA, I, Lias 70; den lis-meurtels
hoff, 1650, ARAB, KA, r. 5009 f 45.
Was tot vóór kort een kleine poel, met bomen en kreupelhout omringd. Bij oudere
Lommelaren is het toponiem nog erg bekend [ət lismoi'ən].
Mortel is ontstaan uit Mnl. Moorter (Lat. Mortarium): steengruis, beslagen kalk
(Mnl. Wdb., IV, blz. 1962-1963). Het woord kreeg echter de betekenis van wat op
mortel lijkt, nl. ‘slijk, modder’.
Het eerste lid lis wijst op de begroeiing met een aan waterkanten en in moerassen
veel voorkomende plant van het geslacht iris. Bij de Lismortel lag de Hof: een klein
stukje land, met hagen omsloten(43).
Vermoedelijk heeft de Lismortel gediend als drenk, drinkplaats voor het vee op
de hoeven.
12. DE DRIES en DE MESTHOF: Den dries (en) mest-hoff, 1650, ARAB, KA, r. 5009,
f 45.
Deze Dries lag vlak bij de Grote Hoef. Zoals reeds aangestipt, heeft hij ongetwijfeld
gediend als weide, waarop de schapen konden grazen, vrij of ‘getuierd’.
De Mesthof speelde daarbij een belangrijke rol voor de vruchtbaarheid van de
akkers. In de Kempen werden de schapen 's avonds van de dries gehaald en in een
vaste ‘kooi’, ‘bocht’ of ‘mesthof’ ondergebracht. Ze overnachtten er enkel in de
zomer. In zo'n Mesthof hadden de dieren een soort rustbed van heidekruid en aarde.
Dergelijke bemestingstechniek moet blijkbaar tot de verbeelding gesproken hebben
van de Engelsman Robert Child, die in 1655 verwijst naar een overdekt perk voor
schapen, waarin aarde tot 6 duim dik wordt gestrooid(44). Zo zal een grote kudde
schapen, die de Kempense abdijhoeven bezaten, ongetwijfeld gezorgd hebben voor
de bodemverbetering.
13. DE BAKKERSAKKER: Tvelt geheiten dbackhuysen, 1544, ARAB, KA r. 5073
(kopie); lant ende heyde genampt den backhuys ecker, 1611, AAA, I, Lias 70; den
backers acker, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f 45; den roggenacker, 1705, AAA, I, r.
212, f 201 ro.
Deze akker lag langs de Hoeverdijk, achter de schuur. De laatste attestatie wijst
op zijn bestemming: levering van broodgraan. Het zaaien van rogge gaf op de schrale
grond minder risico's dan tarwe. Bovendien leverde rogge een grotere hoeveelheid
stro.

(43) J. GOOSSENAERTS, De taal van en om het landbouwbedrijf in het Noordwesten van de Kempen
(Gent, 1956/58), blz. 302.
(44) P. LINDEMANS, o.c. 1952, I, blz. 25.
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14. HET GRASHOFKE: 't Gerst-hofken, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f 45; landt het
Gersthofken, niet gedateerd, AAA, I, Lias 70.
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P. LINDEMANS(45) wijst erop dat in de Kempen geen gerst geteeld werd. Toch is er op
de Grote Hoef sprake van gersttiende(46). In elk geval ging het om een klein perceel
(0,28 ha), dat aan de met rogge bezaaide Bakkersakker grensde.
Hof wijst meer op een ‘omheinde ruimte, zoals blijkt op de kaart van Lowis, waar
dit Gersthofke met houtgewas is omzoomd.
15. DE MOESHOF: Den Moes-hoff, 1650 ARAB, KA, r. 5009, f. 45.
Zowel de Grote als de Kleine Hoef beschikten over een moestuin. De mens in de
Kempen slaagde er in zijn voeding aan te vullen met groenten. Een aantal Lommelse
toponiemen verwijzen hiernaar: Boonhof, Bonenveld, Koolakker (kool- of raapzaad),
Pootakker, Pootveld (wortelen)(47).
16. DE MOSHERINK: Niet zo duidelijke naam omwille van allerlei verschillende
attestaties:
't Mos herinck landt, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f. 45; bocht is genampt den
Maeshorrinck, 1611, AAA, I, Lias 70; den mos herinck lant, 1705, AAA, I, Lias 70;
den acker teynde het huys gent. de muys heerick.
Het 2de lid verwijst naar de ligging: Mnl. Herink, Horrink: hoek van land (Mnl.
Wdb., III, 599-601). Het grote perceel van 4,64 ha liep immers met een scherpe hoek
uit op de Karrestraat.
In Mos moet waarschijnlijk niet aan ‘poel, moerassige grond’ (Mnl. Wdb., IV,
1974-1975) worden gedacht, maar wel aan de reengenoot. In een niet-gedateerd stuk
(vermoedelijk 18de eeuw) blijkt dit ten oosten van de Mosherink een Hen(drick)
Maes te zijn. Ook een Bastiaen Muys wordt vermeld(48). Hun eigendom lag dus in het
complex van de Grote Hoef.
Voor Mos = psn. Maes pleit ook de dialektische vorm [mouəs] en [moskə].
17. DE KWADE WEIDE: De quaede weyde, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f. 45; de quaede
weyde ofte nieuw veldt, niet gedateerd stuk AAA, I, Lias 70; int nieuwe velt, niet
gedateerd stuk AAA, I, Lias 70.
Uit de twee laatste attestaties blijkt dat de Kwade Weide in winnend land is gelegd.
Er wordt weiland mee bedoeld dat dikwijls met voor de boer nutteloze planten,
bramen, heesters is begroeid. Vgl. in het dialekt [tes kouəiə gront] en verder de
Lommelse pln. Kwadevelden(49).

4.2. Het domein van de Kleine Hoef - Percelen in Lommel (Einde):

(45) Ibid., I, blz. 103.
(46) ... Ende die naer den oosten geeft thiende in coren, haver en gerst... (AAA, I, reg. 212, f. 201
vo).
(47) V. MENNEN, o.c. 1963, blz. 24, 25, 154, 220.
(48) AAA, I, Lias 70, niet gedateerd (Lommel Major).
(49) V. MENNEN, o.c. 1963, blz. 163.
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Ook hier lag bij de hoeve een Mesthof, Moeshof en Dries (nrs 22, 23, 24). Vervolgens
zijn er de 2 ‘blokken’ akkerland:
25. DE KLEINE HOEVE: De kleyn-hoeff landt, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f. 46; landt
uyt de clyne hoeve, niet gedateerd stuk, AAA, I, Lias 70.
26. DE GROTE HOEVE: Degroote hoeff landt, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f. 46; de
groote hoeve acker voor den thooren, 1796, H.G., 19 f. 18vo; den aghtersten acker
in de groete hoeve, niet gedateerd stuk AAA, I, Lias 70.
Hoef heeft hier dus niet de betekenis van ‘hofstede’ maar van ‘akkerland’. Het is
een in de Kempen erg veel voorkomend toponiem. Vgl. te Lommel: Eksterhoeve,
Hoeven, Hondshoeven, Kievitshoeven, Knapenhoeve...(50). Al deze laatste hoeve-namen
duiken pas op in de 16de-17de eeuw en duiden op nieuwe ontginningen, op jong
kultuurland, op ontgonnen heide of bos(51).
De oorspronkelijke betekenis van hoeve was ‘de oppervlakte land, nodig voor het
onderhoud van een gezin’(52). Vermits de 2 ‘blokken’ reeds in 1227 in bezit van
Averbode waren, verwijst Hoeve hier naar deze oorspronkelijke betekenis en naar
de grote ontginningen die in de 11de-12de eeuw gebeurden. In dit verband kan nog
opgemerkt, dat in 1291 Alexander Peters ongeveer 5 bunder bouwland, een stuk
grond, het Hoveke genaamd, en 4,5 zillen weiland van de abt in pacht krijgt. Op die
grond zal Alexander een huis bouwen en een afsluiting aanbrengen, zodat hij zal
weten wat allemaal tot die eigendom behoort(53). Zijn (laat?) hoeve valt net buiten het
domein ten oosten van de Molenstraat (thans Vredestraat), en kon als Hoefke [hyfkə]
gelokaliseerd worden.
27. DE GROTE HOF: Den grooten hoff, 1705, AAA, I, r. 212, f. 200 vo. Op de kaart
van Lowis omringen hagen dit perceel van slechts 0,67 ha.
Vgl. de betekenis van hof: omheinde ruimte (supra). Het is alleszins niet de
moestuin geweest, daar de Moeshof nog dichter bij de boerderij lag (vgl. nr. 23).
In zijn ‘Beschrijvinge der twee hoeven onder Loemel’ spreekt Aertnijs echter van
een Coolhoff(54), waarbij de ligging van het perceel klopt met die van de Grote Hof.
Bij alle grote pachthoven vond men een Koollocht of Koolhof terug. Hier werd dan
het koolzaad gewonnen, waaruit olie geslagen werd(55).
28. HET VOORSTE STOOTVEN en 29 HET ACHTERSTE STOOTVEN: Pratum dictum
stoet ven, 1436, AAA, I, Karter 2265; acker teynden het stoetven daer den kerck pat
duer gaet; 1608, ARAB, KA, r. 5138 f. 74vo; in stoetbemt, 1532, ARAB, KA, r. 5020,
f. 39; 't voorste

(50)
(51)
(52)
(53)
(54)

Ibid., blz. 48, 103, 111, 136, 148.
J. MOLEMANS, Toponymie van Bocholt (Brussel, 1975), blz. 145.
Ibid., blz. 145.
AAA, I, karter nr. 364.

AERTNYS, Beschryvinge, o.c., f. 199vo.
(55) P. LINDEMANS, o.c. 1952, II, blz. 270.
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stoot-ven, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f. 46; 't achterste stoot-ven, 1650, ARAB, KA;
r. 5009, f. 46.
Het Stootven, dat door de Einderloop in een voorste en achterste gesplitst wordt,
is oorspronkelijk een waternaam. In de 15de eeuw is echter dit laaggelegen, vochtig
gebied reeds in weiland omgezet. Vgl. de attestatie Stoetbemt.
Stoot is ontstaan uit het Mnl. toot: punt, spits. Hieruit kan de betekenis ‘spitse punt
aan iets, spits uitsteeksel’ afgeleid worden (Mnl. Wdb., III, 558). Het verschijnsel
van de voorvoeging van s komt ook nog in andere Lommelse pln. voor: Spoel,
Slinkerstraat(56).
Op de kaart van Lowis loopt het Stootven puntig uit in noordwestelijke richting.
De nog voortlevende variant [slouətfen] tenslotte is verklaarbaar, doordat de
Einderloop of Zijpt door dit weiland loopt en altijd voor afvloeiing van het overtollige
water heeft gezorgd.
30. DE KLEINE RIJT en 31. DE GROTE RIJT: Den kleynen riet-bemt, 1650, Arab, KA,
r. 5009, f. 46; bempt de cleyn ryt, niet gedateerd stuk AAA, I, Lias 70; den grooten
riet-bemt, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f. 46; bempt de groote ryt, niet gedateerd stuk,
AAA, I, Lias 70.
Vgl. de Rijt van de Grote Hoef, die ten zuiden van deze 2 kleinere percelen ligt.
‘Groot’ en ‘klein’ zijn hier bepalende bestanddelen.
32. DE WIJER: Tussen den wyer en die heyde, 1397, AAA, I, Karter 1118; penes
vivarium, 1436, AAA, I, Karter 2265; aenden bovensten wyer, 1611, AAA, I, Lias
70; oostw. den hoever weyer, 1707, H.G., 26 f. 363.
De Wijer is een enorm blok grasland, in het zuiden van het domein gelegen.
Eigenlijk is Wijer een waternaam. Vgl. wijer, Lat. vivarium: ven, drinkplaats voor
vee SCHÖNFELD(57). Hier werd hij in grasland gelegd en zorgde voor hooi. Daarvoor
was regelmatige bevloeiing onontbeerlijk. In 1397 blijkt de abdij het recht te hebben
den oversten Wijer te ‘wateren’ (bevloeien), zo hoog het kan, ook al liep het water
(van de Eindergatloop) over de nabijgelegen heide, die ondertussen erfpacht van
Peter Heesmans geworden was(58).

4.3. Verspreide blokken in Lommel:
33. DE VRIESPUT: Vriseputte, 1298, ARAB, RK, nr 8; die veurs. plaetse van vrysputte,
1469, AAA, I, Karter 2481; de groote vriesputten, 1619, AAA, I, Lias 70; int cleyne
vrieseven, 1685, AAA, I, Lias 70; opt vriesputt oft vriesvenne, 1705, AAA, I, r. 212,
f. 202ro; de vriesput, 1844, H.K.

(56) Cfr. In de linke straet (Notaris VAN BRUEGEL, 1825, minuut 56).
(57) M. SCHOENFELD, o.c. 1955, blz. 238.
(58) AAA, I, karter nr. 1118.
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In 1299 schonk Jan II, hertog van Brabant, dit heidegebied met vennen aan Averbode.
Wanneer in 1469 de inwoners van Pelt hun schapen in de Vriesput laten weiden, stelt
Karel, hertog van Bourgondië, 2 schutters aan om de rechten van de hoevenaren op
de Lommelse abdijhoeven veilig te stellen. Verder wordt overeengekomen, dat de
inwoners van Lommel hun schapen er mogen hoeden en er heide halen. Anderzijds
zullen de laten van de abdijhoeven in de Lommelse vroente heide mogen halen en
krijgen de abdijhoeven van Averbode in Balen het recht hun schapen op Lommelse
heidegronden te laten grazen(59). De betwistingen tussen het Brabantse Lommel en
het Luikse Pelt bleven tot in de 19de eeuw duren(60).
In 1640 werd de Vriesput in een grote en een kleine verdeeld. De dijk die er
tussendoor liep heet op een niet-gedateerde schets (18de eeuw) den Schaepwegh.
Vgl. vries: drinkput met fris water(61), in dit geval, vennen.
E. DE VIJFTIG BUNDER: In lumele cum qu(in)quag(in)ta bonnariis mirice ibide(m),
1299, ARAB, RK, nr 8; vyftig boender heyden oft bosch, 1470, ARAB, KA, r. 5074,
f. 10; die vyftich bunderen, 1619, AAA, I, Lias 70; de Averbodtsche groote Heye,
1678, AAA, I, r. 106, f. 35.
Dit enorm heidegebied wordt gesitueerd Aen den wegh als men gaet van Loemel
naer Pelt(60). Net zoals voor de Vriesput hebben zich voor het bezit ervan heel wat
betwistingen voorgedaan tussen Lommelaren en inwoners van Pelt.
Op de kaart van Lowis heten de heuvels rechts van dit heidegebied De Reynerberch.
De naam verwijst naar de ligging: vgl. Mnl. reinen, reenen, dat ‘aangrenzen’ betekent
(Mnl. Wdb. VI, 1125), in dit geval grenzend aan Pelt. Thans heet de plaats
Hoeverbergen. R. KNAEPEN beschrijft ze als hoge landduinen, die op het einde van
de IJstijden ontstonden, doordat het losse zand op de onbegroeide bodem in
duinheuvels bijeenstoof (Limburg 1973, blz. 115-116). Destijds en ook nu nog lagen
(liggen) de Vijftig Bunder in de door de wind gevormde vlakte, door deze (unieke!)
landduinen omgeven.
37. HEPPENERSCHOOR en 18. HERTELERENSCHOOR: Totten pael geheyten
heppennersescoer, 1331, ARAB, KA, r. 5020 f. 85; ontrent happeneer scoor, 1480,
AAA, I, Karter 2265; aan het eppenaare schoor, 1786, H.G., 16 f. 112vo; bemt 't
eppene schoor, niet-gedateerd stuk, AAA, I, Lias 70.
Uit de eerste attestatie blijkt dat Heppenerschoor oorspronkelijk een grenspaal
was. Toen in 1331 de hertog van Brabant, Jan III, de woeste gronden (Onse
Gemeynten ende Wuestynen) aan de inwoners van Lommel afstond, werden de
limietpalen van Lommel

(59) AAA, I, Verdragh der weyden.
(60) Voor een volledig relaas hierover verwijzen we naar R. KNAEPEN, Lommel, de Vrijheid en
het Teutendorp (Brussel, 1972), 11 e.v.
(61) J. LINDEMANS, Toponymie van Asse (Brussel, 1972), 11 e.v.
(60) Voor een volledig relaas hierover verwijzen we naar R. KNAEPEN, Lommel, de Vrijheid en
het Teutendorp (Brussel, 1972), 11 e.v.
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beschreven. De paal van Heppenerschoor stond op de kaart van Verhees in de
zuidwestelijke hoek, waar de Grote Nete onder de weg (Roosdijk) loopt(62).
Heppen- verwijst naar de funktie van deze weg: verbinding van Lommel
(Kattenbos) met Heppen. Het 2de element Schoor duidt op ‘een brug over een sloot’.
Vgl. SCHUERMANS: schoor ‘kleine brug over beek, gracht van planken en zoden om
met de kar over te rijden’(63).
den herteleren schoor-bemt, 1650, Arab, KA, r. 5009, f. 45; beempt 't herteleren
schoor, niet gedateerd stuk, AAA, I, Lias 70.
Weinig doorzichtige naam; vermoedelijk is het eerste lid een psn. In beide gevallen
ging de naam over op het omliggende hooiland.
36. DE HOOFDGRACHTDRIES: Den hooft-grachts dries, 1650, ARAB, KA, r. 5009,
f. 46; driesch den hoeve gracht, 1705, AAA, I, r. 212, f. 200vo; dries genoemt den
hootgracht, niet gedateerd stuk, AAA, I, Lias 70.
Dit kleine perceel grasland lag bij de Hootgracht (vgl. ontrent de hoot gracht,
1690, H.G., 25, f. 74ro). Het eerste lid hoot = hoofd(64).
Op moderne stafkaarten vinden we een Kleine en Grote Hoofdgracht op het
grondgebied van Balen; in Lommel heet deze loop de Balengracht (cfr. aen balen
graft, 1497, Arab, RK, r. 45048, f. 31 vo). Dit perceel ligt nochtans nog in Lommel.
Ten oosten grensde hieraan gedeeltelijk het Hoofdgrachtboske (op de kaart nr 34).
35. KWADE HORST: Heyde genaemt quaethorst, niet gedateerd stuk, AAA, I, Lias
70; heyde het quaet hors, 1678, AAA, I, r. 106 f. 35ro.
Horst: bosschage, kreupelhout (Mnl. Wdb. III, 605). Het betreft hier een weinig
vruchtbaar (cfr. 1ste lid) stuk (heide)grond, met kreupelhout begroeid.

4.4. Percelen van de Lommelse Abdijhoeven in Balen en Olmen:
B. DE LOBEEMD: Loo-bemps heyde, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f. 46. In een
niet-gedateerd stuk (vermoedelijk 18de eeuw) omschreven als heyde en wat
boschage(65). Op de aanwezigheid van bosbegroeiing wijst lo. In de Kempen benoemt
het veelal een bos op droge zandgrond en na rooiing ook de heidevlakte(66). Blijkens
de kontekst moet hier dus niet aan hooiland gedacht worden.

(62) H. VERHEES, Kaart figuratief van het grootste gedeelte van Bataafs Brabant bevattende de
Meierij van 's-Hertogenbosch (Rijksarchief 's-Hertogenbosch) Amsterdam, 1794.
(63) L.W. SCHUERMANS, Algemeen Vlaams Idioticon (Leuven, 1865-1870), blz. 596.
(64) Mnl. Wb. III, 691.
(65) AAA, I, Lias 70.
(66) J. MOLEMANS, De nederzettingsnamen van Hamont, in: Bijdrage tot de geschiedenis van
Hamont (Asten, 1976), blz. 62.
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19. DE ETTENSMAAT: Beempt, de nettensmaet, 1678, AAA. I, r. 106 f. 34vo; beemt
genaemt ettens made, 1699, H.G. 2 f. 114vo.
Etten is een causatief van ‘eten’(67); hiervan afgeleid is het in de Kempen veel
voorkomende toponiem Etsel. Het verklaart dus de bestemming van deze weide:
leveren van hooi. Hierop wijst ook Maat of Made, afleidingen van het ww. ‘maaien’,
met de oorspronkelijke betekenis van ‘land waarvan gras gemaaid wordt’(68).
C. HET HEIVELD VAN DE HOOFDGRACHT: 't Hey velt, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f.
45; heyde genoemt 't heyveldt vanden hootgracht, niet-gedateerd stuk, AAA, I, Lias
70.
Het toponiem duidt op een stuk heidegrond in privaat bezit, gelegen buiten de
gemene heide, waarvan het eens deel uitmaakte(69). In Lommel komen nog
verscheidene andere Hei(t)velden voor. Uit attestaties uit de 18de eeuw blijkt dat ze
reeds hooiland geworden zijn:
- eenen beemt gelegen ter plaatse genaamt den els, geheeten het heyt velt, 1755,
H.G. 31, f. 28vo.
- perceel beemde gelegen alhier in de mortel genaamt het heyvelt, 1786, H.G.,
16, f. 96vo(70).

20. WOLFSDONK en A. KLEIN WOLFSDONK: Wolfs-donck bemt, 1650, ARAB, KA,
r. 5009, f. 45; 't kleyn wolfs-donck gaende met de groote hoef, 1650, ARAB, KA, r.
5009, f. 45; heyde en weyde 't cleyn wolfsd(onck), niet-gedateerd stuk, AAA, I, Lias
70.
Donk verwijst zoals beemd, broek en maai naar hooiland. J. MOLEMANS omschrijft
een donk in de Kempen als hoger gelegen hooiland tussen de heide en de beekvallei.
De Donk sluit aan bij het heidegebied en ligt 1 tot 2m hoger dan de Beemd(71).
21. OLMSBROEK: D'olms broeck, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f. 45.
Oorspronkelijk wijst broek op een moeras, maar na drooglegging krijgt het de
betekenis van hooiland(72). Als weide - en later als nederzettingsnaam - komt Broek
veel voor in de Kempen. Het huidige Lommelse gehucht Kerkhoven heette
aanvankelijk Broek (vgl. inde broeken 1469, AAA, I, Karter 2481).
In Olmsbroek duidt het 1ste lid op de gemeente Olmen, waar dit perceel van de
Grote Hoef lag.
39. OLMSBEEMD en 40 GROTE OLMSBEEMD: D' olmens bempt, nietgedateerd stuk,
AAA, I, Lias 70; den grooten olms-bemt, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f. 46.

(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)

M. SCHÖNFELD, Veldnamen in Nederland (Amsterdam, 1950), blz. 69.
J. MOLEMANS, o.c. 1977, blz. 44.
Ibid., blz. 26.
V. MENNEN, o.c. 1963, blz. 94.
J. MOLEMANS, o.c. 1977, blz. 44.
J. HELSEN, Het landschapsbeeld in de Antwerpse Kempen (Antwerpen, 1943), blz. 30.
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Beemd is wel de meest voorkomende benaming voor hooiland. In tegenstelling met
de gemene vroente was hij omsloten om hem tegen het los lopende vee te
beschermen(73). Beemd-toponiemen komen voor in Vlaanderen, Noord-Brabant en
het Rijngebied. In Lommel liggen ze in de beekdalen van Einderloop, Eindergatloop,
Klagloop: vgl. Elsbeemd, Goorbeemd, Hooibeemd en Rijtbeemd(74).
38. MOLENSTEDEBEEMD: Molen stat, 1450, ARAB, RK, r. 45045, f. 328 vo; den
meulen-stadts bemt, 1650, ARAB, KA, r. 5009, f. 46; weyde genaemt den molenstat,
1705, AAA, I, r. 212, f. 201 vo.
Blok grasland. Het toponiem verwijst naar de watermolen in Balen, bezit van de
abdij van Averbode.
Tot besluit nog dit. Alle eigendommen van de Grote en Kleine Hoef die niet in het
complex van het Einde liggen, zijn naast uitgestrekte heidevlakten (Vriesput, Vijftig
Bunder) uitsluitend hooiland. De Beemden, Donken en Broeken vormden privaat
bezit van Averbode, in tegenstelling met Vriesput en Vijftig Bunder, die later ook
als gemene vroente van de Lommelaren dienden. Het hooiland daarentegen was met
water, hagen en wallen ‘bevrijd’ tegen het weidende vee (cfr. kaart van Lowis). Zoals
reeds aangestipt, verkreeg Averbode deze verspreide blokken niet samen met de twee
winningen in de 13de eeuw, maar later (14de-16de eeuw). Anderzijds verkocht
Averbode in 1482 het hooiland De Voswijer aan de Lommelse ingezetenen(75).
Blijkbaar bracht het transport van dit hooi van de kilometers ver afgelegen percelen
in het Lommels Broek, Balen en Olmen naar de winningen in het Einde heel wat
moeilijkheden mee. Dit doet Aertnijs in 1705 de volgende bedenking opperen: ‘de
pachters van loemel (op de abdijhoeven) volgens hare conditien gebruycken oock
eenige beemden gelegen onder Balen om hoey te hebben, maer de pachters souden
beter doen dat sy neffens de groote weyde (Hoeverwijer, nr 32) opwaerts niewe
weyde maeckten alle de heyden die liggen boven den wildert oft thout dat noch den
bosch wordt genoemt tuschen ons goidshuys goet en voors. hout’(76).
Lommel.
V. MENNEN

(73) J. GOOSSENAERTS, o.c. 1956/58, blz. 71.
(74) V. MENNEN, o.c. 1963, blz. 49, 65, 115, 230.
(75) AERTNYS, Beschryvinge, o.c., f. 201 vo.
(76) Ibid., f. 203 vo-204 vo.
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Een ‘Elve’ in Friesland?
In het artikel ‘De waternaam Elve in Nederland’ van N.L. ZELDERS (Naamkunde 4,
1972) staat aan het slot het volgende: ‘Tenslotte wil ik op mijn beurt het vermoeden
uitspreken, dat nog een Elve in Nederland is bewaard en wel in de Friese waternaam
Elvesloot, de verbinding tussen de Langstaartenpoel en de Gudsekop (gem.
Wymbritseradeel), o.a. voorkomende op de kaart van Doniawerstal in de atlas van
Schotanus (1718). Oudere vermeldingen zijn mij niet bekend. Het zou hierbij kunnen
gaan om een naam van het type, waartoe o.a. ook Aamsloot (meermaals in Friesland)
behoort, n.l. een secundair compositum, bestaande uit een éénstammige waternaam
+ een soortnaam. Een definitief oordeel zij echter aan de Frisisten overgelaten’ (p.
153).
Aan deze uitnodiging - zij het ietwat laat - gehoor gevend, meen ik het volgende
te berde te moeten brengen.
De onderhavige waternaam komt in genoemde atlas van Schotanus als d Elve Sloot
zowel op de kaart van Wymbritseradeel als op die van Doniawerstal voor. Het watertje
vormt, ook nu nog, een deel van de grens tussen de beide gemeenten. Dat er een
lidwoord, zij het in afgekorte vorm, vóór het hydroniem geplaatst werd, is bij
Schotanus een uitzondering, doch zal een reden vinden in de open beginvocaal van
het woorddeel Elve. Deze toevoeging kan echter bij de verklaring van de naam geen
rol spelen. Maar om nu aan de kennelijk verhollandste vorm Elvesloot het vermoeden
te verbinden, dat men hier te maken heeft met hetzelfde woord als bij Elve(s)dic e.t.q.
in Zeeland en bij de bekende Duitse riviernaam Elbe lijkt me al te gewaagd.
Opmerkelijk is dat op de topografische kaart No 10 H SNEEK (uitgave 1973) het
watertje nog steeds vermeld staat als Elvesloot. Het wordt bovendien nog aangegeven
als een open water, maar het is thans afgedamd en ingepolderd. Uit de volksmond
schijnt de naam in deze vorm inmiddels te zijn verdwenen.
Uit een alfabetische lijst van toponiemen uit dit stukje waterland, gepubliceerd
door de locaalhistoricus O. SANTEMA in Fryske Plaknammen dl. VIII (1956), blijkt
het volgende. In de Floreencohieren van Wymbritseradeel van 1838 staat het water
vermeld als Elvebogt en
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(blijkbaar gebrekkig weergegeven) als Ellebogt. Het was de volksmond die aan de
schrijver in 1955 de Friese vorm Alvebocht [ólwəbòχt] doorgaf. Een in levend gebruik
zijnde vorm Alvesleat heeft hij niet meer kunnen achterhalen.
Het eerste lid van de samenstelling laat o.i. twee mogelijkheden open:
1.
er is hier sprake van het telwoord 11 (Fries: [ólwə]); dit zou dan betrekking
kunnen hebben op een perceel land van elf pondemaat, grenzend aan of omsloten
door het watertje; vergelijkbare numerale vormen (dus telwoord + sleat) heb ik
echter bij Schotanus en anderen niet kunnen vinden;
2.
er is hier sprake van een Friese mansvoornaam Alve of de verbogen vorm
van idem Alf, beide bij WINKLER te vinden.
Deze laatste mogelijkheid krijgt veel steviger basis wanneer men een blik werpt
op de kaarten van dit gebied. De waternamen met -sleat zijn hier namelijk legio. Het
eerste lid is soms een soortnaam als in Brêge-, Draei-, Leije-, Sân-, Soal-, Terpen-,
Tine-, Tsjerke-, Wei-, Wynsleat.
Frekwenter echter vindt men -sleat, voorafgegaan door een mansvoornaam:
Broer(e)-, Douwe-, Houke-, Houte-, Hoite-, Jelte-, Jurjen-, Sibe-, Siuwesleat e.a.
Deze laatste gangbare naamgeving is een uitvloeisel van de traditie om plaatselijk
een water te vernoemen naar de boer die langs de oever ervan land bezat en/of in
gebruik had. Bij Schotanus staat in een paar gevallen zelfs het patroniem erbij
vermeld: Ige Sjoukes Sloot, Wybe Sjoukes Sloot, terwijl men bij de eveneens bij hem
voorkomende Heere Simons Sloot wel gedacht heeft aan een boerende pastoor die
‘heer Simon’ werd genoemd.
Met deze gegevens voor zich heeft men toch wel voldoende bewijs in handen, dat
in Elvesloot geen archaisch hydroniem mag worden gezocht, maar dat men te maken
heeft met de naam van een vaarwater, waar enkele eeuwen geleden een Friese
koemelker Alf of Alve doorheen voer naar zijn beesten of om zijn hooi binnen te
halen.
Ysbrechtum.
D.A. TAMMINGA
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Nogmaals Eeuwsels
In zijn uitvoerig artikel over Eeuwsels presenteert W. PIJNENBURG(1) ook een
verspreidingskaartje. Op basis van dat kaartje laat hij de grens van het
verspreidingsgebied van eeuwsel van Essen over Rijkevorsel en Turnhout naar Den
Bosch lopen(2). Ten noorden van die lijn vond PIJNENBURG geen eeuwsels.
Dit bevreemdde mij, omdat het artikel juist mijn aandacht getrokken had als
mogelijke oplossing van een eusel in Princenhage bij Breda. Daarop ben ik een aantal
aan mij bekende, toponiemenrijke, bronnen gaan raadplegen. Aan de heer W. VAN
HAM, die westelijker in Noord-Brabant goed bekend is met de beschikbare bronnen,
werd hulp gevraagd die prompt verleend werd. Het resultaat van dit korte
‘bliksem-onderzoekje’ is een verschuiving van de eeuwsel-grens in noordelijke
richting. Nu lijkt die grens eerder samen te vallen met de rand van de Noord-Brabantse
zandgronden.
PIJNENBURG liet zien dat eeuwsel, etsel, etting benamingen van een en het zelfde
zouden kunnen zijn: droge weide in privaat eigendom. Vandaar dat tijdens het
onderzoekje ook even op etsel en etting gelet is. De oogst is als volgt:
Princenhage.
1. ... ende een ettinge gelegen bij Gageldonck, geheeten die Katermunte. (ARAB.
LVB. Den. 59; 1440)(3).
2. ... metten husingen, winnende landen, beemden, weyden, eeusselen,

(1) W.J.J. PIJNENBURG, ‘Eeuwsel’, in: Naamkunde 8 (1976) 1-53.
(2) IDEM, kaart 1, bladzijde 37.
(3) Betekenis van de afkortingen:
ARAB: Algemeen Rijksarchief te Brussel
ARAG: Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage
RANB: Rijksarchief in Noord Brabant, 's-Hertogenbosch.
GABoZ: Gemeentearchief Bergen op Zoom
LVB: archief van het leenhof van Brabant
PF: archief van de rentmeesters van Prins Frederik
ND: archief van de Nassause Domeinraad
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Kaart 1, verspreidingsgebied (naar Pijnenburg, aangevuld door K. Leenders)

bosschen, moelenen, mueren ende wateren... (ARAB. LVB. 122f290r; 1460).
3. ... die heyninghe die gheleghen es tusghen Gielijs ettinghen van den Camp op
d'een side des Jonghen, ende Bertelmeeus ettinghe voirseid op d'ander side...
(ARAG. ND. Dross. reg. 1042, inv. 310; 1415).
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4. perceelsgroep genaamd De Ettingen (RANB. PF. 127f128 en 131; 1699).
5. een stuk land en weide geheten d'Etsel (ARAB. LVB. Den. 5855, no 166, fol.
oud = 228; 1570) (In Westrik).
6. perceel genaamd Den Eusel (RANB. PF. 129f133; 1731) (in Lies).

Ginneken en Bavel.
7. perceel genaamd De Ensel (RANB. PF. 119f148; 1699) (Bolberg).
8. perceel genaamd Senssel (RANB. PF. 119f194v; 1699) (Geertbroek).
9. perceel genaamd De Ensel (RANB. PF. 119f250v; 1699) (Strijbeek).
De klerk die de Bredase cijnsboeken opstelde, schrijft zowel in 1544 als in 1634
een -u- en een -n- in het midden van een woord vrijwel identiek, doordat de
verbindingslijn tussen de beide ophalen in het midden hangt. Slechts één maal
gaf een ů uitsluitsel. Latere klerken (1699 en 1723) hebben dit meestal als een
-n-gelezen. Vandaar dat ensel hier ook onder eusel gesteld is.

R o o s e n d a a l e n N i s p e n (4).
10. De Etsels, Deurlegt, weide, 1740 (no 550).
11. Een sayetsel, 1691, een etselken, het etsel, wei, Vroenhout (no 551).
12. De Etsels, 1662, Vroenhout (bos in 1662, wei in 1720) (no 552).
13. Drye etselbloken te Nispen, 1650 (no 553).
14. De Etselheyninge, Vroenhout? (no 554).
15. beemden in de Etten, 1489 (no 555).
16. Etting, 1482, Kalsdonk (no 557).
17. Ettingen, 1482, Engebeek/Vliet (no 558).
18. Ettingstraatje of Madeweg (no 559).

Baarle.
19. d'Eeusel tot Bairle in de Katerstrate (1525-30)(5).
20. den Eusel ter Ryt (ARAG. ND. Hingm. 1159f 1; 1551/1732).

Hoogstraten.
21/22. Twee percelen geheten Eusel(6).

Gilze en Rijen.
Betreffende deze gemeente zijn de cijnsboeken van de Oude Hof,
(4) De nummers verwijzen naar: A. WEIJNEN en R.v. HASSELT, De plaatsnamen van Roosendaal,
in: Ghulden Roos 8 (1948).
(5) F.A. BREKELMANS, De Belgische enclaves in Nederland (Tilburg, 1965), blz. 83 en 196 t/m
216.
(6) L. HERMANS, Toponymie van Hoogstraten, in: Jaarboek Hoogstratens Oudheidkundige
Kring 35 (1967).
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van Hulten en van de heer van Breda nagezien. Hierin werden géén eusels, etsels of
ettingen gevonden.
Chaam.
23. twee buynder beemde, daerinne begrepen 3 loopen lands genaempt Deusel
daeraan gelegen Ginderdoor, met een graght geschijden (RANB. PF. 62fl11v;
1699, ook 60f66; 1544).
24. 100 roeden uytvanckx aan sijnen beempt genaempt d'Eussel opt Laer (RANB.
PF. 62f218r; 1699, ook 60f119; 1544).
25. omtrent een buijnder heijden onder Caem aande Dasmus, genaempt Deusel
(RANB. PF. 62f216; 1699, ook 61f63v; 1634).

Alphen.
26. ... erfs genaampt den Eusel tot Boschoven onder Alphen,
... weyden genaempt d'Eussel gelegen tot Bosschoven onder Alphen (RANB.
PF. 62f120v; 1699)

Bergen op Zoom.
27. Transport van een ‘hoeven mette landen, bosschen, beempden, moeren,
eeusselen, wilderden en toebehoorten’ in de Bijstere onder Bergen op Zoom
(GABoZ, R215f77; 1496).
28. ‘Jan van Eussele alias Loopzeere, slootmaker’ verkoopt een huis in de
Steenbergsestraat te Bergen op Zoom (GABoZ, R216f178; 1503).

Rijsbergen.
29. In de archief-inventaris is sprake van euselen.

Meer.
30. gehuchten Groot en Klein Eyssel, mogelijk een eeuwsel-naam.

Etten en Leur.
In het cijnsboek van de ‘Nieuwe Landcijns’ van Etten werden geen eusels, etsels
of ettingen gevonden. In het cijnsboek van de ‘Oude Landcijns’ worden echter zéér
veel ettingen genoemd, te veel om hier te vermelden. De naam Etten kan opzich ook
een variant van etting zijn (RANB. PF. 102; 1725 en ARAG. ND. Hingm. 1885 t/m
1888; 1707).
Princenhage leverde twee eeuwsels, één etsel en drie ettingen op. In Roosendaal
en Nispen werden bij dit vluchtig onderzoek geen eeuwsels aangetroffen, maar wel
vijf etsels en vier ettingen. In de volgende plaatsen kwam eeuwsel wel op de een of
andere manier voor:
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Ginneken en Bavel, Baarle, Hoogstraten, Meer, Alphen, Chaam, Bergen op Zoom
en Rijsbergen. Ettingen komen blijkbaar veel voor in Roosendaal en Etten, twee
plaatsen waar in de 14de eeuw, veelal op Vlaams initiatief, grote turfgraverijen
voorkwamen. Dit lijkt PIJNENBURGS stelling dat etting een Vlaams ekwivalent voor
eeuwsel is, met etsel als tussenvorm, te ondersteunen, maar hierbij moet worden
aangetekend dat de ‘Oude Landcijns’ van Etten juist de vóór 1287 ontgonnen gronden
lijkt te betreffen en de eerste grote Vlaamse turfgraverij er pas in 1297 startte(7). Noch
in de Nieuwe Landcijns, noch in de Monnikkencijns van Etten, die juist het Vlaamse
turfgebied betreft, werden ettingen gevonden.
Overigens moet wel opgemerkt worden dat in de onderzochte streek eeuwsel een
schaars voorkomende aanduiding is, vergeleken bij beemd, made en weide.
Als we bij PIJNENBURG een verklaring zoeken voor het ‘missen’ van westelijk
Noord-Brabant, dan blijkt dat hij weinig of geen Noord-Brabantse toponymische
dorpsbeschrijvingen gebruikt heeft en in hoofdzaak op meer algemene werken
vertrouwde. Dat is PIJNENBURG niet kwalijk te nemen: als het materiaal er niet is (en
dat is helaas nog zo), kan het ook niet gebruikt worden!
Wel blijkt dat het zinvol is om na te gaan welke gebieden in feite onderzocht zijn,
en welke niet. Deze laatste zouden op verspreidingskaartjes ook als ‘niet onderzocht’
aangeduid moeten worden(8).
Rotterdam.
K.A.H.W. LEENDERS

(7) De Oude Landcijns komt vermoedelijk overeen met de 35£ kleine Leuvense penningen per
jaar die Aleida, dochter van Arnoud van Leuven, heer van Breda, aan inkomsten te Etten
verwierf. Zie overigens F.F.X. CERUTTI, Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en heerlijkheid
Breda, deel I, (Utrecht 1956), blz. LVIII en regest nummer 84.
(8) Op het aangevulde kaartje is het hiervoor onderzochte gebied met een arcering aangeduid.

Naamkunde. Jaargang 10

198

Recensies
N.L. ZELDERS, Die rechten Nebenflüsse des Rheins zwischen Lippe und
Kromme Rijn. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GMBH, 1977 (=
Hydronymia Germaniae, begründet von Hans KRAHE, hrsg. von Wolfgang
P. SCHMID, Reihe A, Lieferung 11).
Deze aflevering van de bekende en welkome reeks Hydronymia Germaniae omvat
de namen van het gebied, dat aan de Zuidkant wordt begrensd door Rijn en Lippe,
aan de Oostkant door de waterscheiding tussen de Overijselse Vecht en de Eems, en
aan de Noordzijde door het Drents plateau en de Friese taalgrens bij de Kuinder. Aan
de Westzijde vormt de Utrechtse heuvelrug een natuurlijke afbakening, gezien de
belangrijke verschillen, die het polderland ten Westen daarvan in historisch en
geofysisch opzicht kenmerken. De schrijver verdient allereerst lof voor zijn grote
nauwkeurigheid, en de volharding, waarmee hij de zeer verspreid uitgegeven bronnen
heeft nageplozen - vaak soms met één of slechts enkele vermeldingen als schrale
oogst.
In vergelijking met vroegere afleveringen van de reeks valt het op, dat talrijke
namen slechts naar de jongste topografische kaarten worden vermeld, zonder enig
historisch perspectief. Het zou zeker een winstpunt zijn geweest, als de schrijver de
attestaties in de Atlas der Nederlandse Gemeenten van J. KUYPER (1865-1882) had
opgenomen, of nog beter, om diens fouten te vermijden, Kuypers bron, de oude
stafkaarten van ± 1850; daarmee zouden talrijke waternamen ruim een eeuw geleden
aangetoond zijn. In sommige gevallen is de vermelding bij Kuyper, ondanks
gerechtvaardigde reserves, interessant voor de etymologie of anderszins. Het Enge
(= Enge); Enge-laak (= Engellaak(se graaf)); Heksche Laak (= Hekse Laak); Rutbeker
Beek (= Rutbeek); Strielandbeek (= Strijdlandse beek); Wisselbergsche kolk (=
Wissenbergse kolk). Ook zouden daarbij een aantal namen boven water gekomen
zijn, die niet op de jongste TK staan en nu niet opgenomen zijn; bv.
Aardenburgergracht (Wanneperveen); Blankenbellingsbeek (Lonneker); Sikbeek
(ibd.); Leutinkbeek (ibd.); Helbeekje (Lochem); Helgraaf (Oldenbroek);
Hoekmeulebeek (Wierden); Hofbeek (Lichtenvoorde), Holdijschebeek (Markelo);
Meelsloot (Nieuw Leusen); Papiermolenbeek (Renkum); Ploeggraven (Rijssen);
Roelinkbeek (Weerselo); Spriekersbeek (ibd.), en andere. Kuyper had ook nog enkele
namen van stilstaande wateren kunnen leveren: de Flesse (Laren Gld.), Ketelkolk
(Zwolle), 't Klare Water (Heerde). Bij M. SCHÖNFELD, Nederlandse Waternamen
(Amsterdam, 1955), zijn op p. 252 een tiental niet opgenomen kolken te vinden.
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Het niet opnemen van deze en andere niet op de (jongste) TK voorkomende namen
mag men de auteur echter niet aanrekenen, omdat herhaaldelijk door de uitgevers
van de reeks gesteld is (bv. in Reihe A, Lieferung 6), dat zij ‘... hinsichtlich der
Auswahl der Namen an den Messtischblättern (1:25000) als Grundlage... festhalten’.
Hierdoor worden soms belangwekkende namen uitgesloten, wat te meer te betreuren
is, daar in dit geval de omvang van het gebied en het aantal namen beperkt is (de
uitgever spreekt zelf in zijn voorwoord over de ‘geringe Umfang dieses Faszikels’).
Niettemin is het verschijnen van dit deel een met name voor onze toponomie
belangrijke stap naar het nog veraf gelegen doel: de completering van de groots
opgezette onderneming der Hydronymiae Germaniae, die thans voor het eerst
Nederlands gebied bereikt. Mogen er spoedig medewerkers gevonden worden, die
de voor de Nederlandstalige naamkunde zo belangrijke resterende delen van de
stroomgebieden van Nederrijn, Maas en Schelde (ten Noorden van de Romaanse
taalgrens), en Friesland en Groningen ter hand zullen nemen.
Zeist.
Jan HUISMAN
J. VAN DEN NIEUWENHUIZEN, Oorkondenboek van het
Sint-Elizabethospitaal te Antwerpen (1226-1355) (Koninklijke Academie
van België, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis). Brussel, Paleis
der Academiën, 1976, 414 blz.
De Provincie Antwerpen kan zich verheugen in de publicatie van een niet onbelangrijk
aantal cartularia die in de jongste decennia het licht hebben gezien. Zo staan reeds
de volledig gepubliceerde oorkonden van de Abdij Tongerlo, en de eerste reeks
oorkonden van de Walemse Abdij Rozendaal, alle uitgegeven door het
Provinciebestuur van Antwerpen, ter beschikking van de geschied- en heemkundigen.
Van Rozendaal heeft het Provinciebestuur trouwens - via zijn Commissie voor
Geschiedenis en Volkskunde - de uitgave van de voortzetting der acten op het getouw
staan. Ook de naamkundigen zullen, net als hun vakgenoten uit de historische sector,
dergelijke oorkondenboeken toejuichen, omdat zij daar materiaal kunnen aantreffen
dat door specialisten terzake werd gedateerd, gesitueerd en van indices voorzien, en
dat bovendien van uit paleografisch standpunt als volledig betrouwbaar kan
beschouwd worden.
De uitgave die thans voor ons ligt en die we te danken hebben aan de zorgen van
de Kon. Commissie voor Geschiedenis, is van de hand van Dr. J. VAN DEN
NIEUWENHUIZEN, die als adjunct-stadsarchivaris te Antwerpen, archivaris van het
Kathedraalarchief aldaar en mede door zijn jarenlange vertrouwdheid met het archief
van het St.-Elizabethospitaal in de Scheldestad, alle waarborg biedt van
wetenschappelijke acribie.
Zoals het zo vaak het geval is met oude instellingen, is de datum van
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de oprichting van het ziekenhuis, dat aanvankelijk aan O.-L.-Vrouw was toegewijd,
niet bekend: we bezitten slechts de oorkonde van 22 mei 1226 als terminus ante
quem. In een vrij uitvoerige inleiding onderzoekt Van Den Nieuwenhuizen waar die
stichting plaatshad, wanneer het hospitaal naar zijn huidige situs verhuisde, hoe het
kapel en statuten kreeg en hoe het convent was samengesteld. Uit de oorkonden
komen tal van namen van meesteressen, meesters, provisors, procurators en kapelanen
naar voren. Een aantal oorkonden vertelt ons ook welke betrekkingen de
hospitaalgemeenschap met de geestelijke en wereldlijke overheden onderhield.
Maar het talrijkst zijn uiteraard toch wel de documenten die ons een kijk geven
op de bezittingen van het hospitaal. Zo leren we dan zijn belangrijke
landbouwuitbatingen kennen, die zich als in een stralenkrans omheen de stad
bevonden. Ze voeren ons naar Merksem, Stabroek, Wuustwezel, Schoten, Oelegem,
Wommelgem, Halle, Mortsel, Hove enz. Vooral in laatstgenoemde twee dorpen had
St.-Elizabet belangrijke temporalia. Natuurlijk bezat het hospitaal ook zijn
‘stadsgoederen’, en uit de lange lijst (blz. XXVII-XXVIII) kan reeds worden afgeleid
hoe belangrijk die goederen waren. Het is niet zonder reden dat St.-Elizabethospitaal
vaak in de documenten en schepenbrieven met de toenaam ‘het ryck gasthuys’ werd
aangeduid. Onnodig te zeggen dat de toponymist in de oorkonden betreffende de
stads- en buitengoederen een rijke oogst aan namen kan inschuren.
Ten slotte handelt V.d.N. nog over zijn wijze van bewerking en over de verhouding
tussen onderhavige publicatie en de eventueel vroegere uitgave van oorkonden uit
het ziekenhuis. In de ‘prolegomena’ tot elk van de 240 oorkonden die hier afgedrukt
staan, vermeldt hij telkens nauwgezet of het om een origineel of een kopie gaat,
welke zegels er nog aan het perkament aanhangen en wat ze voorstellen, wat op de
rug van het charter staat, waar er kopieën berusten en waar het document reeds werd
gedrukt. Vanzelfsprekend wordt elke oorkonde ook door een beknopt regest ingeleid.
En dan is er die index van persoons- en plaatsnamen, die met zijn 46 blz. in
dubbele-kolommendruk en zijn ontelbare verwijzingen naar varianten of moderne
omspellingen, voor de plaats- en persoonsnaamkundige als zovele wegwijzers vormt.
Over het afsluiten van de te publiceren oorkonden einde 1355 zou men natuurlijk
kunnen redetwisten. De uitgever koos die terminus op grond van de cesuur die in de
Antwerpse geschiedenis veroorzaakt werd door de zgn. Vlaamse periode onder
Lodewijk van Male. In de geschiedenis van het St.-Elizabethospitaal heeft 1355, op
taalkundig of archivalisch gebied, geen bijzondere betekenis.
In principe geeft de uitgever in voetnoot aan, wat er in monografieën of artikels
over bepaalde plaats- of persoonsnamen gepubliceerd werd. Een paar aanvullingen
durven wij ons daarbij veroorloven. In mijn ‘Geschiedenis van Kontich’ (1964) wordt
op blz. 162-166 gehandeld
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over Claus, pastoor van Kontich in 1302, die oorkonde nr. 209 verlijdt; zijn zegel
staat er op blz. 166 afgedrukt. Evenzo zou voor de akten i.v.m. Edegem-Buizegem
kunnen verwezen worden naar de in 1974 door het gemeentebestuur gepubliceerde
‘Geschiedenis van Edegem’. En ook voor het toponiem Coppehol te Antwerpen kon
de voetnoot blz. 7 aangevuld worden met een verwijzing naar de behandeling van
dit toponiem (zie Med. Ver. Naamk. XLII (1966), 91-103). We menen evenwel dat
die onbeduidende lacunes te wijten zijn aan het al te lange tijdsverloop dat bij uitgaven
als dit oorkondenboek, het opstellen en inleveren van het manuscript door de auteur,
van de effectieve publicatie door de betrokken Commissie scheidt. Bij de psn. Gillis
van Bercle(e)m, die inderdaad met die zonderlinge grafie in de St.-Elizabetcharters
betreffende Wilrijk voorkomt (cfr. nrs. 136, 155), zou wellicht kunnen vermeld
worden dat het hier hoogstwaarschijnlijk om een verschrijving voor van Berchem
gaat, waarvan het hier beschreven zegel ook in PRIMS ‘Geschiedenis van Berchem’,
blz. 47, afgedrukt staat. En bij de eveneens terecht als Henricus de Cheompeke
gelezen naam van een getuige (charter nr. 25, m.b.t. Hove) kan o.i. gesteld worden
dat achter deze grafie een van Sompeke schuilgaat.
Nog een kleine opmerking: bij de lijst der afkortingen, blz. 413, dient aan de 3
delen van het hierboven reeds vermelde Tongerlose Oorkondenboek nog een 4de
deel toegevoegd, dat in 1958 is verschenen. En een vraagje: waarom staat de patrones
van het hospitaal, die in het werk overal als Elizabet wordt gespeld, op de rug van
de uitgave als Elisabeth?
Tot slot willen we nog vermelden in welke verhouding de talen van de opgenomen
documenten tot elkaar staan: tegenover 82 Nederladse en 1 Franse, zijn er nog 157
in het Latijn gesteld. De oudste Middeleeuwse oorkonde is van 1295 en betreft
Wuustwezel.
Dat het kritisch uitgeven van een corpus zoals dit, een monnikenwerk van jaren
veronderstelt, weet iedereen die met archiefstukken, charters, zegels enz. vertrouwd
is. Dr. Van Den Nieuwenhuizen dient dan ook met deze publicatie gefeliciteerd, want
ze beantwoordt aan alle eisen die historici en naamkundigen eraan stellen kunnen.
In het Antwerpse O.C.M.W. ligt nog een rijke schat aan oorkonden van het ‘Rijk
Gasthuis’ van na 1355 te wachten: mogen we de auteur en de Koninklijke Commissie
voor Geschiedenis een even succesrijk tweede deel toewensen?
Antwerpen.
R. VAN PASSEN
H. MEERMAN, De Geul, zij-rivier van de Maas. Bijdrage tot de hydrografie
van een riviertje. Kerkrade-West, 1975, 4o, 192 blz., kaartenmap in bijlage.
Deze uitvoerige en nauwgezette monografie is de resultante van jarenlang
veldonderzoek, dat midden 1974 afgesloten werd. In het
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voorwoord schrijft de auteur: ‘Eén en ander is uitgelopen tot een compilatie van
gegevens en wetenswaardigheden over de Geul en haar stroomgebied. Deze zijn op
schrift gesteld in de hoop, dat wetenschappelijke onderzoekers - van meerdere
disciplines - deze zullen aangrijpen als uitgangspunt voor hun werkzaamheden,
gericht op het werk: een ecologische visie op het stroomgebied van de Geul’. Deze
studie is inderdaad een eerste grondige verkenning van het stroomgebied van de
Geul; de lezer wordt veel informatie geboden, niet enkel over de Geul, maar ook
over de meer dan 200 bijriviertjes.
Hdst. 1 (p. 1-5) schetst een algemeen beeld van de Geul, een waterloop met een
eigen karakter tussen de twee bekende typen, nl. de berg- en laaglandbeek; men
spreekt in die zin van ‘bergbeken van het Geul-type’.
Hdst. 2 (p. 6-15) is gewijd aan geografische, hdst. 3 (p. 16-24) aan geologische
waarnemingen in het stroomgebied van deze waterloop.
In het vierde hoofdstuk - Loop van de Geul (p. 25-56) - volgen gedetailleerde
beschrijvingen van a. het brongebied van de Geul, met vier brontakken op het
grondgebied van de gemeente Eynatten, b. de bovenloop, c. de middenloop, d. de
benedenloop. Ook de watermolens worden behandeld.
Zeer uitvoerig is hdst. 5 (p. 57-167) met een grondig overzicht van de talrijke
zijbeken van de Geul. Her en der geeft de auteur ook heel wat naamkundige toelichting
bij de namen. Enkele bedenkingen:
- Oehl (p. 65) is wel een variant van Auel, l-afleiding van Aue (Ndl. ouwe)
‘waterrijk land’.
- Sief in Rotsiefbach (p. 67), te vergelijken met Ndl. zijp(e), hoeft wel niet
volgens de (etymologische) woordenboeken geïnterpreteerd te worden als smalle
waterlozing ‘waar het water als het ware wegsijpelt’. In de praktijk kan Sief/zijp
zowel een smalle greppel als een beek(je) benoemen.
- Hohn (p. 75) gaat vermoedelijk terug op Horn(bach), waarin Horn = hoek,
uitspringend in een depressie.
- Roebach (p. 83) is Rohr-, Ruhrbach ‘rietbeek’.
- Het eerste lid van Leverbach (p. 84) is mogelijk het meervoud van Leh
‘heuvel(achtig terrein)’, wat gezien de topografie kan kloppen.
- De waterloop de Bempt (p. 89) ontspringt in een moerassig gebied; een
terreinwoord is hier waternaam geworden.
- Soue (p. 91): een souw/zouw kan zowel een smalle greppel als een sloot zijn,
zelfs - zoals hier - een vrij behoorlijke beek.
Hdst. 6 (p. 168-169) en (p. 170-174) behandelen resp. de waterscheiding en het
regime van de Geul.
Tenslotte volgen nog een lijst van topografische en andere kaarten, een literatuurlijst
en een index. Zeer verzorgd en illustratief is tevens het bijgevoegd kaartenboekje.
Deze studie kunnen we ten zeerste aanbevelen aan een ruim lezerspubliek.
Eksel.
J. MOLEMANS
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H.G.M. HUTTEN en J.Th.M. MELSSEN, Bijdragen tot de geschiedenis van
Kempen- en Peelland. Kohieren van de honderdste penning van Eindhoven,
Woensel en Son 1569-1571. Eindhoven, 1977, 4o, 158 blz.
In de reeks ‘Bijdragen tot de geschiedenis van Kempen- en Peelland’ (redactieadres:
Purmerstraat 14, Eindhoven) verscheen in 1976 een eerste studie van de hand van
J.Th.M. MELSSEN: Register van Eindhovense schepenakten van juli 1509 tot juli
1511. Eindhoven, 1976, 4o, 111 blz. (gerecenseerd door F. DEBRABANDERE in
Naamkunde 8 (1976), blz. 273). Het lijkt wenselijk deze bijdragen, waarvan er in de
toekomst ongetwijfeld nog volgen, te nummeren en bij elke nieuwe uitgave op het
binnenblad de reeds verschenen studies in deze reeks te vermelden, zodat de
(toevallige) lezer een duidelijk overzicht krijgt.
Kempenland is het zuidwestelijk, Peelland het zuidoostelijk kwartier van de Meijerij
van 's-Hertogenbosch. Voor wie ‘Meijerij van Den Bosch’ enkel een vaag begrip is,
ware een beknopte historische introductie hier niet overbodig geweest; ook de kaart
op blz. 9 had o.i. wel iets duidelijker kunnen zijn: welke gemeenten horen precies
tot beide genoemde kwartieren?
J.Th.M. MELSSEN deelt blz. 6 mee, dat het in de bedoeling ligt de kohieren voor
circa 20 gemeenten uit het kwartier Kempenland uit te geven; voor 11 gemeenten
uit dit gebied ontbreken deze dokumenten (tot dusver). Indien dit plan werkelijkheid
wordt, is uiteraard uitstekend materiaal voorhanden voor studies betreffende
sociaaleconomische toestanden (o.a. grondbezit en grondgebruik) van Kempenland
op het einde van de 16de eeuw. Ook zou dit materiaal toelaten een uitgebreide
synthese op te stellen over de vóór- en familienamen van dit Noordbrabants gebied.
In deze uitgave zijn de transcriptie van het kohier van Son (Peelland), de inleiding
met betrekking tot Son en de beschrijving van de ‘Tijdsomstandigheden’ (blz. 11-13)
van de hand van H.G.M. HUTTEN, terwijl J.Th.M. MELSSEN de transcripties, de
registers en de inleiding betreffende Eindhoven en Woensel (Kempenland) voor zijn
rekening nam.
De inleiding (blz. 5-10) bevat wezenlijke informatie over de vindplaatsen van de
drie uitgegeven kohieren, geeft een beschrijving en indeling van de dokumenten en
vermeldt de bedragen van de opbrengst voor de drie gemeenten.
In ‘Tijdsomstandigheden’ (blz. 11-13) volgt een beknopt relaas van de
omstandigheden die hebben geleid tot het heffen van de honderste penning.
Na de transcripties van de kohieren van Eindhoven (blz. 21-40), Woensel (blz.
43-66) en Son (blz. 69-98) volgen drie registers van persoonsnamen met telkens een
summier register van de plaats- en zaaknamen (blz. 103-140). Een reeks bijlagen
(blz. 143-158) rondt deze uitgave af.
Het spreekt vanzelf, dat deze bronnenuitgave ook de belangstelling van
naamkundigen kan wegdragen, daar de vóór- en familienamen-

Naamkunde. Jaargang 10

204
inventaris een vrij kompleet beeld weergeeft van het 16de-eeuwse namenbestand in
de drie betreffende gemeenten.
Tot slot enkele ‘naamkundige’ bedenkingen:
1) Frappant is de overvloed aan grafieën van het type Artss., Claess., Corneliss.,
Corstiaenss., Danielss., Geritss. enz. Op het eerste gezicht kan men denken aan
verkortingen van bijv. Artss. voor Artssoon, maar formaties op -zoon/-soon zijn
nagenoeg onbekend in de Kempen. Logisch beschouwd moeten we te doen
hebben met verkortingen van namen op -s (al dan niet genitief: Art-s, Claes) +
genitief-en. We hebben evenwel stellig de indruk, dat de schrijvers(?) van deze
kohieren een uniform systeem hebben doorgevoerd, waarbij kwasi alle namen
op (genitief) -s analoog werden weergegeven: namen als bijv. Goyartss.,
Henrickss. en Jacopss. interpreteren als verkortingen van Goyartssen,
Henrickssen en Jacopssen lijkt mij zeer twijfelachtig, om de eenvoudige reden
dat zulke formaties niet-Kempisch zijn. De geboden persoonsnameninventaris
is m.i. misleidend; het naamkundig onderzoek van andere (16de-eeuwse) bronnen
kan hier meer duidelijkheid brengen.
2) Aelbert Janss. van Aelst (blz. 30) wordt in het register vermeld als Aelst,
Aelbert Janss. van (blz. 103). M.i. hebben wij hier te doen met de familienaam
Janss., terwijl van Aelst een eerder toevallig addendum is, wijzend op de
woonplaats of plaats van herkomst. Dergelijke voorbeelden zijn in de
persoonsnamenregisters frekwent, bijv.: Berckel, Jan Goessens van (blz. 103);
Bruegel, Dieryck Henrycxz. van (blz. 104); Hulsel, Thomas Henrycxz. van (blz.
107), Rheti, Heylken Goessen van (blz. 109) enz.
3) De familienaam Berwouts (blz. 32) wordt in het register als Berw(a/o)ts
vermeld! Het is zeker Berwouts (= Bervoets).
4) Namen die met C (als K uitgesproken) beginnen, kunnen wellicht beter onder
K geplaatst worden, bijv. Cremer (blz. 104) en Croen (blz. 105).

Eksel.
J. MOLEMANS
A.C. BROCK, Historische beschrijving van de meierij van 's-Hertogenbosch
(ca. 1825). Offset-uitgave door het streekarchivariaat ‘Langs Aa en
Dommel’, gevestigd te Veghel. Veghel, 1978.
Adriaan BROCK (1775-1834), koster van Sint-Oedenrode in Noord-Brabant en een
- zeker voor die tijd - niet onverdienstelijk amateurhistoricus, liet een tiental
manuscripten na, o.a. een ‘Beschrijving van de Vrijheid Sint-Oedenrode’ en het hier
gerecenseerde werk, waarvan de volledige en oorspronkelijke titel luidt: De stad en
meijerij van 's-Hertogenbosch of derzelver beschrijving. Tweede afdeeling bevattende
eene geographische, historische en chronologische beschouwing van de steden,
dorpen, vlekken, heerlijkheden, gehuchten en voor-
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naamste buurtschappen. Met een naamlijst der groote en geleerde mannen, en
kunstenaars, met de wapenen en namen van eenigen der oud adelijke geslachten,
welken bestaan hebben. Door, en ten gebruik van A.C. BROCK. - Deze uitgave biedt
het tweede deel (afdeling) van BROCK's manuscript, pag. 139-381; het eerste deel
(afdeling) is gewijd aan een beschrijving van de stad 's-Hertogenbosch.
Na een verantwoording van deze uitgave door P.A. SMITS, voorzitter, en W.H.
CORNELISSEN, archivaris van het streekarchivariaat ‘Langs Aa en Dommel’, en een
door de uitgevers ingelast persoons- en plaatsnamenregister volgen BROCK's
beschrijvingen van de ‘steden, vlekken, dorpen, gehuchten en voornaamste
buurtschappen’ onder Peelland (pag. 139-218), Kempenland (pag. 219-264),
Oosterwijk (pag. 265-312) en Maasland (pag. 313-338), fraai geïllustreerd met talrijke
pentekeningen van stads- en dorpsgezichten en gebouwen; de plattegronden heeft
BROCK getekend naar de in 1794 ontworpen kaart der Meierij van 's-Hertogenbosch
door landmeter H. VERHEES uit Boxtel. Op pag. 347-381 staan niet minder dan 400
getekende en beschreven familiewapens.
Op enkele plaatsen in het manuscript bestaan leemten; A. BROCK kende o.m. niet
de namen van enkele heiligen aan wie een kerk of kapel was toegewijd.
Na elke dorpsbeschrijving volgen ook een aantal bijlagen die in het manuscript
geen paginanummer dragen; het zijn aanvullingen en citaten uit gepubliceerde studies.
Deze streekbeschrijving is zonder meer een belangrijk tijdsdocument. De
voorstelling van de diverse steden en gemeenten, zoals BROCK die omstreeks 1825
kende, is zeker niet onbelangrijk; zijn beschrijving van Lommel (pag. 233-235) heb
ik met veel belangstelling gelezen. Het ligt evenwel voor de hand dat de lezer zich
kritisch moet instellen, wanneer de koster uit Sint-Oedenrode de vroegere historie
van een stad of gemeente aanraakt. Men kan het in dit opzicht betreuren, dat het
manuscript werd uitgegeven zonder een inleiding die zijn werk kritisch benadert.
A. BROCK liet ook een manuscript na met de beschrijving van de Vrijheid
Oedenrode. Toen W. HEESTERS en C.S.M. RADEMAKER in 1972 de geschiedenis
van Sint-Oedenrode publiceerden, schreven zij over BROCK's studie het volgende:
‘Wij bestudeerden de tekst van Brock grondig en kwamen tot de conclusie dat het
manuscript van Brock inderdaad een massa gegevens bevat, die volop waard zijn in
een moderne publikatie meer toegankelijk gemaakt te worden. Van de andere kant
moesten wij ook vaststellen dat het toch weinig zin had de tekst van Brock integraal
uit te geven. Zowel de tekst als de inhoud van het werk zijn van dien aard, dat een
volledige uitgave een uitgebreid notenapparaat vraagt om onjuistheden te korrigeren,
om de geciteerde bronnen te verifiëren en om lacunes aan te vullen. Daarom besloten
wij een geschiedenis van Sint-Oedenrode te schrijven, die ruim gebruik zou
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maken van het vele waardevolle materiaal, dat Brock heeft verzameld, maar die
tevens gebaseerd zijn op later onderzoek en voor Brock nog niet bereikbare gegevens’.
De uitgevers hebben geopteerd voor een facsimile uitgave van BROCK's beschrijving
van de Meierij. Is dit geen vergissing geweest? De lezer moet uitstekende ogen
hebben om de tekst, geschreven in zeer kleine letter en met ongelijke pendikte, te
lezen, en ook dan legt men het boek na de lectuur van enkele pagina's vermoeid
terzijde.
Het werk is verspreid op 3000 exemplaren, waarvan meer dan twee derde door
voorintekening van de hand is gegaan. Wie nog één van de beschikbare exemplaren
wenst te verkrijgen, dient fl. 22,75 over te schrijven op gironummer 1106103 van
de gemeente Schijndel (Noord-Brabant), met de vermelding ‘Geschiedenis Brock’.
Eksel
J. MOLEMANS
M. COORNAERT, Heist en de Eiesluis. De geschiedenis, de topografie en
de toponimie van Heist met een studie over de Eiesluis, dl. II, Tielt, Lannoo,
1976, 474 blzn., 29 ill. en 1 kaart b.t.
Zoals ook het eerste is dit tweede boekdeel een prachtig uitgegeven boek. Het eerste
en grootste deel ervan behandelt de topografie en de geschiedenis in zes hoofdstukken,
achtereenvolgens: De vissersgemeente Heis vóór 1600, de Vlaamse vissers in de
middeleeuwen, twee eeuwen van moeizaam herstel (1600-1800), van vissersdorp tot
badstad, de geschiedenis van de Eiesluis en de leengoederen.
Ons interesseert natuurlijk vooral de toponymie (waarvoor de auteur nog altijd de
foute spelling ‘toponimie’ gebruikt) in het tweede deel (blz. 393-474). Onze kritiek
is ongeveer dezelfde als die op boek I over ‘Knokke en het Zwin’ (zie Naamkunde
VII (1975), 156-159). Die bespreking heeft de auteur blijkbaar gelezen, want op onze
kritiek dat hij tal van trefwoorden geeft die geen plaatsnamen zijn, reageert hij:
‘Omwille van de laatst opgesomde voordelen aarzelen we dan ook niet om in het
alfabetisch register enkele namen in te voegen, die taalkundig gezien misschien geen
echte toponiemen zijn. Dank zij die vormgeving kunnen we een paar elementen, die
in een vroegere dorpsgemeenschap belangrijk waren, b.v. kerk, smisse, wagenmakerij,
herberg, uitvoeriger bespreken en situeren’ (blz. 395). We blijven erbij, dat deze
woorden taalkundig soortnamen zijn en geen eigennamen, en bijgevolg naamkundig
geen plaatsnamen kunnen zijn en in een toponymische studie niet thuishoren.
Dergelijke excerpten zijn op hun plaats in de historische en topografische studie. Er
worden op blz. 410-411 vier brouwerijen genoemd (A, B, C, en D, nrs. 32-35). Alleen
de vierde heeft een naam: ‘de brouwery St. Georges’. Maar we zoeken te vergeefs
naar het trefwoord ‘St.-Georges’. Bij nr. 4 is 't Ambacht zelfs geen plaats maar een
instelling.
Onder de nrs. 127-130 worden het ‘Hôtel de la Marine’, ‘Hôtel
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de la Plage’, ‘Hôtel des Bains’ en ‘Hôtel du Phare’ genoemd. Deze 19de-eeuwse
hotelnamen, ook al zijn ze Frans, horen inderdaad in een toponymische studie thuis.
We begrijpen dan ook niet waarom de auteur (blz. 396) schrijft: ‘We trekken onze
studie door tot omstreeks 1900. Maar het was absoluut niet mogelijk - en zeker niet
de bedoeling - om alle namen van hotels, villa's en handelszaken, die in het vierde
kwart van de 19de eeuw opkwamen, op te zoeken en te verwerken’.
Wat de bibliografie betreft, vinden we het hoogst zonderling en onverantwoord,
dat de auteur GYSSELINGS standaardwerk, zijn ‘Toponymisch Woordenboek’, niet
vermeldt. Zo komt het dat de waterloop Beukemare hier voor het eerst in 1442
genoemd wordt, terwijl GYSSELING hem al in 1225 attesteert (Bucmara) en verklaart
als Germ. bōkjōn f. + maru- n. ‘beuk - natuurlijke waterloop in zeekleigebied’.
Het eerste lid in ‘t braem stick’ (1624) is volgens S. ‘de persoonsnaam Braem
(Abraham)’. Maar daar pleit m.i. toch het lidwoord ‘t’ tegen.
Het element eie in Eienburg (nr. 66) en Eiesluis (nr. 67) verklaart S. door synkope
van intervokalische d uit Ede: ‘Het eerste lid is, zoals in Eienburg, de genitief van
ede. In eie- is de d verzwakt tot j; vgl. goede/goeie; dode/dooie’. Nu is het wel zo,
dat ook in West-Vlaanderen de vormen goeie en poeier naast goe en poer voorkomen;
maar dat zijn uitzonderingen. De gewone Westvlaamse d-synkope is die met volledig
wegvallen van de d, dus kwa (Fn. Quaeghebuer), roo (uit rode), leer, mee, were enz.
Trouwens na lange e wordt de intervokalische d nooit j; leier of meie voor leer, mee
uit leder, mede bestaan niet. Het is dus onmogelijk eie uit ede te verklaren. GYSSELING
(Top. Wb. I, 306) noemt ook Eienbrugge in Oostkerke (1187) en Eiewerve, Eienbroek
en Eiensluis in Dudzele. Aarzelend verklaart hij het eerste element uit Germ. agjon,
met betekenis ‘punt, scherpe kant’. Maar weer eens heeft de auteur het niet nodig
geoordeeld bij onze grootste toponymist te rade te gaan.
De koppesluis (nr. 166) is niet genoemd naar Jacob Bout, maar wel naar ene
Cobbout, zoals uit de oudste attestaties blijkt: 1357 an Cobboutsluus, 1376 Cobbouds
sluus, 1389 Cobbouts sluus. Cobbout was een ten onzent in de middeleeuwen zeer
verspreide toenaam; cobbout is trouwens Middelnederlands voor ‘kabouter’, vgl.
Duits Kobold. Zo wordt meteen ook de naam Coopetheule 1838 (nr. 169), of
Coppetsheule (1839) duidelijk. Het is duidelijk een verzwakte en verhaspelde vorm
van Cobbouts heule.
Nesse in Scharpenesse (Ramskapelle) zou volgens S. ‘moerassige grond’ betekenen
zoals loog/loge. Nes, nesse, nisse betekent integendeel ‘landtong’, zoals in Hontenisse,
Ossenisse, Blankenese (Hamburg), Blanc-Nez en Griz-Nez in Noord-Frankrijk.
Naslaan van de toponymische literatuur had ook hier de auteur voor deze vergissing
kunnen behoeden.
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De naam Palemaet (nr. 266), ook Paelmaet, Paelmaete, Palmaet is S. een probleem.
Hij verklaart als ‘grenspaal’. KILIAAN kent nochtans het woord
palm-maete/pal-matorie ‘ferula: baculus quo puerorum palma sive vola manus feritur,
vulgo palmatoria’. Ook DE BO vermeldt het Westvlaamse woord plamate en plamette
voor de ‘plak, het strafwerktuig van de schoolmeester’. Hij citeert trouwens uit
Vossius: ‘De kinders hebben d'oogh op 's meesters handt-palmaet’. Waarschijnlijk
is deze naam geïnspireerd door de gelijkenis met de plak.
Een kleine poging om de ‘onverklaarbare naam’ Streit te verklaren! Misschien is
dit woord het oude Franse woord estreit, estroit, estrei ‘lieu étroit, resserré’
(GODEFROY, Dict. de l'anc. langue française III, 656). Dat hier de vorm zonder
e-anlaut wordt gebruikt, is normaal, vgl. estran/strand, espion/spion,
estacade/staketsel enz.
Het is me een raadsel waarom S. bij Vierbote (nr. 374) Larousse nodig heeft:
‘bouter, van het Germaanse botan, betekent mettre, placer’. Aangezien het om een
Nederlands (Germaans) woord gaat, kon hij inderdaad hebben volstaan met
VERWIJS-VERDAM, want vuur bo(e)ten betekent inderdaad ‘vuur aansteken,
aanleggen’; de vierboete was een ‘vuurbaak’.
Mocht de auteur bij een volgende studie wat meer zijn licht willen opsteken bij
geschoolde naamkundigen en zich wat meer verdiepen in de onomastische literatuur,
dan zou het resultaat van zijn naamkundig vorsingswerk een degelijk werkstuk kunnen
worden.
Brugge.
F. DEBRABANDERE
P. HESSMANN, Namenforschung im ostniederländisch-westfälischen
Grenzgebiet (Beschreibende Bibliographien, 8. Heft). Amsterdam, Rodopi,
1978, 104S.
De titel van dit werk is enigszins misleidend voor wie niet op de binnenbladzijde
leest dat het uitgegeven werd in de reeks ‘Beschreibende Bibliographien’. Het is
inderdaad een beschrijvende en gedeeltelijk ook een kritische bibliografie van wat
er op naamkundig gebied sinds het einde der 18de eeuw tot in 1976 gepubliceerd
werd in en over dat bepaald stuk grensgebied van Nederland en Duitsland, dat
gevormd wordt door vier taallandschappen, van de ene kant Twente en de Gelderse
Achterhoek, anderzijds het graafschap Bentheim en het Westmünsterland. Ook al
heeft een staatsgrens allicht een gewichtige politieke betekenis, toch houden de in
een bepaald gebied bestaande dialekten en naamgeving dikwijls eenvoudig geen
rekening met die veelal kunstmatige scheidingslijn. Omdat echter onomastische
grenzen uiteraard veel moeilijker te trekken zijn dan dialektologische, stoelt de
afbakening van genoemd territorium in de eerste plaats op dialektgeografische kriteria.
HESSMANN streeft in zijn bibliografie de grootst mogelijke volledigheid na. Wel
heeft hij uit de in aanmerking komende publikaties van
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vóór 1900 slechts de voornaamste gekozen, maar daarnaast werd alles opgenomen
wat in de 20e eeuw op naamkundig gebied verscheen, zowel het schijnbaar
onbeduidende als het klaarblijkelijk gewichtige. De publikaties die ofwel uitsluitend
ofwel hoofdzakelijk betrekking hebben op het behandelde gebied, werden van een
- naar gelang van de belangrijkheid - korte of uitvoerigere inhoudelijke bespreking
voorzien. Anderzijds werd van de werken, die voor het betreffende grensgebied
weliswaar belangrijk zijn maar waarvan de inhoud ruimtelijk en/of tematisch de
grenzen ervan overschrijdt, alleen de titel overgenomen (b.v. J. HARTIG,
Münsterländische Rufnamen im späten Mittelalter; H.J. KEUNING-J. NAARDING, Het
esdorp); daarentegen zijn standaardwerken (als b.v. BACHS Deutsche Namenkunde)
en ook de uitgaven die gans Nederland bestrijken (b.v. SCHÖNFELDS Veldnamen en
Waternamen, of MOERMANS Plaatsnamen) gewoon niet vermeld.
Het is te verwachten dat bij bovengenoemde keuze en bewerking een zekere
subjektiviteit niet uitgesloten is. De auteur is zich daar echter ten volle van bewust,
wat overigens ook geldt voor de recensies, die hij hier en daar bij sommige
monografieën heeft opgenomen, maar waarbij hij geen volledigheid heeft nagestreefd.
HESSMANN heeft zijn bibliografie kronologisch, en binnen in hetzelfde jaar
alfabetisch per auteur gerangschikt. Over de voor- en nadelen van dat systeem kan
geredetwist worden. Een mogelijk voordeel is b.v. het feit dat de gebruiker een beter
periodiek overzicht van de evolutie van de naamkunde in een bepaald gebied krijgt;
het nadeel van het ontbreken der alfabetisch gerangschikte auteursnamen wordt - zij
het langs een kleine omweg - opgevangen door een auteursregister met verwijzing
naar de respektieve nummers in de bibliografie. Het werk wordt afgesloten met een
plaatsnamenregister en een niet minder nuttige tematische index, die allebei de
raadpleegbaarheid én de waarde van de bibliografie ten zeerste verhogen, te meer
daar deze indices zowel op de vermelde werken als op de inhoudelijke beschrijvingen
teruggaan; zo kan men in een minimum van tijd terugvinden waar er iets geschreven
werd over b.v. Borne of Haaksbergen, over de Hessenwegen, de wijk-namen enz.
Het komt me voor dat HESSMANNS bibliografie niet zuiver toevallig is ontstaan.
Ze is immers niet alleen een tegenhanger, maar meteen ook een mooie aanvulling
van L. KREMER, Mundartforschung im ostniederländisch-westfälischen Grenzgebiet.
Eine Bestandsaufnahme (1900-1975) (Amsterdam, 1977), een werk waarin - voor
identiek hetzelfde territorium en in dezelfde kronologische volgorde - de boeken en
tijdschriften, die in de 20e eeuw op dialektologisch gebied verschenen, worden
vermeld en gedeeltelijk ook besproken en/of kort samengevat.
Leuven.
C. MARYNISSEN
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Mededelingen
Lessencyclus Naamkunde in het Postuniversitair Centrum Limburg.
De Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde organiseert in samenwerking
met het Postuniversitair Centrum Limburg een lessencyclus ‘Naamkunde’, van 21
oktober 1978 tot 31 maart 1979.
Hoewel de inleiders vooral het naamkundig onderzoek in Limburg zullen belichten,
kunnen ook niet-Limburgers deze lessencyclus met vrucht volgen: de algemene
onderzoekstechnieken blijven immers dezelfde.
We trekken in het bijzonder de aandacht van de deelnemers op het feit dat de door
hen verrichte of lopende onderzoeken kunnen voorgelegd worden voor een kritische
bespreking op 31 maart 1979. Wij durven hopen dat hiervan zo ruim mogelijk gebruik
gemaakt wordt.
De cyclus richt zich vooral, maar niet uitsluitend, tot diegenen die zich in hun vrije
tijd met de studie van de plaats- of persoonsnamen (willen) inlaten en waarvoor ze
zich een onderzoeksmethode wensen eigen te maken die alle kans biedt om tot
efficiënte en wetenschappelijk verantwoorde resultaten te leiden. Uit ondervinding
is immers gebleken dat sommigen zich weinig of onvoldoende voorbereid in het
naamkundig ‘avontuur’ storten.

Programma
1. 21 oktober 1978: Archiefwezen en archiefonderzoek.
2. 18 november 1978: Paleografie (drs. J. GRAUWELS - lic. E. HOUTMAN).
3. 2 december 1978: Materiaalverzameling, historisch en uit de volksmond,
transcriptie - tevens inleiding tot de toponymie (dr. J. MOLEMANS).
4. 16 december 1978: Toponymie en landschapsrekonstruktie (historische kaarten,
andere methoden) (dr. E. PAULISSEN).
5. 13 januari 1979: Redigeren van een toponymische monografie (lic. J. SEGERS).
6. 27 januari 1979: Inleiding tot de studie van de persoonsnamen en meer in het
bijzonder tot de studie van de bij- en familienamen. Synchronisch en
diachronisch (dr. W. VAN LANGENDONCK).
7. 10 februari 1979: Familienamengeografie (prof. dr. J. GOOSSENS).
8. 24 februari 1979: Taalsociologie van de persoonsnamen (bijnamen, voornamen,
familienamen) (dr. W. VAN LANGENDONCK).
9. 17 maart 1979: Globaliseringsles: synthese naamkundig onderzoek in Limburg
(dr. J. MOLEMANS -- dr. W. VAN LANGENDONCK - e.a.).
10. 31 maart 1979: Bespreking van het naamkundig onderzoek dat door deelnemers
werd of wordt ondernomen (dr. J. MOLEMANS -- dr. W. VAN LANGENDONCK -dr. E. PAULISSEN).
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Inschrijving
Deze kan gebeuren door het storten van het verschuldigd inschrijfgeld op postrekening
000-0981259-07 van het Wetenschappelijk Onderwijs Limburg (Diepenbeek) met
vermelding van ‘P.U.C. - programma Naamkunde’.
De inschrijving kan ook gebeuren op het sekretariaat van het Postuniversitair
Centrum Limburg, Universitaire Campus, 3610 Diepenbeek (elke werkdag van 8.30
u tot 17.00 u, ook op zaterdag). Tel. 011/22.99.61.
Deelnemingskosten dienen vooraf te worden betaald.

Praktische schikkingen
De kolleges gaan steeds door op zaterdag van 9.30 u tot 13.00 u (pauze inbegrepen).
De kolleges worden steeds gegeven op de Universitaire Campus te Diepenbeek.
De kosten voor het volledige programma bedragen 1.500 BF.

Stuurgroep
Leden: dr. J. MOLEMANS -- de heer J. CAJOT -- de heer J. SEGERS.
Coördinator: de heer G. LAMBRECHTS.

Totstandkoming van een werkverband dialectologie binnen de
Stichting Taalwetenschap.
Tijdens de derde Dialectologenconferentie, die op 29 april 1978 in Amsterdam werd
gehouden, is besloten een Werkverband Dialectologie in het leven te roepen, dat zal
functioneren binnen de Stichting Taalwetenschap, die deel uitmaakt van de
ZWO-organisatie.
Dit besluit werd genomen op grond van de bevindingen van een commissie die
tijdens de tweede Dialectologenconferentie de opdracht had gekregen na te gaan,
hoe het dialectologisch beraad in een overlegen samenwerkingsorgaan zou kunnen
worden geïnstitutionaliseerd dat tevens als subsidiekanaal zou kunnen dienen. Bij
overleg met de Stichting Taalwetenschap deed deze de commissie het voorstel tot
het genoemde werkverband, welk voorstel op de derde Dialectologenconferentie
werd aanvaard.
De werkzaamheden van de Dialectologenconferenties zullen in het nieuwe kader
van het Werkverband Dialectologie worden voortgezet. Vrijwel allen die aan deze
conferenties hebben deelgenomen, zijn dan ook tot het Werkverband toegetreden.
Het bestuur hiervan werd op 29 april als volgt samengesteld: drs. A.C.M. GOEMAN,
prof. dr. J.
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GOOSSENS (voorzitter), drs. H. HEIKENS (secretaris), drs. J. KRUIJSEN en prof. dr.
A.A. WEIJNEN. Dit bestuur zal binnen de Stichting Taalwetenschap als
coördinatiecommissie voor de dialectologie fungeren.
Een van de voornaamste doelstellingen van het Werkverband is overleg en
samenwerking tussen beoefenaars van de dialectologie te bevorderen. In het
Werkverband kunnen ervaringen worden uitgewisseld en gemeenschappelijke
problemen worden besproken. Ook kunnen werkzaamheden op elkaar worden
afgestemd en worden gecoördineerd. Verder heeft het Werkverband als voorname
taak lopend en voorgenomen onderzoek kritisch te evalueren, wenselijke nieuwe
projecten tot stand te doen komen en te begeleiden en wellicht aldus een
onderzoeksbeleid tot ontwikkeling te brengen.
Een belangrijk deel van de werkzaamheden van het Werkverband zal plaatsvinden
in werkgroepen, die een beperkte omvang zullen hebben.
Omdat met het Werkverband primair een samenwerkingsverband wordt beoogd,
worden al diegenen die in het Nederlandse taalgebied in Nederland en België
dialectologie beoefenen, ertoe uitgenodigd tot het Werkverband toe te treden. Hierbij
wordt niet alleen gedacht aan diegenen die zich met Nederlandse dialecten
bezighouden, maar ook aan hen die buitenlandse dialecten tot onderzoeksobject
hebben, en verder niet alleen aan taalkundigen, maar ook aan niet-taalkundigen wier
werkterrein gedeeltelijk of geheel met dat van de dialectologie samenvalt.
Men kan zich als lid van het Werkverband opgeven bij de secretaris: drs. H.
HEIKENS, Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de KNAW,
Keizersgracht 569-571, 1017 DR Amsterdam (tel. 020-234698). Nadere inlichtingen
kunnen zowel bij hem, als bij de andere leden van het bestuur worden ingewonnen.
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[Nummer 3-4]
Naar een Nederlandse familienaamgeografie
Tot enkele jaren terug was de FN-geografie een onderontwikkelde tak van de
Nederlandse naamkunde. De stand van de kennis op dit gebied een kwart eeuw
geleden is beschreven door A. BACH, die in zijn Deutsche Namenkunde ook het
Nederlandse taalgebied behandelt(1). Hij was toen niet veel groter geworden dan in
1885, toen J. WINKLER De Nederlandsche geslachtsnamen publiceerde(2). Bach
bespreekt eerst in onderdelen van een dialectgeografische indeling van het
Continentaalwestgermaanse gebied enkele kenmerken van FN in het ‘Saksische
oosten van Nederland’, in het ‘overwegend Frankische zuiden (en zuidwesten) van
het ‘grossndl.’ gebied en in de ‘kuststreek aan de Noordzee’(3) en tracht daarna de
verspreiding van enkele FN-types in het Continentaalwestgermaans, waaronder het
Nederlandse taalgebied, samen te vatten en te interpreteren(4). Op twee zeer grove
schetskaartjes (1. Vormen van FN uit herkomstnamen, 2. de types Friedrichsen en
Friedrichs) is ook rekening gehouden met het Nederlands. Het zijn bij mijn weten
de eerste FN-kaarten die informatie over ons taalgebied bevatten(5). Samenvattend
kan geconstateerd worden, dat men in de jaren vijftig over de verspreiding van enkele
nl. FN-types wel een zekere voorstelling had, maar dat er zich nog geen echte
FN-geografie ontwikkeld had.

(1) A. BACH, Deutsche Namenkunde2, Band I, 2 (Heidelberg, 1953), 137-190: ‘Die FN in ihrer
landschaftl. Staffelung’.
(2) J. WINKLER, De Nederlandse geslachtsnamen in oorsprong, geschiedenis en betekenis.
Haarlem, 1885 - Herdruk Zaltbommel, 1971.
(3) BACH I, 2, p. 156, 158-160, 160-162.
(4) BACH I, 2, p. 166-190.
(5) BACH I, 2, p. 173 en 178.
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Een grondige verandering viel in de jaren zestig vast te stellen, toen op initiatief van
P.J. MEERTENS de Amsterdamse Commissie voor Naamkunde en
Nederzettingsgeschiedenis het Nederlands Repertorium van Familienamen begon
te publiceren dat nu reeds zijn voltooiing tegemoet gaat. Van de veertien voorziene
delen zijn er elf verschenen(6); op het ogenblik ontbreken alleen nog de provincies
Limburg en Noord- en Zuid-Holland (wel zijn er al repertoria van de drie grote steden
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam verschenen). Grondslag is de volkstelling van
31.5.1947. Daar er in hetzelfde jaar ook in België een volkstelling plaats had, is het
des te meer te betreuren dat de publikatie van een Belgisch FN-repertorium werd
stopgezet na het verschijnen van twee delen over twee Waalse arrondissementen in
1956 en 1964(7).
De gevolgen van de publikatie van het nl. Repertorium voor de studie van de
verspreiding van de FN zijn niet onbelangrijk geweest. Over twee duidelijk omgrensde
thema's zijn er met behulp van dit materiaal studies geschreven: over de zgn.
kernnamen en over de herkomstnamen. Onder kernnamen(8) verstond K. HEEROMA
FN die in een provincie ten minste 100 naamdragers hebben, van wie er ten minste
50% in één gemeente woont. Kernnaamkaarten geven de verspreiding van de
frequentie van kernnamen in verhouding tot het bevolkingsaantal van de afzonderlijke
gemeenten van een provincie(9). Zij leveren een bijdrage tot het inzicht in het verband
van FN en migratie; dit kan echter nauwelijks een linguistische probleemstelling
worden genoemd. Hetzelfde geldt voor de ndl. geografische studies

(6) Nederlands Repertorium van Familienamen, uitgegeven door de Naamkundecommissie van
de Kon. Nederlandse Akademie van Wetenschappen onder redactie van Dr. P.J. MEERTENS
en (van deel X af) H. BUITENHUIS. Assen, 1963.
(7) Répertoire belge des noms de familie. I. Arrondissement de Nivelles (Louvain, 1956), II.
Arrondissement de Liège (Bruxelles, 1964), publ. par O. JODOGNE.
(8) K. HEEROMA, De familienamen in Drenthe. D(riemaandelijkse) B(laden) 16 (1964), 44-57.
- H. BUITENHUIS, Kernnamen. Enkele kanttekeningen bij ‘De familienamen in Drenthe’. DB
16 (1964), 120-124. - K. HEEROMA, Kanttekeningen bij kanttekeningen. DB 16 (1964),
124-128. - H. BUITENHUIS, Kernnamen en immigratie in Drente. DB 17 (1965), 87-104. K. HEEROMA, Inleiding. Nederlands Repertorium van Familienamen. VI. Overijsel (Assen,
1968), 5-58. - K. HEEROMA en R.A. EBELING, Inleiding. Nederlands Repertorium van
Familienamen. VIII. Gelderland (Assen, 1971), 5-64.
(9) Het element ‘ten minste 100 naamdragers’ werd al gauw niet meer voor essentieel gehouden.
Nochtans blijft de definitie arbitrair, want de begrenzingen van provincies en gemeenten
evenals het percentage 50 zijn in dit verband willekeurige grootheden.
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van herkomstnamen(10); deze hebben zich tot nog toe niet met de ruimtelijke
verhouding van morfosyntactische types (zoals b.v. Van Holland, Holland, Hollander,
Den Hollander) beziggehouden, maar wel met de geografische relatie van zulke
namen tot het toponiem dat zij bevatten.
Een derde thema van de nl. FN-geografie is de vraag naar de representativiteit van
telefoonboeken geweest(11). Ook deze probleemstelling kan men niet direkt linguistisch
noemen. Tenslotte zijn er met behulp van repertoriummateriaal over enkele
morfologische elementen van nl. FN studies met taalgeografische beschouwingen
geschreven, die ten dele ook taalkaarten bevatten. In de meeste gevallen gaat het om
de ruimtelijke frequentieverdeling van zo een element in het noorden van Nederland,
d.w.z. dat Heeroma's methode bij het onderzoek van kernnamen als model gefungeerd
heeft(12).

(10) K. HEEROMA, Drent(h), Groninger, De Vries (en De Jong). DB 17 (1965), 22-42. - H.
BUITENHUIS, Familienamen en migratie in Nederland. M(ededelingen van de) V(ereniging
voor) N(aamkunde) 42 (1966), 104-117. - K. HEEROMA, Oostnederlandse herkomstnamen
in Utrecht. DB 22 (1970), 14-24. - K. HEEROMA, Die Drenter Herkunftnamen. B(eiträge)
(zur) N(amen) F(orschung), N(eue) F(olge) 5 (1970), 1-13. - R.A. EBELING, Gelderse
herkomstnamen in Gelderland. DB 22 (1970), 109-125. - F. DEBRABANDERE.
Persoonsnamenstudies en migratie. De herkomstnamen in de kasselrij Kortrijk 1350-1400.
Naamkunde 4 (1972), 134-149. - H. BUITENHUIS en K. HEEROMA, Noordbrabantse
herkomstnamen. Amsterdam 1972. - H. BUITENHUIS, Inleiding. Nederlands Repertorium van
Familienamen. X. Rotterdam (Assen, 1976), 5-29.
(11) G. DUJARDIN, Martens, Mertens, Maartens, Maerten, Maartense en varianten. Verspreiding
en frequentie. MVN 43 (1967), 27-41. - J. GOOSSENS, Enkele taalgeografische beschouwingen
bij de verspreiding van de familienamen Maartens, Martens, Mertens en Meertens in het
Nederlandse taalgebied. MVN 43 (1967), 42-45. - H. BUITENHUIS, De representativiteit en
interpretatie van naamkundige gegevens voor het onderzoek van de spreiding der
familienamen. MVN 43 (1967), 145-165. - G. DUJARDIN, Nog eens: Martens en de waarde
van telefoongidsen voor het geografisch onderzoek van familienamen. MVN 43 (1967),
166-171. - J. GOOSSENS, Over de representativiteit van telefoongidsen en karteringstechnieken
bij het geografisch onderzoek van familienamen. MVN 43 (1967), 172-181. In de studies
van DUJARDIN en GOOSSENS is een variabelen-karteertechniek toegepast, die tot dusver
alleen door M. QUAGHEBEUR (vgl. noot 12) werd overgenomen.
(12) K. HEEROMA, Die friesischen Familiennamen auf-a. Namenforschung, Festschrift für A.
Bach (Heidelberg, 1965), 168-177. - H.T.J. MIEDEMA, Veenkers en Sandkers tegenover
Veentjers en Sandjers in het oosten van Groningen en Drente. DB 17 (1965), 43-52. - K.
HEEROMA, Drentse familienamen op -a. DB 21 (1969), 164-168. - R.A. EBELING, De
familienamen op -huis in de drie noordelijke provincies. DB 23 (1971), 198-205 en 24 (1972),
39-53, 148-164. - K. HEEROMA, Familienamen in Overijsel. 1. Namen met reef e.d. DB 24
(1972), 91-105; 2. Namen met klein, groot, olde, nije, enz. DB 25 (1973), 12-27; 3. Namen
met kate e.d. DB 25 (1973), 28-47; 4. Namen met tij e.d. DB 25 (1973), 48-58. - De studies
van M. QUAGHEBEUR en O. LEYS over de FN Quaghebeur en Goeghebeur in West- en
Frans-Vlaanderen in Naamkunde 6 (1974), 185-191 en 192-197 staan buiten deze jonge
traditie.
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De ontwikkeling van de studie der nl. FN samenvattend kunnen we zeggen dat er in
de laatste vijftien jaar een FN-geografie tot stand is gekomen. De dominerende figuur
is HEEROMA geweest. Zijn karteermethode en ook de hem typerende manier van
taalgeografisch denken hebben in weerwil van alle polemiek model gestaan. Het
komt hierbij vooral op de verklaring van de verspreiding van een taalelement of
taalstructuur in de geografische ruimte aan; het diatopische contrast tussen equivalente
elementen of structuren treedt daarbij naar de achtergrond of wordt niet behandeld.
Een voorbeeld kan dit verduidelijken. In zijn artikel over de Friese FN op -a stelt
Heeroma vast dat als deze namen in Friesland en Groningen ‘samen met alle andere
woorden op -a de reductievocaal hadden aangenomen, de huidige Friese en Groningse
FN weinig van die in Drente en Overijsel zouden verschillen. De Groningse familie
Huizinga zou dan Huizinge of Huizing hebben geheten...’(13). Verderop in zijn artikel
interesseert Heeroma zich echter alleen nog maar voor de verspreiding van de -a en
niet voor de tegenstelling tussen het behoud en het verlies van dat element.
Deze eenzijdige behandeling heeft een verwaarlozing van het taalgeografisch
contrast tot gevolg, hoewel men dit in de areaallinguistiek niet kan missen. Zij staat
ook het inzicht in de weg dat geografisch contrasterende elementen in de FN-geografie
door de mobiliteit der bevolking als realisatietypes van linguistische variabelen
behandeld dienen te worden. Het ruimtelijke contrast en de variabiliteit zijn
daarentegen samen met de verspreiding als de hoekstenen van de FN-geografie te
beschouwen. Bovendien moet de nl. FN-geografie ‘linguistischer’ worden door zich
niet langer vooral op taalkundig marginale problemen als de verspreiding van kernen herkomstnamen te concentreren, maar zich integendeel bezig te houden met
vormstructurele aspecten van verspreiding en contrast van de variabele namen en
naamtypes. Deze zijn: spelling, klankleer, morfosyntaxis, lexicologie. Hoe hierbij
te werk kan worden gegaan zal ik nu met een aantal voorbeelden verduidelijken.

(13) K. HEEROMA, Die friesischen Familiennamen auf -a (noot 12), 168.
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De materiaalbasis van de kaarten(14) wordt gevormd door: 1) de elf tot nog toe
verschenen delen van het Nederlands Repertorium van Familienamen, 2) voor de
Nederlandse provincies Limburg en Noorden Zuid-Holland behalve de steden
Amsterdam, Den Haag en Rotterdam telefoonboeken van het jaar 1975/76(15), 3) voor
Vlaams-België telefoonboeken van het jaar 1970(16). In het gebied van de repertoria
is voorzover niet anders vermeld op de kaarten de verhouding tussen de
variabelentypes procentueel met behulp van vertikale kolommen voorgesteld. Het
symbool kan dan eenvoudig (wanneer een variabelentype op een plaats 100% van
de variabele inneemt) of complex (als meerdere variabelentypes naast elkaar
voorkomen) zijn, maar het heeft steeds dezelfde totale omvang. In de gebieden van
de telefoongidsen is van absolute getallen uitgegaan en bijgevolg wisselt de grootte
van het eenvoudige of complexe symbool. Op de originele kaarten (schaal 1:500.000)
komt 1 naamdrager met 1 mm2 overeen. Als een plaats uit een telefoongids meer
dan 30 naamdragers oplevert, is er echter met kolommen en met percenten gewerkt.
Dit principe is bovendien om praktische redenen (gebrek aan plaats op de kaart) nog
in enkele andere gevallen toegepast, die steeds in voetnoot zijn vermeld.

1. De spelling van FN.
De kaart met de verspreiding van de spellingen van de intervocalische stemloze
velare occlusief in de nl. FN die uit de beroepsnaam bakker zijn ontstaan (kaart 1)(17),
laat zien dat er een geografie

(14) Deze zijn getekend door Herwig LAENEN, die ook het materiaal uit de repertoria en
telefoongidsen geëxcerpeerd heeft.
(15) Het gaat om de delen 3, 4, 5, 9 en 12 van de Nederlandse Telefoongids 1975/76.
(16) Het gaat om de delen 1-5 van de Belgische Telefoongids 1970.
(17) De volgende vormen zijn (zonder rekening te houden met het verschil tussen hoofdletter en
kleine letter in de spelling van het lidwoord) op de kaart verwerkt:
Met -kk-; Bakker, De Bakker, Den Bakker, Bakker Arkema, Bakker Bikker, Bakkere, De
Bakkere, Bakkeren, Bakker Hendriks, Bakker Marinuszoon, Bakkernes, Bakker Nouwen,
Bakker-Ohm, Bakker Pronk, Bakkers, Bakkersbij, Bakker Schut, Bakkert, Bakkerus,
Bakkerweerd, Bekker, De Bekker, Den Bekker, Bekkeren, Bekkerhof, Bekkerin, Bekkering,
Bekkeringh, Bekkernens, Bekkernes, Bekkerneus, Bekkers.
Met -ck-: Backer, De Backer, Debacker, De Backere, Backer Dirks, Backer van Leuven,
Backer van Ommeren, Backer Overbeek, Backerra, Backers, Backerus, Becker, De Becker,
Debecker, Beckeret, Becker Hof, Becker Hoff, Beckering, Beckeringh, Beckeringh van
Loenen, Beckering Vinckers, Beckerman, Beckers, De Beckers, Beckert.
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van de spellingen van nl. FN bestaat(18). Meestal is er een scherpe tegenstelling tussen
de gebieden met -kk- en -ck-. Zij valt min of meer met de Nederlands-Belgische
rijksgrens samen. Een vermenging op ruime schaal van de twee types komt alleen
in het zuidoosten van Nederland voor, d.w.z. in Limburg en in het oosten van
Noord-Brabant. Verder treden zij naast elkaar op in een smalle strook in
Zeeuws-Vlaanderen langs de Belgische grens. Over het algemeen is het Nederlandse
deel van de kaart met zijn overwegen van -kk- minder homogeen dan het Belgische,
dat bijna uitsluitend -ck- heeft. Hier wijkt alleen de Antwerpse agglomeratie wat van
de rest af omdat -kk- er als minderheid overal vertegenwoordigd is. Dit hangt
vermoedelijk met een relatief hoog aandeel inwoners met Nederlandse nationaliteit
in Antwerpen en omgeving samen.
Een verklaring van het kaartbeeld is niet moeilijk. De spelling -ck- is in het
Nederlands ouder dan -kk-. Sinds de scheiding van Noord en Zuid in de 16e en 17e
eeuw werd in het Zuiden de Nederlandse schrijftaal hoe langer hoe meer een taalvorm
voor uitingen van tweederangscultuur; eerste schrijf- en cultuurtaal werd het Frans.
Het geschreven Nederlands bewaarde talrijke regionalismen en ouderwetsigheden
die in het Noorden, waar zich in die tijd een standaardtalige norm ontwikkelde,
verloren gingen. Het streven naar een norm leidde in het Noorden in 1804 tot een
eerste spellingregeling (de spelling Siegenbeek). Ten tweede is vast te stellen dat de
FN in het Zuiden meestal veel ouder zijn dan in het Noorden, waar er blijkbaar kort
na 1800, vooral op het platteland, nog personen zonder FN waren. De zuidelijke
traditie weerspiegelt zich in de spelling van de namen. Na de verovering van de
Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik door Frankrijk in 1794 en nadat
de Bataafse Republiek de Staatse Landen aan de Maas in 1975 aan Frankrijk had
afgestaan, werd in hetzelfde jaar in deze streken de burgelijke stand ingericht.
Daardoor werd de spelling van de FN in het deel van de kaart dat door Vlaams-België
en Nederlands-Limburg wordt ingenomen, gefixeerd. Vijftien jaar later kwamen ook
de noordelijke Nederlanden onder Frans bewind. Hier werden in 1811 onder de

(18) In het gebied van de repertoria is bij de berekening van de verhoudingen met intervallen van
10% gewerkt. Percenten boven vijf werden naar boven, andere naar beneden afgerond. Voor
de plaatsen Borgerhout K 246 en Merksem K 243 zijn om technische redenen kolommen
getekend.
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hierboven geschetste andere voorwaarden met betrekking tot de FN dezelfde
maatregelen getroffen als in 1795 in het Zuiden. Door keizerlijk besluit van 18.8.1811
moesten de inwoners die nog geen FN hadden er binnen het jaar een kiezen. In een
koninklijk besluit van 8.11.1825 moest nog eens aan deze verplichting worden
herinnerd(19).
Deze feiten verklaren de Belgisch-Nederlandse tegenstelling evenals het overwegen
van de ouderwetse spellingen in het zuidoosten van Nederland. De vraag in hoeverre
de vermenging van vormen met -ck- en -kk- in laatsgenoemd gebied aan de factoren
orthografische aanpassing, migratie of Duitse invloed moet worden toegeschreven,
kan alleen na detailonderzoek worden beantwoord(20). Voor andere delen van de kaart
waar vermenging van de types voorkomt, kan men in de regel wel migratie aannemen.
Vermoedelijk zullen andere FN-kaarten met spellingcontrasten verdelingen
opleveren die met het besproken geval grote overeenkomst vertonen, met archaïsche
spellingen in het Zuiden (Cuypers, Snouck, Laenen, Delanghe enz.) en aangepaste
in het Noorden (Kuiper, Snoek, Lanen, Lange enz.), verder met frequent aan elkaar
schrijven van het lidwoord of voorzetsel met het hoofdelement van de naam in het
Zuiden (Degroote, Vanacker) en consequente scheiding in het Noorden (de Groote,
van Akker), spelling van lidwoord of voorzetsel met een hoofdletter in het Zuiden
(De Groote, Van Acker), met een kleine letter in het Noorden (de Groote, van Akker).
Achter het zuidelijke aan elkaar schrijven en het gebruik van de hoofdletter wordt
meestal invloed van de Franse administratie en een onderontwikkeld taalgevoel in
de tijd van de fixering van de spelling der namen gezocht; de verfranste Belgische
administratie na 1830 heeft dan deze tendens voortgezet(21).

(19) Vgl. A. VRIEZE, De strijd om de geslachtsnamen. Alphen aan den Rijn, 1940. - P.J. MEERTENS,
De betekenis van de Nederlandse familienamen (Naarden, 1941), 12. - J. VAN DER SCHAAR,
Uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen (Assen, 1963), 162-163.
(20) Met de spellingen Bäcker, Beckermann en Beckerschmidt, die duidelijk van Duitse oorsprong
zijn, werd bij het tellen en het tekenen van de kaarten geen rekening gehouden. Het is echter
zeer goed mogelijk dat het voorkomen van een naam als Beckers, die zowel in het zuidoosten
van het Nederlandse taalgebied als in het Duitse Rijnland thuishoort, in een deel van de
gevallen het gevolg van immigratie vanuit Duitsland is.
(21) Vgl. J. LEENEN, De schrijfwijze van de aanlopen de en van in geslachtsnamen. H(andelingen
v.d. Kon.) C(ommissie voor) T(oponymie en) D(ialectologie) 31 (1957), 227-326.
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2. De klankleer van FN.
De kaart met de verspreiding van de spellingen van de hoofdtonige klinker in de nl.
FN die op de beroepsnaam bakker teruggaan (kaart 2)(22), maakt duidelijk dat er een
klankgeografie van de nl. FN bestaat. De karteringstechniek is dezelfde als bij de
vorige kaart, met dit verschil dat bij opgaven uit repertoria waarbij een variabelentype
het percentage 100 bereikt(23), in plaats van een kolom een cirkeltje werd getekend,
zwart voor het a-, wit voor het e- vocalisme.
Uit de kaart blijkt de verspreiding van de secundaire umlaut in bakker bij de
corresponderende FN en de ruimtelijke en variabele verhouding tussen umlaut en
niet-umlaut. De umlaut is een zuidoostelijk verschijnsel. In het Belgische deel van
de kaart is zijn begrenzing vrij scherp: ten oosten van een lijn Brussel-Turnhout komt
bijna uitsluitend e voor, ten westen vrijwel alleen a. Ten noorden van de rijksgrens
zijn de overgangen geleidelijker, maar toch heeft ten oosten van een lijn
Turnhout-'s-Hertogenbosch het type bekker zeer duidelijk de bovenhand. Beide types
houden elkaar in de streek van Nijmegen en Arnhem evenals in de Achterhoek en
Twente ongeveer in evenwicht, met toch iets meer e-spellingen. Het westen en het
noorden van Nederland heeft relatief tot zeer zelden bekker, wel tengevolg van
migratie, vooral naar het gebied Holland-Utrecht toe. Een sterkere vermenging van
de types in het Nederlandse dan in het Belgische deel van het onderzoeksgebied
hadden we ook al bij de bespreking van de spellingkaart kunnen constateren. We
kunnen uit dit verschijnsel wel concluderen dat de Nederlandse bevolking mobieler
is dan de Vlaamse.
Het relatief sterke voorkomen van a-vormen in het bekker-areaal van
Noord-Brabant tot Twente is echter waarschijnlijk niet uitsluitend het gevolg van
bevolkingsvermenging. Vermoedelijk heeft ook een factor een rol gespeeld die
hierboven al bij de bespreking van de spelling werd vermeld; de normerende kracht
van de orthografie in de tijd van de fixering van de vorm der FN in Nederland. Heel
wat

(22) De in kaart gebrachte vormen zijn dezelfde als die in noot 17 genoemd zijn en bovendien
De Backker, Beckker en De Beckker.
(23) Bij de berekening van de verhoudingen is er zoals op kaart 1 met intervallen van 10% gewerkt.
Het percentage 100 is in een aantal gevallen eerst na afronding ontstaan. Voor de plaatsen
Berchem K 248 en Borgerhout K 246 zijn om technische redenen kolommen getekend.

Naamkunde. Jaargang 10

221
personen die Bekker, de Bekker of Bekkers geheten hebben, zullen hun naam in de
vorm Bakker, de Bakker of Bakkers hebben laten optekenen.
Voorts is de vraag te stellen naar de verhouding van de klinker in de FN en in het
appellatief. In 1971 heb ik in een artikel(24) de verspreiding van bakker en bekker in
de Brabantse oorkondentaal en in de moderne Brabantse en Westlimburgse dialecten
onderzocht en geïnterpreteerd. Het moderne kaartbeeld (kaart 3) heeft een zeer
specifieke structuur met uitgesproken relictkenmerken van de bekker-gebieden.
Essentieel is dat er zich tussen een Noordoostbrabantse bekker-relicttrechter in de
driehoek 's-Hertogenbosch-Turnhout-Eindhoven en een gesloten zuidoostelijk
bekker-gebied in Vlaams-Brabant en Limburg een lintvorming vernieuwingsgebied
met a-vocalisme heeft geschoven. Uit het historisch materiaal kan afgeleid worden
dat de vernieuwing pas in de laatste eeuwen tot stand is gekomen; de FN-kaart maakt
niettegenstaande de vermenging van beide vocalen in Noord-Brabant duidelijk dat
dit na de mondelinge fixering van de vormen der FN moet zijn gebeurd. De uitspraak
van FN in ons taalgebied kan dus oudere taalgeografische verhoudingen weerspiegelen
dan die welke in de dialecten worden aangetroffen. De FN-geografie wordt op die
manier een hulpmiddel van een taalgeschiedenis die oog heeft voor geografische
aspecten van de taalontwikkeling; eveneens is zij een geschikt instrument ter
interpretatie van moderne dialectgeografische verhoudingen.
Nochtans mag uit deze constateringen niet besloten worden dat het klankaspect
van de spelling van FN in elk geval bij het onderzoek van klankgeografische
problemen in de dialectologie van belang is. Er bestaan blijkbaar klankverschijnselen
die gemakkelijker in de spelling van FN gefixeerd worden dan andere. In verband
met het besproken geval kan b.v. worden gezegd dat de umlaut steeds (in België) of
in de duidelijke meerderheid van de gevallen (in Nederland) op papier verschijnt.
Daarentegen wordt de eind-e in het zuidwestelijke gebied zonder apocope (type (De)
Bakkere tegen (De) Bakker) slechts in een minderheid van de gevallen en dan nog
slechts in een deel van zijn areaal geschreven (kaart 4). De kaart bevat kolommen
met percentages voor alle Belgische en Nederlandse plaatsen waar vormen met en
zonder apocope naast elkaar of slechts niet-geapocopeerde

(24) J. GOOSSENS, Bakker in het Brabants. T(aal en) T(ongval) 23 (1971), 94-97.
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vormen voorkomen, zwart voor de geapocopeerde, wit voor de nietgeapocopeerde.
De absolute getallen, die vaak zeer laag zijn, staan onder de symbolen. Plaatsen met
uitsluitend geapocopeerde vormen zijn met een punt gemerkt(25).
Het dialectgebied met e-uitgang in het appellatief bevat naast de gehele provincie
West-Vlaanderen ook de westelijke twee derde tot drie vierde van Oost-Vlaanderen.
Het lijkt echter uitgesloten dat er ook een min of meer aanzienlijk deel van Zeeland
toe zou behoren(26). Van de 53 bakkere-gegevens uit het Belgische deel van de kaart
komen er 30 uit West-Vlaanderen, waar zij overigens duidelijk in de minderheid
zijn, en slechts 3 uit Oost-Vlaanderen, wat een te verwaarlozen minderheid in
vergelijking mer bakker betekent. Uit de provincie Antwerpen komen 6 gegevens,
waarvan 5 uit de stedelijke agglomeratie Antwerpen, uit Brabant 13, waarvan 10 uit
de Brusselse agglomeratie, uit Limburg tenslotte 1 gegeven. In al deze gevallen gaat
het blijkbaar om migratie. Wat de drie zuidelijke Nederlandse provincies betreft, het
Zeeuwse repertorium bevat 26 gegevens met e-uitgang, waarvan 24 uit de westelijke
punt van Zeeuws-Vlaanderen, tegen de Westvlaamse grens aan, het Noordbrabantse
bevat er 11, die wel door migratie te verklaren zijn, het Limburgse telefoonboek geen
enkel. Het kaartbeeld verduidelijkt dat de vorm (De) Bakkere in de oostelijke helft
van West-Vlaanderen en in de aangrenzende punt van Zeeland thuis is, d.w.z. slechts
in een eiland midden in het gebied waarin als appellatief de vorm bakkere wordt
gebruikt. De verhouding tussen de geschreven vorm van de FN en de gesproken van
het appellatief

(25) Bij de kolommen is met intervallen van 5% gewerkt. Vormen van een lager percentage dan
5 zijn echter deze keer bij het tekenen van de symbolen niet geëlimineerd. Die
niet-geapocopeerde vormen zijn De Backere, Bakkere, De Bakkere.
(26) De bakkere-bakker-grens begint volgens het materiaal van lijst 32, vraag 49 van de
Zuidnederlandse Dialectcentrale te Leuven in Oost-Vlaanderen aan de taalgrens tussen
Opbrakel O 210 en Parike 0 211, loopt dan aan de oostkant langs Zottegem O 117 en aan de
westkant langs Wetteren I 255 en bereikt de Belgisch-Nederlandse grens tussen Stekene I
171 en De Klinge I 145. Zij valt ten zuiden van de Schelde samen met de tegenstelling tussen
westelijke -ələ, -ərə en oostelijke -əl, -ər in een reeks woorden (vgl. D. LERNOUT, Apocope
van de auslautende e in de Oostvlaamse en Brabantse dialecten. Licentiaatsverhandeling
Leuven 1969), ten noorden daarvan heeft zij vrijwel hetzelfde verloop als de -ərə/-ər- grens
in vinger (zie Reeks Nederlandse Dialectatlassen, zin 6). Deze laatste buigt op het punt waar
zij de staatsgrens bereikt, naar het westen af en valt dan tot aan de kust ongeveer hiermee
samen. Daar het Woordenboek der Zeeuwse dialecten (Den Haag, 19744), slechts bakker,
niet bakkere kent, kunnen we vermoeden dat de bakkere-bakker lijn ongeveer hetzelfde
verloop heeft.
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verschilt dus wat de auslaut betreft grondig van die bij het hoofdtonige vocalisme.

3. De morfosyntaxis van FN.
FN zijn morfosyntactische eenheden met specifieke verspreidingspatronen, die
eveneens onderwerp van de FN-geografie kunnen zijn. Hun onderzoek heeft een
meer uitgesproken naamkundig karakter dan dat van spelling, klankleer en het onder
4 te bespreken lexicaal aspect. De studie van de spelling der namen heeft slechts in
zoverre iets specifiek onomastisch als deze van de gebruikelijke spelling van de taal
waartoe de namen behoren afwijkt, zoals dat b.v. met FN in Vlaams-België het geval
is. Dat dit echter geen inherent kenmerk van namen is, blijkt al uit de overweldigende
meerderheid van de Noordnederlandse spellingen van het woord bakker als
bestanddeel van FN. Het diatopisch onderzoek van de uitspraak van namen is in de
eerste plaats een klankgeografische bezigheid; het krijgt bovendien onomastische
trekken voor zover er verschillen tussen de uitspraak van de naam en de daarmee
corresponderende dialectische realisatie van het appellatief te interpreteren zijn, zoals
b.v. in de buurt van de bakker-bekker-grens en in het bakkere-gebied. Iets gelijkaardigs
geldt voor de woordgeografie van de namen. Het onderzoek van de verspreiding der
Zuidoostnl. FN die op de appellatieven schreuder en snijder, beide in de betekenis
‘kleermaker’, teruggaan, is een woordgeografische aangelegenheid; het krijgt
naamkundige trekken door de constatering dat deze twee appellatieven in veel kleinere
gebieden dan de FN als relicten voortleven(27), terwijl omgekeerd het wijd verspreide
appellatief kleermaker als bestanddeel van FN nauwelijks voorkomt(28). In al deze
gevallen, spelling-, klank-, en woordgeografie, kunnen onomastische eigenaardigheden
eerst door een vergelijking met de

(27) Vgl. P.V. VERSTEGEN, Dialectisch kleingoed. Leuvensche Bijdragen 30 (1938), Bijblad
53-61.
(28) In het Noordbrabantse repertorium staan er 7 kleermaker-namen (5 de Kleermaeker, 2
Kleermaker) tegen 671 Schreuder-namen (Schreuder, Schreuders, Schreur, Schreurs, Schroër,
Schroeder, Schroeders, Schroeyers, Schroyer, Schrurs, bovendien nog 109 gegevens met
Duitse spellinginvloed: Schröder, Schröeder, Schröeders, Schrörs, Schrürs) en 1336
snijder-namen (Sneiders, Sneijder, Sneyders, Sneyders de Vogel, Sneyers, Snieder, Snieders,
Sniers, Snijder, Snijders, Snijders Vroegop, Snijers; bovendien 82 gegevens met Duitse
spellinginvloed: Schneider, Schneiders, Schneyder, Schnieder).
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appellatieve tegenhangers geïsoleerd worden. Zij zijn meestal als relicten te
karakteriseren en moeten, wanneer men een paar spellingkenmerken (aan en van
elkaar schrijven, hoofd- en kleine letters) buiten beschouwing laat, voor de
afzonderlijke variabele FN geïsoleerd bestudeerd worden.
De geografische studie van de morfosyntaxis van FN verschilt daarvan principieel.
Zij houdt zich met de structuur van de namen zelf bezig. Deze is het gemakkelijkst
te herkennen op kaarten waarvan het materiaal niet door splitsingen van de drie
genoemde types wordt doorkruist. Wanneer zulke overlappingen optreden, kunnen
die bij het onderzoek naar de vormstructuren geëlimineerd worden. Zo bestaat de
FN die op de diernaam wolf teruggaat, uit drie geografisch onderscheiden
variabelentypen: Wolf (zonder lidwoord of uitgang), De Wolf (met lidwoord), Wolfs
(met genitiefuitgang). Dat het zuidwestelijke De Wolf-gebied door een
Wolf-Wulf-grens in tweeën gedeeld wordt, hoeft geen bezwaar te zijn om de namen
De Wolf en De Wulf op een morfosyntactische kaart als een enkel variabelentype te
behandelen.
Op die manier is dan ook bij het vervaardigen van de morfosyntactische kaart met
de FN die op de beroepsnaam bakker teruggaan, te werk gegaan (kaart 5). Verschillen
in de spelling van de stemloze velare occlusief en van het lidwoord evenals de
tegenstelling tussen aan- en van elkaar-schrijfwijze van lidwoord en hoofdwoord
zijn dus verwaarloosd (spelling). Evenmin werd rekening gehouden met de
a-e-tegenstelling(29) en met het voorkomen van vormen met finale -e (klankleer).
Tenslotte is ook het feit buiten beschouwing gelaten dat de humanistisch-Latijnse
FN Pistorius (Pistor, Pistoor)(30) en daarnaast ook mischien oudere vormen als Pester,
Pesser, Pister op een bescheiden verspreiding, vooral in het Brabantse dialectgebied,
mogen bogen (lexicologie)(31). De kaart is volgens de in de inleiding beschreven
principes getekend(32), met een verschillende behandeling van repertoria en
telefoongidsen(33).

(29) Dat het type Bekkering in de legende niet Bakkering is geschreven, is het gevolg van het feit
dat het geen enkele maal met a voorkomt.
(30) Het Noordbrabantse repertorium heeft 155 × Pistorius, 4 × Pistoor, 1 × Pistor.
(31) Het Noordbrabantse repertorium heeft 125 × Pessers, 4 × Pisters. De vormen pester en pister
zijn uit het Mnl. bekend (Mnl. Wb. VI, 310 en 385).
(32) De volgende vormen zijn op de kaart verwerkt:
- Type Bakker: Backer, Backker, Bakker, Bakkere, Becker, Beckker, Bekker.
- Type De Bakker: De Backer, Debacker, De Backere, De Backker, De Bakker,
Den Bakker, De Bakkere, De Becker, Debecker, De Beckker, De Bekker, Den
Bekker.
- Type Bakkers: Backers, Bakkers, Beckers, Bekkers.
- Type Bekkering: Beckering, Beckeringh, Beckering Vinckers, Beckeringh van
Loenen, Bekkering, Bekkeringh.
(33) In het gebied van de repertoria is er bij de berekening van de verhoudingen met intervallen
van 5% gewerkt. Vormen met een lager percentage dan 5 zijn echter bij het tekenen van de
symbolen niet geëlimineerd. Voor de plaatsen Borgerhout K 246 en Limmen E 63 zijn om
technische redenen kolommen getekend.
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Er zijn drie hoofdtypes te onderscheiden: 1) De beroepsnaam zonder lidwoord of
uitgang. Dit is de meest verspreide vorm in Nederland. Buiten de provincies
Noord-Brabant en Limburg evenals delen van Zeeland en Twente, waar andere types
domineren, heeft hij in dat land het absolute overwicht. 2) De beroepsnaam,
voorafgegaan door het lidwoord. Dit is de vorm van het zuidwesten, die nauwelijks
concurrenten heeft in de provincies West- en Oost-Vlaanderen evenals in het
Belgische deel van het Brabantse gebied; in de aangrenzende gebieden
Zeeuws-Vlaanderen en West-Noord-Brabant verschijnt hij weliswaar sterker met
andere types vermengd, maar ook hier is hij duidelijk de dominerende vorm. 3) De
beroepsnaam met de genitiefuitgang -s. Dit is de zuidoostelijke vorm; hij heeft in
Belgisch-Limburg en het Zuidoostbrabantse gebied het volstrekte overwicht; in de
aangrenzende provincies Noord-Brabant en Nederlands-Limburg is hij sterker
vermengd. Geïsoleerd van het grote zuidoostelijke gebied verschijnt Bekkers, Bakkers
ook in Twente en de Achterhoek. Met zekerheid vormt het Duitse Nederrijngebied
de brug tussen de twee Nederlandse arealen.
Het noordoosten van Nederland heeft nog een vierde type met een zeer lage
frequentie(34): een vorm op -ing, die we wel het best samen met BACH bij een groep
met patronymische afleidingen van beroepsnamen onderbrengen, die als
Noordwestduits te karakteriseren zijn(35).
Een uitvoerige historische interpretatie van de in kaart gebrachte taalgeografische
verhoudingen is hier niet mogelijk(36). Meestal wordt de vorm met lidwoord voor de
oudste gehouden(37); hij zou zich dan

(34) Bekkering met zijn schrijfvarianten (vgl. noot 32) komt in Friesland 17 ×, in Groningen 150
×, in Drente 73 ×, in Overijsel 13 ×, in Gelderland 23 × voor.
(35) BACH I, 1 (Heidelberg, 1952), p. 283.
(36) J. VAN LOON heeft aan de interpretatie van morfosyntactische patronen van FN een uitvoerige
historisch-geografische studie gewijd (dissertatie Leuven 1979).
(37) BACH I, 1, p. 272. De jongere nl. literatuur over dit onderwerp (vgl. noot 38) is minder zeker
of denkt aan Franse invloed op het ontstaan van nl. namen met artikel.
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(met Noordfranse rugdekking, vgl. namen als Leclercq, Lefèvre, Lesueur?) in de
westelijke uithoek van de continentale Germania als relict hebben kunnen handhaven.
Daar moet echter aan toegevoegd worden dat het gebruik van het lidwoord in het
Vlaams al sinds eeuwen facultatief schijnt te zijn en dat zijn optreden van stilistische
factoren afhangt, zoals in een paar recente publikaties is betoogd(38). Het wegvallen
van het lidwoord heeft het meest verspreide type Bakker opgeleverd. De verhouding
Bakker-Bakkers is zonder een grondige studie van historische gegevens moeilijk te
beoordelen; wel lijkt mij zeker dat men bij het onderzoek van de vormen op -s de
ruimere (Rijnlandse) samenhang niet uit het oog mag verliezen. De verspreide
Bekkering-gegevens in het noordoosten moeten eveneens in hun verbinding met het
aangrenzende Duitse gebied worden beoordeeld; hier gaat het om een analogische
nieuwvorming (naar de patronymica) die zich in een dunne laag over het oude
inheemse type heeft gelegd.
Het specifieke naamkundig karakter van de morfosyntactische kaart blijkt voorts
uit de vaststelling dat het motief dat aan de besproken naamvarianten ten grondslag
ligt, het beroep, bij een hele reeks nl. FN geografische verdelingen naar dezelfde
formele principes heeft opgeleverd: Vgl. FN als Koster, de Koster en Kosters
(Kusters); Smit, de Smit (de Smet) en Smits (Smets, Smeets); Klerk, de Klerk en Klerks;
Vissers, de Visser en Vissers enz. In hoeverre de verdelingen congruent zijn, moet
echter in de afzonderlijke gevallen gecontroleerd worden. Het zou ook voorbarig
zijn, aan te nemen dat een vergelijkbaar naamgevingsmotief automatisch vergelijkbare
ruimtelijke verdelingen tot gevolg heeft. Zo blijkt b.v. dat bij beroepsnamen die met
een m- beginnen er tussen het type zonder lidwoord of uitgang enerzijds en dat met
genitiefsuffix anderzijds vooral in Noord-Brabant

(38) Het laatst F. DEBRABANDERE, Het lidwoord in Kortrijkse 14de-eeuwse en moderne
familienamen. HCTD 47 (1973), 65-80. - F. DE TOLLENAERE, Matthijs Castelein of Matthijs
de Castelein? Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 91 (1975), 134-138. Andere
literatuur van Nederlandse zijde over dit onderwerp: J. LINDEMANS, Het inleidend lidwoord
bij familienamen. MVN 23 (1947), 12-20. - J. VAN GORP, Het inleidend lidwoord bij
Kempische familienamen. MVN 25 (1949), 11-23. - O. LEYS, Debruin, Dewit contra
Debruine, Dewitte. Een kwestie van dialectgeografie en taalstructuur. MVN 38 (1962), 20-29.
Van Franse zijde: A. DAUZAT, Les noms de famille de France (Paris, 1945), 320-322 (kaart
p. 321) en 329-330. - ID., Les particules de présentation dans les noms de famille de France.
Onomastica 1 (1947), 82-88.
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een nieuw type verschijnt, met een voor- en een achtergevoegde s (Smulders, Smeyers,
Smetsers), dat o.a. bij bakker (*Sbakkers) niet voorkomt. Anderzijds verschijnen
soms bij heel andere motiefgroepen dezelfde naamvormingstypes, hoewel de
geografische verdeling slechts gedeeltelijk congrueert; dat is bij een aantal diernamen
het geval: vgl. Wolf, de Wolf en Wolfs; Mol, de Mol en Mols; Kat, de Kat en Kats;
Roek, de Roek en Roeks enz.
We zijn hier bij een oude moeilijkheid van de naamkunde aangeland: volgens
welke criteria moeten de FN ingedeeld worden? Doordat betekenishistorische en
formele categorieën elkaar slechts gedeeltelijk dekken, komen er bij elke poging tot
een enigermate volledige indeling voortdurend doorkruisingen tot stand. Misschien
kan een verder ontwikkelde FN-geografie hier tot nieuwe inzichten leiden, wanneer
men identieke ruimtelijke verdelingen van groepen van FN die met dezelfde middelen
gevormd zijn, tot criterium voor het bij elkaar horen kiest. Bij de huidige stand van
de FN-geografie heeft deze gedachte echter slechts speculatieve waarde.

4. De lexicologie van FN.
FN zijn woorden (in enkele gevallen woordgroepen) die zich door een aantal
kenmerken van de appellatieve woordenschat onderscheiden(39). Zoals de appellatieven
hebben zij verspreidingsgebieden. Het verschijnsel heteronymie, d.w.z. dat er
verscheidene ‘woorden’ voor hetzelfde begrip bestaan die zich geografisch tegen
elkaar afzetten, heeft zijn tegenhanger bij de FN in de volgende zin: groepen van FN
die historisch op appellatieven teruggaan die als heteroniemen in de dialecten verdeeld
zijn, kunnen eveneens een geografische verdeling opleveren. Deze is dan met de
diatopie van de corresponderende appellatieven te vergelijken.
Het tot nog toe besproken materiaal is niet zeer geschikt om dit verschijnsel te
illustreren. Weliswaar bestaan er zoals gezegd naast de FN die op het appellatief
bakker teruggaan, enkele namen die van lat. pistor afstammen, maar daarvan heeft
alleen Pistorius een noemenswaardige frequentie. Pistorius is echter geen dialectisch

(39) Vgl. o.a. O. LEYS, De eigennaam als linguistisch teken. MVN 41 (1965), 1-81. - ID., Der
Eigenname in seinem formalen Verhältnis zum Appellativ. BNF, NF 1 (1966), 113-123. ID., Zur Funktion des Artikels bei Eigennamen. Onomastica Slavogermanica 3 (1967), 21-26.
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heteroniem van bakker met een eigen verspreidingsgebied (geweest), maar wel een
geleerde vertaling juist van de FN-variant Bakkers/Bekkers. Ook is het niet zo dat
de FN Pistorius een gebied zou bezetten dat met de verspreiding van de types
Bakker/De Bakker/Bakkers contrasteert(40). Het lijkt dus geen verstandige bezigheid,
een nl. heteroniemenkaart ‘bakker’ en evenmin een daarmee corresponderende
lexicologische FN-kaart te tekenen.
In plaats daarvan heb ik een groep FN onderzocht die op benamingen voor een
ander beroep teruggaan: de wagenmaker. Een schetskaart ‘wagenmaker’ is in 1967
door E. EYLENBOSCH en E. GOOSSENS gepubliceerd(41). In 1972 verscheen er dan in
de nl. Taalatlas een gedetailleerde woordkaart van de hand van EYLENBOSCH(42). De
grenzen tussen de appellatieve woordgebieden op kaarten 6 en 7 bij dit opstel zijn
overgenomen uit de schets van 1967; enkele kleine correcties werden op grond van
een vergelijking met de originele manuscriptkaart aangebracht(43). Ook de arcering
op kaart 6 gaat op de schets van Eylenbosch-Goossens terug: zij geeft het verspreide
voorkomen van wagenmaker- opgaven in het rademaker (ramaker, raaimaker,
raaiermaker, radmaker)-gebied aan. De kaart laat de verspreiding van vier
heteroniemen ter aanduiding van de wagenmaker zien: wagenmaker (met zijn Friese
variant weinmakker), rademaker (met de genoemde varianten), stelmaker en koeper.
Dit laatste kan tot kuiper vernederlandst worden. Eylenbosch-Goossens stellen vast
dat ‘in grote delen van Groningen het wagenmakers- en het kuipersbedrijf niet
gescheiden zijn, maar door een en dezelfde ambachtsman worden beoefend. De
naamgeving voor deze vakman weerspiegelt getrouw de feitelijke toestand’(44).
Anderzijds mogen we aannemen dat het appellatief kuiper in de betekenis
‘kuipenmaker’ in de nl. dialecten zeer verspreid is; we kunnen ten minste gemakkelijk
vaststellen dat de FN Kuiper/De Kuiper(e)/Kuipers overal voorkomt. Aangezien het

(40) Dit betekent natuurlijk niet dat Pistorius geen eigen verspreidingsgebied zou hebben. Van
de 198 naamdragers in de 11 tot dusver verschenen delen van het Repertorium komen er 155
uit Noord-Brabant.
(41) E. EYLENBOSCH en E. GOOSSENS, De wagenmaker in het Nederlandse taalgebied. TT 19
(1967), 95-120.
(42) Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. Afl. 9 (Leiden, 1972), kaart 5.
(43) In de ongepubliceerde Leuvense licentiaatsverhandeling van E. GOOSSENS, De benamingen
van de wagenmaker in Noord- en Zuid-Nederland (1964).
(44) EYLENBOSCH-GOOSSENS, 117.
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niet mogelijk is de dragers van de FN Kuiper die hun naam aan een voorvader te
danken hebben die alleen maar kuipen maakte, te scheiden van hen wier stamvader
ook wagens bouwde, is het principieel verkeerd op een FN-woordkaart de namen
Wagenmaker, Rademaker en Stelmaker en hun varianten met Kuiper te combineren(45).
Kaart 6 bevat bijgevolg als FN-types uitsluitend Wagenmaker (er zijn geen typisch
Friese spellingen), Rademaker en Stelmaker, en wel uitsluitend op grond van de
repertoria, dus zonder de provincies Limburg en Zuid- en Noord-Holland behalve
de drie grote steden. Voor variabelentypes met het percentage 100 staan cirkeltjes,
wit voor Wagenmaker, zwart voor Rademaker, gestippeld voor Stelmaker; anders is
de verhouding met witte, zwarte en gestippelde kolommen weergegeven.
De kaart bevat een paar verassingen. Ten eerste ontbreekt de FN Stelmaker totaal
in zijn appellatief-gebied en is hij daarbuiten alleen in Friesland - en wel zeer zwak
- vertegenwoordigd (in totaal 11 naamdragers)(46). Ten tweede wijkt de geografische
verhouding van Wagenmaker en Rademaker bij de FN sterk van die bij de
appellatieven af. In het appellatieve wagenmaker-gebied ten oosten en ten noorden
van de Zuiderzee is Rademaker verreweg het frequentste van de twee FN-types.
Verder naar het zuiden en het westen bestaat er weliswaar een zekere overeenkomst
in de verdeling bij de FN en de appellatieven in deze zin, dat Wagenmaker als FN
meer in het westen, Rademaker meer in het oosten verspreid is, maar toch is het
overduidelijk dat Wagenmaker als FN veel zwakker vertegenwoordigd is dan als
appellatief. Dat geldt ook voor het grote westelijke appellatieve wagenmaker-gebied,
waar in de meeste plaatsen meer personen Rademaker heten dan Wagenmaker. Het
geldt eveneens voor het deel van dit areaal dat nog niet in repertoria verwerkt is,
zoals uit de verhoudingen in de drie grote steden blijkt, die alle drie een sterk

(45) Daarentegen lijkt het wel gerechtvaardigd, de eerste drie met elkaar te combineren. Dat een
wagenmaker aanvankelijk een ambachtsman was die volledige wagens, een rademaker een
die alleen maar wielen en een stelmaker een die slechts het raamwerk (gestel) vervaardigde,
kan na de argumentatie van M. ÄSDAHL-HOLMBERG (Studien zu den niederdeutschen
Handwerkerbezeichnungen des Mittelalters. Lund, 1950, 143-162) en EYLENBOSCH-GOOSSENS
wel als achterhaald beschouwd worden.
(46) Allemaal Stelmaker geschreven. In Amsterdam woonde er in 1947 één enkele Stellemaker.
Met de naamvorm van Duitse oorsprong Stellmacher is geen rekening gehouden. Hetzelfde
geldt voor de vormen Rademacher, Radermacher, Rademacher Schorer, Ramacher en
Ramachers.
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overwicht van Rademaker hebben (in Amsterdam 461 tegen 126, in Den Haag 283
tegen 87, in Rotterdam 367 tegen 161). Wanneer men er voorts rekening mee houdt
dat een groot deel van de Wagenmaker-namen zonder -n- wordt geschreven en zich
achter hen naast een ambachtsman die wagens vervaardigde ook een producent van
wagen, weegschalen kan verbergen, zouden de verhoudingen op de kaart wel nog
eens te gunstig kunnen zijn voor Wagenmaker. Maar dan wordt het nog
problematischer of er wel überhaupt een apart Wagenmaker-FN-gebied bestaat dat
zich tegen andere arealen afzet. Mocht dat niet het geval zijn, dan is verder de vraag
te stellen of er in het westen geen andere FN voorkomt, en wel als voortzetting van
een appellatief dat achteraf door wagenmaker werd verdrongen.
Deze vraag heb ik voor het Vlaams-Belgische deel van het westen met behulp van
telefoongidsmateriaal onderzocht (kaart 7). Het gebied op de kaart heeft drie
heteroniemen: in het westen wagenmaker (dit gebied is de zuidelijke voortzetting
van het grote westelijke wagenmaker-areaal van kaart 6, in het oosten rademaker
(voortzetting van het oostelijke rademaker-gebied van kaart 6), tenslotte carlier, een
ontlening uit het Picardisch, in een klein areaal bij de taalgrens ten westen van Brussel,
tussen de wagenmaker- en rademaker-gebieden. Er is naar gestreefd om de
verspreiding van alle FN die op een beroepsnaam teruggaan, die ‘wagenmaker’ heeft
kunnen betekenen, op kaart te brengen. Daartoe behoren de types esser, dat ten
zuidwesten van Aken als appellatief voor ‘wagenmaker’ voorkomt, karman, wielman,
wagenaar en wageman. De laatste vier zijn ten minste gedeeltelijk ook benamingen
voor de voerman geweest; het Mnl. woordenboek kent carman, wagenaer en
wagenman slechts in deze betekenis(47). Voor de types Wagenaar en Wageman is op
de kaart hetzelfde teken gebruikt als voor Wagenmaker, omdat het denkbaar is, dat
dit laatste als appellatief een jongere aanpassing van de vormen wagenaar resp.
wageman is(48). Een apart teken voor Wagenmaker zou op de kaart nauwelijks zijn
opgevallen: in de telefoonboeken van de provincies West- en Oost-Vlaanderen komt
dit type in totaal slechts 5 × voor, tegen 54 × Wagenaar en 35 × Wageman.
Niettegenstaande het toegepaste procédé maakt het westelijke deel van kaart in

(47) Mnl. Wb. III, 1205; IX, 1601; IX, 1604. Wielman, Wieleman ontbreekt in dit woordenboek.
(48) Met de Duitse naamvorm Wagner is op de kaart geen rekening gehouden.
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vergelijking met het oostelijke een opvallend ‘lege’ indruk; bovendien zijn de
Wagenaar-, Wageman- en Wagenmaker-namen in het westen samen nauwelijks
talrijker dan de Carlier-gegevens; deze laatste zullen wel gedeeltelijk op eerste
naamdragers in het Picardisch, gedeeltelijk uit het Oostvlaamse gebiedje teruggaan.
In ieder geval zijn de vormen met Wagen- in de provincies Oost- en West-Vlaanderen
alles samen genomen duidelijk in de minderheid. Ik zie mij op het ogenblik niet in
staat om het vraagstuk van de uiterst lage frequentie van deze namen in het grote
appellativistische Wagenmaker-gebied op te lossen en kan slechts vermoeden dat
een verklaring in de zaakgeschiedenis te vinden is(49).
Daarentegen is duidelijk dat het appellatief wagenmaker in de tijd van de
materiaalverzameling (1940 en 1955)(50) in oostelijke richting expansief was, resp.
dat het in deze jaren, d.w.z. de tijd waarin het wagenmakersbedrijf overal uitstierf,
als cultuurtaalwoord zijn heteroniem rademaker ging vervangen, dat in vergetelheid
begon te geraken(51). Dat verklaart het gesloten voorkomen van Rademaker als FN
niet alleen in een strook ten westen van de rad-isolex in het wiel-gebied(52), maar ook
in een strook, die grotendeels met de vorige samenvalt, ten westen van de grens van
het appellatief rademaker. De westgrens van deze strook is op de kaart 6 niet duidelijk,
maar op kaart 7 is zij scherp, wat weer eens door de geringere mobiliteit van de
Vlaamse dan van de Nederlandse bevolking te verklaren is. Nog duidelijker valt zij
op kaart 8 in het oog. Deze geeft de verspreiding van de types De Rademaker en
Rademakers in Vlaams-België aan. De grens van het geheel van deze types valt met
de scheiding tussen de Brabantse en de Oostvlaamse dialecten samen. Deze zal dan
wel de oorspronkelijke westgrens van het appellatief rademaker en ook van het woord
rad zijn.
*

**

(49) Het Mnl. Wb. geeft 7 bewijsplaatsen van rademaker (VI, 943-944) en 2 van wagenmaker
(IX, 1604).
(50) De kaart van de Taalatlas is getekend met het materiaal van de lijsten 34 van de
Zuidnederlandse Dialectcentrale te Leuven (1940) en 27 van de Dialectencommissie te
Amsterdam (= 5 van het Seminarie voor Vlaamse Dialectologie te Luik) (1955) en van enkele
kleine verzamelingen.
(51) Ook EYLENBOSCH-GOOSSENS nemen aan dat wagenmaker rademaker verdringt.
(52) Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. Afl. 3 (Leiden, 1943), kaart 7.
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Wat de geografische verhouding van de types Rademakers en De Rademaker betreft(53),
valt op dat het type met lidwoord slechts in een smalle westelijke grensstrook van
het totale verspreidingsgebied voorkomt. Het areaal met het genitieftype is dus aan
de westkant duidelijk groter dan bij Bakkers/Bekkers. Dat wordt bevestigd door de
vaststelling dat in het Noordbrabantse repertorium het type Rademakers 2406 ×, het
type Rademaker 84 ×, maar het type De Rademaker geen enkele keer voorkomt. We
kunnen dus vermoeden dat er een terrasvormige begrenzing van het genitieftype bij
de afzonderlijke FN bestaat die op beroepsnamen teruggaan. De constituerende
factoren van deze overgang zijn echter nog niet bekend.
Het bestanddeel Rademaker in al deze FN-varianten zou ook nog
spellinggeografisch en klankgeografisch onderzocht kunnen worden. Dat lijkt mij
binnen het kader van dit artikel niet meer nodig. Om tenminste een idee te geven van
de complexiteit van deze problematiek stip ik aan dat de FN waarin het element
Rademaker voorkomt, in de repertoria op 32 verschillende manieren(54) worden
geschreven, die tot vijf klanktypes herleid kunnen worden: Rademaker, Ramaker,
Raai(e)maker, Radermek(k)er, Ramekker. Het eerste lid verschijnt als Rade-, Raede-;
Ra-, Rae-; Raai-, Raaij-, Raay-, Raei-, Raeije-, Raey-, Raie-; Rader-; het tweede als
-maaker, -macker, -maecker, -maeker, -maker, -mecker of meker. Aan de
samenstelling kan zoals gezegd een genitiefuitgang -s toegevoegd worden; wanneer
deze ontbreekt kan in België aan de samenstelling een lidwoord voorafgaan.
Door al deze constateringen wordt nog eens geïllustreerd dat de FN-geografie een
complex onderdeel van de areaallinguistiek is: spelling-, klank-, morfosyntaxis- en
woordgeografische problemen zijn vast met elkaar vervlochten. De resultaten van
hun onderzoek moeten bovendien met de topolinguistiek van de corresponderende
appellatieve woordenschat vergeleken worden, waardoor van twee kanten licht op

(53) Het telefoongids-materiaal is op kaart 8 systematisch naar het percentprincipe verwerkt, met
cirkeltjes wanneer een variabelentype 100% bereikt. Wit staat voor Rademakers, zwart voor
De Rademaker.
(54) Raaijmaakers, Raaijmaker, Raaijmakers, Raaimakers, Raaymaakers, Raaymaekers,
Raaymaker, Raaymakers, Rademaeker, Rademaekers, Rademaker, van Rademaker,
Radermecker, Rademeker, Raedemakers, Raeijemaeckers, Raeimakers, Raemaekers,
Raemakers, Raeymaeckers, Raeymaekers, Raeymakers, Raiemakers, Ramaaker, Ramaakers,
Ramackers, Ramaeker, Ramaekers, Ramaker, Ramakers, Ramakers van Praag, Rameckers.
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taalgeografische vraagstukken kan vallen. Toch moet vastgesteld worden dat een
onderdeel van de FN-geografie een uitzondering vormt, doordat het geen direkte
tegenhanger bij de appellatieven heeft: de morfosyntaxis.
Deze vormt de eigenlijke kern van de FN-geografie.
Leuven.
J. GOOSSENS
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De persoonsnaamgeving in een Zuidbrabants dialekt
Deel II
De sociolinguïstische komponent
0.
In wat voorafging hebben we in principe enkel de ‘systeemlinguïstiek’ van de
persoonsnaamgeving behandeld, nl. het synchronische en diachronische systeem van
de persoonsnamen (PN) in een Centraal-Zuidbrabants dialekt (Tildonks)(*). We hebben
nog niet systematisch gesproken over de funktie en het gebruik van de namen. Hier
kan men verschillende domeinen onderkennen.
In de pragmatische komponent zal men bv. onderzoeken wat de bedoeling van de
spreker is met een naam, wat hij ermee doet. Wat zijn zijn bedoelingen bij het geven
van voor- en bijnamen? Is het zijn bedoeling om te kwetsen ofwel te liefkozen? En
bovendien, welk gebruik maakt hij van de eenmaal gekozen naam, in welke kontekst
of situatie? Welk gebruik bv. wordt gemaakt van expressieve augmentatief- en
diminutiefsystemen?
In een stilistische komponent hoort inz. thuis het onderzoek van de stilistische
funktie die de eigennaam in literaire werken wordt toebedeeld. Men kan hier weer
twee aspekten beschouwen: het motief van de naamgeving zelf (waarom die
naamsvorm en geen andere?), en ten tweede het (stilistisch) gebruik van de naam en
zijn vormvarianten.
In de sociolinguïstische komponent tenslotte, komt het sociale aspekt van de
eigennaam aan bod, te weten de interaktie tussen naam en maatschappij. Ook hier
kan men twee terreinen afbakenen: het sociale aspekt van de naamgevingsdaad en
dat van het naamgebruik. Bij de naamgeving zelf is het belangwekkend na te gaan
welke soorten van namen (voornamen, bijnamen, familienamen) men

(*) Het eerste deel van deze studie verscheen in het vorige nummer van dit tijdschrift (Naamkunde
10 (1978), afl. 1-2, blz. 81-144). Beide delen zullen gebundeld uitgegeven worden in de reeks
Anthroponymica als nr. XXI.
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geeft en aan wie (hogere, lagere standen, mannen, vrouwen, enz.). Bij het naamgebruik
rijst inz. de vraag welke namen men gebruikt in welke sociale situaties. Spreekt bv.
een meerdere zijn ondergeschikte meestal aan met de voornaam en wordt in het
omgekeerde geval eerder een patroon als [titel + fn.] gebezigd? enz.
Al deze funktionele en gebruiksaspekten van de eigennaam, die men tot de
pragma-onomastiek in ruime zin kan rekenen, zijn tot voor kort in het naamonderzoek
nogal stiefmoederlijk behandeld(33), net als overigens de meeste pragmalinguïstische
verschijnselen. Dit is evenwel voor de onomastiek des te minder verantwoord vanwege
het speciale linguïstisch statuut van de eigennaam: systeemlinguïstisch blijkt hij
onderbelast te zijn t.a.v. andere woordsoorten. Een uiting daarvan is het feit dat in 't
algemeen de grammatika's van onze Westerse talen weinig aandacht besteden aan
het verschijnsel eigennaam. De systeemlinguïstische onderbelasting brengt met zich
dat een aantal formele mechanismen vrijkomen voor pragmalinguïstische doeleinden.
Inderdaad blijken eigennamen pragmalinguïstisch tamelijk zwaar beladen te zijn.
Het loont de moeite het speciale statuut van de eigennaam, dat voor dit alles
verantwoordelijk is, even toe te lichten.

1. Het speciale statuut van de eigennaam
Bij Duitse naamkundigen kan men lezen dat de eigennaam een taalkategorie is die
onder een zekere ‘Sondergerichtsbarkeit’ staat, d.i. een speciale, en wel een marginale
positie bekleedt in het geheel van de taal. Dit komt o.m. tot uiting in de omstandigheid
dat verklarende woordenboeken normaal geen eigennamen opnemen. Doen ze het
toch, dan komen ze in een aparte lijst terecht, zoals bv. in de ‘Petit Larousse Illustré’,
De verklaring voor deze uitzonderingspositie van de eigennaam heeft wezenlijk
te maken met zijn semantische status(34). De eigennaam kontrasteert met de soortnaam.
Zoals bekend bevatten soortnamen, net als adjektieven en werkwoorden, een
konceptuele betekenis

(33) Uitzonderingen bevestigen de regel, o.m. het werk van K. ROELANDTS i.v.m. expressieve
verschijnselen in (Zuidnederlandse) persoonsnamen.
(34) Een meer uitvoerige uiteenzetting van de teorie van de eigennaam vinde men in VAN
LANGENDONCK (1978).
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(meestal ‘betekenis’ zonder meer geheten): ze hebben een inhoud, een begripsinhoud,
die in alle gebruiksgevallen dezelfde blijft(35), bv.
bakken

=

‘hard maken door sterke
verhitting’.

bakker

=

‘iemand die bakt’.

doof

=

‘hardhorig’.

Daarentegen is het onmogelijk van eigennamen in hun normale gebruik, d.i. in
niet-afgeleid gebruik, een betekenisbeschrijving te verschaffen, omdat ze juist geen
betekenis bezitten. Hun funktie is essentieel: verwijzen, ‘refereren’ naar een persoon
of zaak(36). In een bepaald diachronisch proces kan een soortnaam een eigennaam
worden, nl. wanneer die soortnaam zijn betekenis verliest en enkel nog dient om
iemand te noemen. Bijnamen zijn daarvan aanschouwelijke voorbeelden (zie de
diachronische komponent). Een BN als de Stoker hoeft niet (meer) te verwijzen naar
iemand die stoker is, omdat de betekenis ‘stoker’ in de BN verloren is gegaan.
Deze logisch-semantische leegheid van de eigennaam maakt het de taalgebruiker
in principe mogelijk de taalvormen die bij soortnamen logisch-semantische funkties
vervullen, bij eigennamen pragmatische, stilistische en sociolinguïstische funkties
te verlenen. Laten we dit nagaan op de verschillende vlakken van de grammatika.

i) Het lexikologische vlak.
Men kan soortnamen die hun appellativische betekenis verliezen, gebruiken om er
eigennamen mee te vormen met gunstige of ongunstige bijklank (cf. de vorming van
BN!). Men kan bovendien makkelijk lexemen uit andere talen overnemen; bv. onze
stock van VN komt uit een massa oudere en jongere talen. De behoefte aan vertaling
is immers gering, juist omdat een naam geen konceptuele inhoud bevat. Men kan in
principe eender welke taalvorm gebruiken om er eigennamen mee te vormen, bv.
woordgroepen (Een brug te ver, filmnaam), zinnen (Het is later dan je dacht,
boeknaam), nummers, bv. als namen van straten, personen enz. (in een vertechnizeerde
maatschappij, cf. MOLEMANS 1976).

(35) Metaforisch taalgebruik moge hier buiten beschouwing blijven, bv. bakken in de uitdrukking
een poets bakken.
(36) Van eigennamen in afgeleid gebruik kan men wel een betekenis geven, bv. een Karel in de
zin Ik ken ook een Karel betekent ‘een persoon met de naam Karel’.
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ii) Het morfologische vlak.
De funktiemorfemen die bij soortnamen een logisch-semantische funktie vervullen,
komen vrij voor pragmatische en sociolinguïstische waarden bij de eigennaam, met
name de klassifikatorische en expressieve funkties (LEYS 1965). De voornaamste
funktiemorfemen zijn bij de bespreking van de synchronische komponent al in het
licht gesteld; we bekijken ze nu vanuit een andere gezichtshoek en werpen een blik
op nog andere talen.
1o Het bepaalde lidwoord komt bij de eigennaam vrij voor klassifikatorische of
expressieve funkties, bv.
de Jan: augmentativerend, sekundair ook klassificerend;
de Meerbeek vs. Meerbeek: klassificerend (waterloop vs. gemeente).
2o Het onbepaalde lidwoord kan dienen om een tijdelijke gemoedstoestand of
zijnswijze van een persoon aan te geven, bv.
Een verslagen Dubcek kwam terug uit Moskou.
Een razende Nixon stond de pers te woord.
Het gaat hier niet om een verschil van referent, maar om een verschil in manifestatie
van dezelfde persoon (cf. DAHL 1975).
3o Het diminutiefsuffix wordt bij soortnamen in de eerste plaats gebruikt om kleine
exemplaren van een soort te differentiëren van grote (bv. een kastje vs. een kast).
Bij eigennamen dient dit suffix in eerste instantie om liefelijkheid of familiariteit uit
te drukken, wat dan eens te meer sociolinguïstische diversifiëring kan uitlokken: niet
iedereen wordt met een diminutief aangesproken, gewoon omdat men niet met
iedereen familiaar of lief wil zijn. Het diminutief kan sekundair ook klassifikatorische
waarde verwerven (cf. het mann. Frans tegenover het vrouw. Fransje).
4o Het augmentatiefsuffix wordt op zijn beurt bij eigennamen niet aangewend om
fysische grootheid aan te wijzen, maar om psychische vergroving te betekenen. Het
is in dit licht begrijpelijk dat dergelijke suffixen hun letterlijke zin helemaal
kwijtspelen en zelfs verdwijnen uit de appellativische wereld.
5o De funktie van een genitiefbepaling bij eigennamen is drastisch ingeperkt tot
de aanduiding van de afstamming (cf. Zjefkes Marie) of zelfs helemaal gewijzigd:
het duidt op de duur slechts aan dat we met een kollektiefnaam te maken hebben (cf.
Jan van Zjefkes). De
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genitiefuitgang is geëvolueerd van bezitsaanduidend tot kollektiefsuffix. Het gaat in
de richting van een sociologische parameter, nl. de sociale groep van de familie.
6o De genusmorfemen zijn bij eigennamen logisch-semantisch ten dele overbodig.
Bij PN is zeker het onzijdige genus overtollig omdat er nu eenmaal maar twee
biologische seksen zijn: mannelijk en vrouwelijk. Het onzijdige lidwoord (het) of
een andere onzijdige determinator (dat) kan men in het Ndl. aanwenden om een
bepaalde (on-)gunstige attitude uit te drukken, vgl. een uitspraak als:
Dat Marieke is niet op haar tong gevallen!
Weliswaar is hierbij het diminutiefsuffix vereist, maar het krijgt een ironische klank.
In sommige Duitse dialekten is het diminutiefsuffix zelfs niet nodig om een onzijdig
lidwoord bij een meisjesnaam te plaatsen, bv. dat Grete (BACH 1952: §54-55). De
naamsvorm zelf geeft immers voldoende uitsluitsel over de sekse van de persoon en
derhalve komt het genusmorfeem vrij voor expressieve doeleinden.
7o In sommige talen wordt het pluralismorfeem te nutte gemaakt voor expressieve
of klassifikatorische doeleinden. Dit wordt weer mogelijk gemaakt doordat het
meervoudsmorfeem bij eigennamen zijn gewone rol niet kan spelen, nl. het meervoud
aanduiden. De meeste eigennamen, in elk geval alle namen van personen zijn inherent
singulaar. In het Mexikaanse Spaans komen kindernamen soms voor met een
meervoudige uitgang, vaak in kombinatie met een bepaald lidwoord en een
diminutiefsuffix, dit alles om de PN een expressieve tint te geven, bv. in de zin uit
SVENNUNG (1958: 405):
Qué lindos son los Manuelitos! (Hoe lief is Manuel!)
In een aantal andere talen heeft het ontledigde pluralismorfeem bij plaatsnamen een
klassifikatorische funktie: plaatsaanduidende soortnamen worden eigennamen door
toevoeging van een meervoudsuitgang (o.m. in het Litouws en het Sorbisch, cf.
TROST 1962: 275-7).
Even merkwaardig is een meervoudige uitgang bij sommige veldnamen, uitgelokt
door een sociaal-ekonomische aktie van de mens t.a.v. deze velden, nl. verkaveling
(Pools, Skandinavisch, cf. LEYS 1965: 38, noot 63).

iii) Het syntaktische vlak.
Ook op het syntaktische vlak komen strukturen vrij die evtl. kunnen dienen voor
sociale klassifikatie of het uitdrukken van attitudes.
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1o We hebben bij de PN een inventaris opgemaakt van konstrukties die we
juxtaposities genoemd hebben: VN + KN, VN + BN, titel + PN, enz. Er is geen
specifieke semantische relatie tussen beide termen, zoals dat wel het geval is bij
soortnaamkonstrukties: volgordeveranderingen zijn bv. relevant:
een bierbak ≠ een bak bier!
Daarentegen, of men nu zegt, Jan Peeters of Peeters Jan, verandert niets aan de
konceptuele betekenis: die is eenvoudig niet aanwezig in de naamdelen, tenzij dat
het individu Jan tot de familie Peeters behoort; er is dus alleen een numerus aanwezig,
nl. Jan is singulaar; Peeters is kollektief. Er zijn echter geen begrippen in vervat
zoals in bak/bier. Dat laat dan ook toe bv. de volgorde te wijzigen:
Jan Peeters = Peeters Jan (kultuurtaal)
Die wijziging kan sociolinguïstisch benut worden; er is nl. een verschil van register:
VN + KN: informeel, gewoon;
KN + VN: formeel, officieel.
Men kan dus daarmee een formele of informele houding tegenover iemand aannemen.
2o Eigennamen kunnen bepalingen krijgen net als soortnamen, maar toch is er een
restriktie: ze krijgen alleen uitbreidende relatiefzinnen en voorzetselgroepen, maar
geen beperkende, restriktieve, bv. niet:
*Jan die in 't dorp woont, niet de andere(37).
Die uitbreidende bepalingen bij eigennamen dienen dus niet voor differentiatie, maar
om opvallende eigenschappen aan te geven, bv. familiale of geografische afkomst:
Jan van Zjef / van Leuven
Dat de bepaling impliciet ook differentieert tussen verschillende Jannen is echter een
bijkomstige, meestal redundante funktie ervan. Hoofdzaak is het karakterizeren van
de persoon, vgl. nog:
Tist met z'n sik
Sus met z'n siroop
De bepalingen kunnen dus uiteraard ook sociolinguïstische informatie bezorgen, bv.

(37) Men kan wel zeggen: de Jan die..., maar dan is de eigennaam overgegaan in een
soortnaam met als betekenis ‘de man met de naam Jan die...’.
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Zjef van Marie (wijst evtl. op dominerende vrouw)
Zjef van Leuven (wijst evtl. op stadsmens)
Jan de bakker (wijst evtl. op middenstander)
Soms krijgt (parallel met -es) het voorzetsel van de funktie van kollektivizerend
morfeem, o.m. in Limburgse dialekten: Frans van den Apoteker.
Uit deze semantische, lexikale, morfologische en syntaktische eigenschappen van
de eigennaam blijkt voldoende dat hij wellicht de meeste mogelijkheden bezit van
alle woordsoorten om pragma- of sociolinguïstische informatie te stockeren.

2. Buitentalige reflektie van de talige status van de eigennaam
1) De pragmalinguïstische mogelijkheden van de eigennaam worden bovendien in
de hand gewerkt door het extra-linguïstisch korollarium dat vastzit aan het zuiver
referentiële, betekenisloze karakter van het proprium. Er is in 't algemeen veel meer
gelegenheid om nieuwe eigennamen en varianten erop te kreëren dan om soortnamen
bij te maken. Immers, soorten zijn veel permanenter, en kunnen aldus duizenden
jaren dezelfde benaming dragen. Daarentegen zijn exemplaren, d.i. individuen in
ruime zin, erg in de tijd beperkt en onderhevig aan vernieuwing. Noteer dat in de
historisch-vergelijkende grammatika niet eigennamen, maar wel soortnamen,
adjektieven en werkwoorden dienen als voorbeelden om de taalevolutie te illustreren,
enkele uitzonderingen, zoals waternamen, niet te na gesproken!
2) Zoals uit voorbeelden hierboven al duidelijk zal zijn geworden, zijn het vooral de
persoonsnamen die voor pragmalinguïstische verschijnselen in aanmerking komen.
Ook dit feit heeft zijn extralinguïstische korollaria.
a) Namen van medemensen roepen uiteraard veel meer expressieve, sociale of
psychologische attitudes op dan bv. namen van plaatsen, rivieren of bergen. Men
heeft uiteraard meer affektieve relaties en houdingen t.o.v. de medemens dan
tegenover plaatsen of levenloze voorwerpen. De dieren staan daar tussenin: ze krijgen
wel PN toegemeten, maar bv. zelden of nooit tweeledige PN.
b) De persoonsnaamgeving is een domein waar men kreatief kan zijn: men ontmoet
steeds nieuwe individuen waarmee men betrekkingen
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kan aanknopen. Die nieuwe personen hebben weliswaar al een officiële VN en KN
(fn.), maar steeds rest de mogelijkheid om die PN te vervormen hetzij BN te scheppen.
Ook wanneer men langere tijd omgaat met dezelfde mensen, kan de behoefte opkomen
om veranderde houdingen jegens deze personen uit te drukken d.m.v. morfologische
of lexikale vernieuwing. Een gelegenheid bij uitstek voor naamgevende kreativiteit
is wanneer men eigen kinderen, eerst een doopnaam en later allerlei vlei- en
troetelnaampjes mag geven. In deze sfeer ontstaan dan ook de meeste expressieve
naamsvormen. Men denke aan de ontwikkeling van diminutief- en
augmentatiefsuffixen bij VN en BN. Naarmate het kind opgroeit verandert ook de
houding van de omringende personen. Allereerst worden diminutieve vormen
gekreëerd, later komen ook augmentatieve, vergrovende formaties op gang, gevolgd
door het scheppen van BN, inz. in schoolverband. In de werkkring kan tenslotte
opnieuw naamwisseling plaatshebben.
c) Tenslotte bedenke men dat op deze manier iedere sociale groep aan zijn trekken
kan komen in de PN-geving. Dit waarborgt ruime variatie in de namenschat.
Voor de rest van de taal is dat in veel mindere mate het geval. Het maken van
nieuwe soortnamen is doorgaans beperkt tot een biezondere sociale groep, afhankelijk
van de inhoud van het woordveld: het woordveld van de wetenschap wordt beheerst
door de geleerden: het is niet de gewone man die benamingen als quasar, quark,
proton, cyclotron de wereld instuurt. Het is niet de man in de straat die woorden op
de markt gooit als kakelvers, doe-het-zelver, wegwerpbekertje..., maar de
reklametechnikus.

3. Socio-onomastische verschijnselen
Het doel van dit artikel is uiteraard niet alle pragmalinguïstische verschijnselen te
behandelen. We beperken ons tot de sociolinguïstische studie van de eigennaam, d.i.
de socio-onomastiek. Zelfs hiervan zal slechts een deelgebied besproken worden.

3.1. De socio-onomastische paradox.
Ondanks de gunstige uitgangspositie die we hierboven vaststelden voor de studie
van pragmatische, stilistische en sociolinguïstische verschijnselen omtrent de
eigennaam, wordt de studie van socio-
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onomastische fenomenen niet onverdeeld gunstig ontvangen. We staan hier voor wat
we zouden kunnen noemen: de socio-onomastische paradox.
De naamkunde heeft in haar traditionele vorm weinig of geen belangstelling
betoond voor het sociolinguïstische gezichtspunt(38), evenmin als de traditionele
taalkunde dat gedaan heeft.
Maar zelfs heden ten dage is het sociale aspekt in de onomastiek eerder
stiefmoederlijk behandeld, althans in het Westen(39). In het Nederlandse taalgebied
is al wel een begin gemaakt met de ‘socioonomastiek’ door naamkundigen (LEYS
1974; 1976; MOLEMANS 1974; VAN LOON 1975). Sommige sociolinguïsten nemen
echter een eerder schoorvoetende houding aan t.a.v. de socio-onomastiek. Het voordeel
dat de socio-onomastiek blijkbaar heeft tegenover de gewone sociolinguïstiek
impliceert echter een zeker nadeel, een zekere beperking. De socio-onomastiek
vertoont een zekere eenzijdigheid, als men even de fundamentele dubbele gerichtheid
van het sociolinguïstisch onderzoek in aanmerking neemt. Immers, aangezien de
sociolinguïstiek per definitie de interaktie tussen twee faktoren nagaat, nl. taal en
maatschappij, moet men de beïnvloeding in twee richtingen bekijken:
1) Invloed van de maatschappij op de taal: hierbij bestudeert men de reflektie
van de maatschappelijke groepsvorming op de taalstruktuur of het lexikon.
Aangaande deze richting van de beïnvloeding moet de socio-onomastiek wel
zeer vruchtbaar heten: iedere sociale groep heeft immers de gelegenheid om
het onomastikon, en inz. de persoonsnaamgeving te determineren. Bovendien
laat het taalsysteem dit optimaal toe, zoals we gekonstateerd hebben. Er is dus
ampele ruimte voor kreativiteit en variatie.
2) Invloed van de taal op de maatschappij: hierbij wordt nagegaan in welke mate
en hoe de taal van haar kant de maatschappelijke groepsvorming determineert.
Dit is voor de taal in het algemeen een belangrijk facet. Men denke aan de kreet
‘De taal is gans een volk’. De taal konstitueert een volk, een maatschappij, of
maakt zelfs van geografisch verspreide naties één blok. Hier denken we bv. aan
‘les amitiés françaises’. Is de rol van de taal als geheel dus wel

(38) We vinden wel hier en daar allusies of anekdoten in dit verband, o.m. in het lijvige werk van
A. BACH (1952; 1953).
(39) In Oost-Europa wordt de naamkunde sinds enkele jaren intensief benaderd vanuit een
marxistisch sociolinguïstisch standpunt.
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signifikant, dan blijkt de impakt van een deelsysteem als het onomastische
systeem eerder gering te zijn. Zeker, er is daar wel een bepaalde invloed van
de naamgeving op de sociale geledingen. We kunnen bv. gewagen van een
Vlaamse naamgeving, een kristelijke naamgeving, een humanistische, een
gereformeerde enz. Men kan dus wel zeggen dat een bestaande groep door de
naamgeving meer geprononceerd naar voren treedt. Maar het lijkt niet zo dat
de naamgeving een groep doet ontstaan. De rest van de taal heeft veel meer
impakt. Ik denk hier aan de ‘elaborated code’ en de ‘restricted code’ van B.
BERNSTEIN. Sprekers van de beperkte kode kunnen zich heel moeilijk losrukken
uit de greep van de sociale onderwaardering: ze blijven willens nillens
beschouwd worden als behorend tot een sociaal lagerstaande klas. De reden is
blijkbaar deze: men kan niet zondermeer van de ene dag op de andere zijn
spreekkode wijzigen, vooral niet als men van een beperkte naar een uitgebreide
kode wil overgaan. Een struktuur zoals een spreekkode doordringt en doordrenkt
iemands hele taalsysteem(40). Daarentegen is een eigennaam zo marginaal in de
taal (omdat hij geen koncepten inhoudt) dat hij de spreekkode niet determineert.
Men kan vrij wat makkelijker eigennamen veranderen dan soortnamen. Hoe
zou deze variabiliteit dan sociale groepsvorming kunnen bewerkstelligen?!
Voorbeelden van naamwijziging zijn er te over. Zowel plaats- als persoonsnamen
ondergaan dit lot. Niet dat men geen belang zou hechten aan een naam. Meestal
vervangt men toponiemen of antroponiemen om politieke of ideologische motieven.
Oud-Belgisch-Kongo is een mooi recent voorbeeld. Zaïre heeft niet alleen zijn eigen
naam zien veranderen, maar ook namen van provincies en steden, dit als gevolg van
een streven naar ‘autenticiteit’. Bovendien moest iedere burger zijn VN, die kristelijk
was, vervangen door een inheemse VN.
We kunnen dus besluiten dat de socio-onomastiek inz. geschikt zal zijn om de
invloed van de sociale groepsvorming op de taal, nl. op het naamsysteem te
onderzoeken. De socio-onomastiek is vrij wat minder geëigend om de invloed van
de taal op de maatschappij te bestuderen: het onomastikon is nauwelijks bij machte
om een sociale barrièrevorming uit te lokken.
Het gebrek aan belangstelling voor de socio-onomastiek is dus wel te verklaren,
inz. bij die sociolinguïsten die wilden ingrijpen in

(40) Men denke hier aan het failliet van de zgn. ‘taalkompensatieprogramma's’!
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bepaalde taaltoestanden, bv. door het opstellen van taalkompensatieprogramma's e.d.
Evenwel is uit de ervaring zowel als uit het sociolinguïstisch werk van een W. LABOV
e.a. gebleken dat de interventie in die geest van een verkeerd uitgangspunt vertrok.
De taal van de lagere klassen is linguïstisch niet inferieur, maar anders. De
konsekwentie is dat niet de taal veranderd dient te worden, maar de maatschappij!
Ik zou dan ook willen stellen dat deze uitkomst een gunstig gevolg meebrengt
voor het socio-onomastisch onderzoek. Indien we nl. de maatschappelijke
verhoudingen willen wijzigen, dan hebben we er alle belang bij om de struktuur
daarvan te leren kennen. Welnu, er blijkt eensgezindheid over te bestaan dat de
socio-onomastiek een zeer gevoelige barometer is voor het aflezen van sociale
toestanden en verhoudingen (cf. LEYS 1976: 141). Onze taak ligt dan voor de hand:
een socio-onomastische verkenning van de maatschappelijke groepsvorming.
Hierbij beperken we ons in onderhavig werk tot het sociale aspekt van de
naamgeving zelf en gaan we niet systematisch in op het sociale aspekt van het
naamgebruik.

3.2. De weerslag van de sociale groepsvorming op de persoonsnaamgeving.
Een eerste noodzaak om deze invloed na te gaan is de indeling van de maatschappij
in groepen. Er zijn daarvoor enkele kriteria, parameters genoemd, die in het gewone
sociolinguïstisch vorsingswerk gehanteerd worden en eveneens voor de
socio-onomastiek kunnen gelden (cf. ook LEYS 1976: 143-149):
1) sekse: de oppositie man-vrouw;
2) leeftijd: oud vs. jong/nieuw;
3) bloedverwantschap (in engere of ruimere zin): het gezin, de familie, de clan, de
stam, het volk, de natie, de taalgemeenschap;
4) het leef- en werkmilieu: de school, de kazerne, de fabriek, het kantoor, de wijk,
het dorp;
5) de ideologie: de godsdienstige en filosofische en politieke overtuiging;
6) de sociale klassen en standen: de sociaal-ekonomische groepsvorming, waarin
inz. het edukatienivo een rol speelt.
Volgens deze parameters zullen we trachten zoveel mogelijk socioonomastische
observaties onder te brengen en te klassificeren.
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Inderdaad kan in dit primaire stadium van onderzoek, de heuristische faze, niet veel
meer dan een heuristiek en een taxonomie van feiten ondernomen worden. Hoe deze
observaties uiteindelijk in een volledige beschrijving van de kommunikatieve
taalkompetentie geïntegreerd moeten worden, is een nog op te helderen kwestie.

3.2.1. De parameter sekse: de oppositie man vs. vrouw.
Het ziet er naar uit dat de man-vrouw-verhouding een drietal naamkundig relevante
attitudes heeft doen ontstaan. De persoonsnaamgeving geeft aanleiding tot het
onderscheiden van:
a) een neutrale houding: man en vrouw verschillen zonder meer (het biologische
feit);
b) een psychologische houding die het verschil in psyche tussen beide seksen
oproept;
c) een sociologische attitude die wijst op de maatschappelijke dominantie van de
man over de vrouw. Niettemin wijzen sommige feiten op een gelijkschakeling
van man en vrouw of zelfs op een dominantie van de vrouw over de man.
De drie houdingen zijn natuurlijk niet scherp af te lijnen in het PN-systeem, maar
toch lijkt zich af te tekenen dat het lexikologische aspekt op gelijkheid wijst; de
psychologische differentiatie is inz. morfologisch te zien; de sociologische verschillen
zijn morfologisch en syntaktisch weergegeven.
De feiten zijn gehaald uit het materiaal van de synchronische studie en in mindere
mate uit dat van de diachronische komponent.
a) De neutrale houding die het biologisch verschil weergeeft, is vooral
vertegenwoordigd in een onderscheiden lexikon voor mannen en vrouwen. Althans
geldt dit voor de VN-geving: op enkele uitzonderingen na (cf. Chris, Jo, Gaby, Willy,
Dominique, José(e), Hedwig...) hebben vrouwen andere VN dan mannen.
Men kan stellen dat ook de morfologie in zekere zin op een neutraal verschil wijst.
Er zijn soms mannelijke suffixen en vrouwelijke, vgl. de ontleningen uit het Latijn:
Paul-us

vs.

Paul-a

Le-o

vs.

Le-a

Historisch blijkt echter dat de vrouwelijke meestal afgeleid zijn van de mannelijke.
Synchronisch is dit soms nog zichtbaar, nl. waar de mansnaam de nulvorm vertoont,
vgl.
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Paul-Ø

vs.

Paul-a

Zjors-Ø

vs.

Zjorz-et

b) De psychologische houding die wijst op éen verschil in psyche tussen man en
vrouw uit zich vooral morfologisch.
Voorzover het naamkundig naar voren treedt, komt het onderscheid in psyche
hierop neer: bij jongens en mannen valt inz. het stoere, het grote, het grove op, bij
meisjes en vrouwen inz. het tedere, het kleine, het lieflijke. In principe is dit verschil
weer neutraal. Maar de maatschappij neigt er wel eens toe om stoere mannelijkheid
sociaal over te waarderen als volwassenheid, maar tedere vrouwelijkheid als
kinderlijkheid onder te waarderen.
1o Het onderscheid manifesteert zich uiteraard vooral in de vorming van
augmentatieven en diminutieven.
i) Augmentativering is als mannelijk kenmerk volop produktief bij VN van jongens,
ten dele ook bij BN geattesteerd. Er zijn verschillende vormen:
het suffix -e (< în): bij VN: Warr-e (m)., Till-e (vr.); soms elders: Boer-e
Wezembeek.
het suffix -er (nomen agentis of iteratief werkwoord): bij VN: Wiet-er < ‘Louis’;
bij BN: den Toek-er < ‘toeken’, Debb-er-ke < ‘debberen’.
het lidwoord de: bij VN: de Mark(-e); bij BN: de Tromp.
Primair dienen deze morfemen dus voor mannelijke augm., sekundair zijn ze vaak
ook toepasbaar op vrouwelijke namen; dit verschilt van dialekt tot dialekt. In het
Tildonks zijn de suffixen ook (in zekere mate) toepasselijk op meisjesnamen, het
lidwoord niet (of nog niet). In de streek van Antwerpen is het lidwoord wel
systematisch mogelijk bij vrouwennamen(41). Hier is het vergrovend effekt verwaterd.
In dialekten waar alleen mann. VN een lidwoord nemen, fungeert dit onrechtstreeks
als klassifikator, daar het mann. van vrouw. onderscheidt. Als ook in déze dialekten
uitbreiding tot vrouwelijke VN of BN plaatsheeft, heeft dat aanvankelijk een erg
augmentatief, vergrovend, ja zelfs denigrerend effekt. Dat geldt zowel voor suffixen
als lidwoorden, bv. den Djoemer.

(41) Hetzelfde geldt min of meer voor de Romaanse talen, alsook voor het Duits.
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ii) Diminutivering zouden we logischerwijze inz. verwachten bij meisjesnamen. Hier
moet men nochtans bedenken dat zowel mannen als vrouwen eerst kind zijn. En daar
het kinderlijke vaak met het vrouwelijke geassocieerd wordt, wordt ieder mensenkind
eerst en vooral met troetelnaampjes bedacht. Dat feit verklaart wellicht waarom
iedere PN in principe gediminutiveerd kan worden, terwijl augmentativering vooral
beperkt blijft tot jongensnamen. Anderzijds komt diminutivering minder voor bij
VN en BN van volwassen mannen. Een dim.-suffix werkt hier soms pejoratief, bv.
Kapperke. Overigens moet men toegeven dat wanneer het diminutief een
klassifikatorische funktie krijgt, dat blijkt te gebeuren bij vrouwennamen:
Ndl.: Frans (m.)

~

Frans-je (vr.)

Tild.: Debber (m.)

~

Debber-ke (vr.)

Frans: Georges (m.)

~

Georg-ette (vr.)

2o In de keuze van de VN laat zich eveneens het psychologische onderscheid
‘jongensachtig’ ~ ‘meisjesachtig’ zien. Blijkens CHALTIN (1976: 160) is er een zekere
neiging om voor jongens een korte en krachtige doopnaam te kiezen, bv. Jan, Luc,
Marc, Dirk... Daarentegen krijgen meisjes niet zelden een langere en welluidende
naam, bv. Karolien, Godelieve. (Het spreekt vanzelf dat het kriterium der
welluidendheid aan subjektieve oordelen onderhevig is, vgl. Eulalie, Amelie,
Adelaïde!).
c) De specifieke sociale attitudes t.a.v. de man-vrouw-relatie komen in de PN-geving
op verschillende vlakken tot uiting: er zijn verschijnselen omtrent KN en familienaam,
BN en VN waar te nemen.
Sociologie en dagelijkse ervaring leren ons dat we in een ‘mannenmaatschappij’
leven. Het is een gemeenplaats geworden te zeggen dat de man de vrouw overheerst.
Een tendens naar gelijktrekking van de scheve verhouding is anderzijds ook
onmiskenbaar, zelfs in de wetgeving, waarbij bv. het huwelijksgoederenrecht
(moeizaam) herzien wordt. Hier en daar beweert een enkele zonderling dat in feite
en alles welbeschouwd de vrouw de man domineert zonder dat deze ‘gedresseerde
aap’ dat weet.
Merkwaardig genoeg laat de PN-geving zien dat de drie tendensen enige grond
van waarheid hebben. Het ziet ernaar uit dat i.v.m. de KN de
mannen-dominantie-tendens het duidelijkst naar voren komt, terwijl BN en VN ook
andere trends aan het licht brengen. Dit hangt
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kennelijk samen met het feit dat de KN vaster en permanenter is dan de individuele
BN en VN. We delen de observaties in volgens deze drie PN-kategorieën.
1o Wat betreft de fn. in zijn funktie van KN is er een opvallende overheersing te zien
van de man over de vrouw. De KN van een gezin wordt bepaald door het gezinshoofd,
en dit is normaal de vader. Zowel de vrouw als de kinderen krijgen de KN van de
vader volgens de wet. De meisjesnaam van de vrouw wordt sekundair; hij wordt als
bijkomende KN toegevoegd aan de KN van de echtgenoot.
Voor wat de volkse naamgeving aangaat, die volgt de wetgever in de diskriminatie.
i) De volkse KN zijn bijna alle ontstaan uit VN of BN van mannen (die grootvader,
vader of echtgenoot zijn), bv.
Marie Zjefkes; Marie Pleet
Hetzelfde patroon vinden we terug bij de overeenkomstige van- bepalingen, vgl.
Marie van Jan van Zjezukes;
Irma van Zjuul van Waar Korbeel
ii) In sommige Westvlaamse dialekten wordt de afhankelijkheid van de vrouw extra
in de verf gezet door het Movierungsverschijnsel (LEYS 1965: 31): de vrouw krijgt
de KN van de man, waarbij aanhechting van het suffix -s plaatsheeft; men notere dat
dit achtervoegsel teruggaat op de genitiefuitgang, die in eerste instantie het bezit
aanduidt, bv.
De Backere

>

Backer (m.)

>

Marie Backer-s (vr.)

De gevallen waarbij de KN of van-bepaling toch op de naam van de moeder
teruggaat, zijn uitzonderlijk. Althans zijn speciale motieven te vermelden. Twee
mannen met dezelfde VN in één familie worden soms onderscheiden door de naam
van de vrouw toe te voegen, bv.
Willy (van) Detty ~ Willy (van) Irma
OVERSTEYNS (1972: 257) vermeldt voor het CZB dialekt van Kapellen:
De vrouw heeft een zelfstandig beroep in het dorp, terwijl haar man elders werkt.
De vrouw heeft een opvallende naam: Boni van Minerva.
De vrouw is populairder.
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2o De observaties i.v.m. de BN delen we op volgens de kriteria vorm en betekenis
(i.c. diachronische betekenis).
i) Naar de vorm hebben we eenledige en tweeledige PN onderscheiden.
Als eenledige BN treffen we niet zelden vormen aan ontstaan uit officiële fn. Dit
type is echter alleen gerealizeerd bij mannelijke hamen. Komt het toch ooit voor bij
vrouwennamen, dan krijgt deze naam een zwaar pejoratieve klank (zie ook
OVERSTEYNS: 252). Deze wanverhouding is evenwel zo goed als rechtgetrokken in
de kultuurtaal: in principe wordt elke fn. zowel voor dames als heren gebruikt als
individuele PN in formele situaties, bv. bij naamafroepingen.
Andere eenledige BN in CZB zijn aan vrouwelijke kant evenzeer taboe als de BN
uit fn. Kon dit m.b.t. deze laatste nog op rekening geschoven worden van de
dominantie van de mannelijke KN, dan is voor de andere BN een andere verklaring
te zoeken: er is een algemene tendens waar te nemen dat voor vrouwelijke BN eerder
tweeledige dan eenledige formaties gekreëerd worden(42). Dit is dan een oorzaak te
meer waarom vrouwelijke BN zelden of nooit uit KN voortspruiten (zie ook
OVERSTEYNS: 252). We geven enkele andere frappante voorbeelden.
i. Er is een massa mannelijke BN in 't leven geroepen die teruggaan op een
gesubstantiveerd adj.: den Dikke, de Smalle, de Lange, enz. Er is echter geen enkele
vrouwelijke tegenhanger van dit type in mijn dialekt. Wel vinden we tweeledige van
het patroon [adj + VN], en zelfs meer vrouwelijke dan mannelijke, bv. Dikke Marie,
Dikke Nora, Zwarte Wan (cf. de synchronische komponent).
ii. De situatie is wat komplexer t.a.v. BN ontstaan uit soortnamen. Er dringt zich
een onderscheid op tussen namen voor volwassenen en namen voor jongeren.
Bij de volwassenen-BN vinden we een massa eenledige mannelijke, bv. Snoek,
Bik, Stek, den Draaier, de Tromp, het Varken, den Rossen-Duim. De enige vrouwelijke
BN van dit type zijn: (de) Juffrouw, Tut. De BN (de) Juffrouw is echter een titel, en
we hebben reeds vastgesteld dat titels, net als VN, ook bij vrouwelijke referenten op

(42) Deze tendens is nog geattesteerd voor andere dialekten, o.m. te Mol (VERHEES 1978: 153-154).
Het verschijnsel is waarschijnlijk vrij algemeen in onze dialekten. Verder onderzoek ware
gewenst.
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zichzelf kunnen voorkomen. Er rest ons dus maar één uitzondering, nl. de BN Tut.
Deze blijkt niettemin funktioneel te zijn: het was kennelijk de bedoeling van de
naamgever deze vrouw te bedenken met een zwaar augmentatieve, pejoratieve BN;
een geschikt procedé voor het vergroven van vrouwelijke namen is immers het geven
van formeel mannelijk aandoende namen (vgl. de vrouw. BN den Djoemer!).
Ons materiaal levert echter een reeks eenledige BN voor meisjes, waarvan het
grootste deel uit de school komen: den Boelo, de Chef, de Kwaderik, Maarmaarke,
de Muis, de Onnozele-Kloek, de Patatepikker, (de) Pannekoek, Schele-Piet, de Vache,
het Vuil-Jong, de Slotemaker. De andere kwamen tot stand in gezinsverband: den
Djoemer, Ons Pop, Ons Potlood, Ons Zjodderke. Deze strukturele gelijkmaking van
jongens- en meisjes-BN wijst ontegenzeggelijk op een geleidelijke gelijkschakeling
van beide seksen bij de jongere generaties.
iii. De sterke tendens tot tweeledigheid bij vrouw. volwassenen-BN brengt
paradoxalerwijze ook restrikties met zich voor de tweeledige vrouw. BN. We moeten
hier onderscheiden tussen twee soorten patronen.
Er zijn types waarbij een lid kan wegvallen zodanig dat alleen de VN of een titel
overblijft. Hier zijn beide seksen vertegenwoordigd:
mann.
(Lange) Louis

vrouw.
(Dikke) Nora

(Meester) René

(Juffrouw) Angèle

Zjef (Janssens)

Marie (Janssens)

Jan (Ammoniak)

Trees (Appelspijs)

Meneer (Peeters)

Madam (Peeters)
Madam (Voilà)

Daarentegen zijn alle tweeledige types waarbij bij het weglaten van een lid een BN
zou overblijven, als vrouwennamen uitgesloten. Dit is in overeenstemming met de
boven gegeven regel dat vrouw. eenledige BN normaal onmogelijk zijn; de mann.
patronen in dit verband zijn:
[(Adj +) BN]:

(den Dikke) Perdieus;

(Dikke) Petit

[(VN +) BN]:

(Tist) den IJzere;

(Tiske) Mussejaske

[BN (+ KN)]:

de Lange (Profeet);

Baaske (Vankrieken)

iv. Tot slot vermelden we een paar schijnbare uitzonderingen
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die alle verklaarbaar zijn doordat het afgeleide karakter van deze vrouwennamen
morfologisch tot stand kwam: Muntbolleke, Debberke, de Plattin. Twee daarvan
staan zelfs in rechtstreekse oppositie tot een niet-gederiveerde mann. BN:
den Debber

~

Debber-ke

de Platte

~

de Platt-in

In 't algemeen moeten we dus zeggen dat vrouw. volwassenen-BN een
morfosyntaktisch afgeleid karakter vertonen t.o.v. mann. BN.
ii) Naar de diachronische betekenis hebben we drie grote groepen BN onderscheiden.
Bij de groep EIGENSCHAP hebben we een subgroep geplaatst onder de term Sociale
Status. De laatste onderverdeling hiervan groepeert de BN die wijzen op een
waardigheid of funktie. Verwant daarmee zijn onder de hoofding AKTIVITEIT de BN
die een beroep aanduiden. Welnu, in beide klassen zijn de voorbeelden met mannelijke
referenten legio, die met vrouwelijke daarentegen soms ver te zoeken.
Dit weerspiegelt de werkelijkheid dat een beroep, waardigheid of funktie, althans
in een dorpsgemeenschap, normaal alleen te beurt valt aan een man, niet aan een
vrouw. Er zijn weliswaar enkele uitzonderingen, vgl.
1o waardigheid of funktie:
mann.:

Pastoor Nijs, Pater Verbelen, Notaris
Tuerlinckx, Meester Stroobants, Doktoor
Petit, Burgemeester Cloetens, Boer
Mettes;

vrouw.:

Zuster Hilda, Mère Isabelle, Juffrouw
Jozefa.

Het valt hier op dat de enige vrouwelijke PN weer uit de besloten gemeenschap
van de school stammen.
2o beroep:
mann.:

den Apoteker, den Draaier, de Sekker
(sekretaris), de Nieuwen-Boer, den
Dikke-Meester, den Boer, Boerke,
Metserke (metselaar), Soepboerke;
Lamme de Stoker, Zjef den Blokmaker,
Janneke de Sleger (slachter), Suske de
Verver.

Vrouwelijke voorbeelden ontbreken geheel(43).
(43) Op nationaal of op stedelijk vlak is deze scheve toestand nog wel niet rechtgetrokken, maar
men maakt vorderingen. Daarbij denken we bv. aan vrouwelijke PN zoals Minister De Backer,
Advokaat Ruebens, Professor Vorlat, enz. Het moet hierbij opvallen dat deze titels geen
morfologische wijzigingen ondergaan, i.t.t. vroegere titels als koning(in), prins(es)... Hieruit
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3o De observaties omtrent de VN delen we in een drietal paragrafen in: de vorm, de
keuze en het gebruik van de VN. Hier zien we al beter de evolutie naar
gelijkschakeling en soms zelfs vrouwelijke dominantie!
i) De naamsvorm.
Van mannelijke dominantie getuigt nog de afleiding van vrouwelijke naamsvormen
uit mannelijke. De mannelijke is hier duidelijk primair, ongemarkeerd en heeft dan
ook de nulvorm van het suffix. Voorbeelden van minimale paren zijn:
Paul

~

Paul-a

Johan

~

Johann-a

Yvo

~

Yvo-nne

Alphonse

~

Alphons-ine

Georges

~

Georg-ette

Bij jongere VN ontdekken we een tendens naar gelijkschakeling: zowel meisjes- als
jongensnamen kunnen het familiarizerende suffix -ie krijgen, vermoedelijk in Vlaamse
dialekten doorgedrongen onder Engels-Hollandse invloed; vgl. Tildonks:
mann.
(den) Diks-ie (Dirk)

vrouw.
Emm-ie (Emilie)

(den) Edd-ie (Edward)

Fabb-ie (Fabienne)

de Nikk-ie (Dominique)

Kad-ie (Leocadie)

de Johnn-ie (John)

Lutt-ie (Lutgarde)
Magg-ie (Magda)
Mikk-ie (Michèle)
Pats-ie (Patricia)
Vikk-ie (Victoire)

Wel zijn er nog meer vrouwelijke dan mannelijke derivaties met -ie, maar de
gelijkschakeling is principieel in het systeem ingebouwd.
ii) De naamkeuze.
1) De zgn. ‘Nachbenennung’, d.i. de benoeming naar verwanten (grootvader,
grootmoeder, vader, moeder, oom, tante, peter, meter) laat nog zien dat vaak meer
belang gehecht wordt aan de jongen als symbool en voortzetter van de familie dan
aan het meisje. Nach-

blijkt dus dat in moderne funktietitulatuur de vrouwelijke titel niet meer als sekundair of
afgeleid beschouwd wordt. Men lijkt m.a.w. aan een geleidelijke gelijktrekking toe te zijn.
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benennung naar verwanten is nl. frekwenter bij jongens dan bij meisjes. Volgens het
materiaal van CHALTIN (1976: 104) over de streek van Tienen (CZB) in de periode
1960-73, bedraagt de Nachbenennung bij jongens 57% en bij meisjes 50%. Dit is bij
ouders met diploma HMO het meest uitgesproken. Deze verhoudingen worden
weerspiegeld in een studie van DEBUS e.a. (1973: 392) voor Noordwest-Duitsland.
De verklaring daarvan hangt duidelijk samen met het feit dat de jongen later, als
hij zelf een gezin sticht, zijn KN wettelijk zal overdragen op het hele gezin en dus
reeds ‘officieel’ de voortzetter is van het geslacht.
Op te merken valt dat de gewoonte der Nachbenennung nu minder en minder
gevolgd wordt. Bij lagere klassen komt Nachbenennung, hetzij bij jongens, hetzij
bij meisjes, vooral voor omdat die gezinnen nog vaak gaan inwonen bij de
grootouders. Hier speelt dus een ander motief zijn rol.
2) Een merkwaardige verhouding vinden we bij het onderzoek naar de persoon
van de naamkiezer. Wie geeft de doorslag bij het bepalen van de doopnaam? Als het
de ouders zijn, wie van beiden beslist er dan? Vader of moeder ofwel beiden in
gemeen overleg?
Hier dient een onderscheid gemaakt m.b.t. de verschillende sociale klassen. We
onderscheiden voor het gemak 3 edukatienivo's (ENs):
EN I:

L.O. of L.M.O.

EN II:

H.M.O.

EN III:

H.O.

Het blijkt dat, i.t.m. wat men zou kunnen verwachten, de moeder doorgaans heel
wat meer in de pap te brokken heeft bij de VN-keuze dan de vader! Dat is vooral zo
in EN I, waar de moeder in ca. 50% der gevallen geheel alleen beslist (CHALTIN
1976: 159). In EN II en III bepalen de ouders gewoonlijk in overleg de keuze van
de VN. In deze hogere klassen is de bemoeiing van de vader hierin wel wat groter
dan in EN I, hoewel ook in EN II-III de rol van de moeder nog steeds aanzienlijker
is dan die van de vader.
De dominantie van de vrouw is hier groter, hoewel het in dit geval een afnemende
trend betreft. Het ziet ernaar uit dat de vader zich hier aan het emanciperen is, inz.
bij de hogere klassen.
3) Een derde waarneming i.v.m. de naamgeving is de vernieuwing van het
VN-onomastikon. Voor alle sociale klassen stelt CHALTIN (1976: 162) vast dat de
vernieuwing van de namen zich eerder manifes-
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teert bij meisjesnamen dan bij jongensnamen. Dit lijkt een teken te meer van
vrouwelijke dominantie!
iii) Het gebruik van de VN.
M.b.t. het gebruik van de VN zou heel wat te zeggen zijn. In verband met de
parameter sekse willen we alleen wijzen op een bepaalde tendens om de VN van de
vrouw te gebruiken wanneer men een goed bekend gezin, hetzij familie hetzij vrienden
wil aanduiden, bv.
We gaan naar Françoise! (i.p.v. Johan)
Hoe is het tegenwoordig bij Irma? (i.p.v. Willy)
Dat houdt kennelijk verband met de tesis dat de vrouw de motor of het hart van het
gezin is, ook al is de man bij de wet het hoofd van het gezin. In meer formele, officiële
of afstandelijke taal zal men overigens nog wel de KN van de man gebruiken, terwijl
dus in meer familiare stijl de VN van de vrouw gehonoreerd wordt.
De dominantie van de vrouw in dit opzicht moge ook nog blijken uit het gebruik
van vrouwelijke verwantschapstermen i.p.v. mannelijke in familiebetrekkingen, vgl.
We gaan naar grootmoeder (i.p.v. grootvader)
Hoe is het nu bij tante? (i.p.v. oom)
Tot slot van de bespreking van de parameter sekse konkluderen we ten opzichte van
de typisch sociale attitudes dat de mannelijke dominantie nog steeds groot is, maar
toch al enigermate afneemt, vooral daar waar de starre wetgeving dat niet in de weg
staat en dat anderzijds in bepaalde domeinen vrouwelijke dominantie valt waar te
nemen.

3.2.2. De parameter leeftijd: de oppositie oud vs. nieuw of jong.
We kunnen hier drie facetten onderscheiden. De verschillen tussen de oudere en de
jongere generatie m.b.t. het PN-systeem hebben een drietal oorzaken. De
veranderingen in het jongere systeem zijn te wijten aan:
a) de interne ontwikkeling van de taal;
b) psycho-sociale konsekwenties van de leeftijd;
c) interferentie van andere parameters.

a) De interne evolutie van de taal, en inz. het naamsysteem.
Zowel in dialekt als in kultuurtaal vertoont het Ndl. een nog steeds voortschrijdende
deflektie: morfologische onderscheidingen gaan te niet ten voordele van syntaktische
innovaties. Meer algemeen: het
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analytische wint terrein op het syntetische. Het PN-systeem van het Tildonks vertoont
volgende wijzigingen i.v.m. VN, BN en KN.
1o Wijzigingen i.v.m. de VN.
i) Klassifikatorische suffixen neigen tot verdwijning, inz. als ze van Romaanse
oorsprong zijn, bv. -us, -ette, -ine:
Paul-us, Georg-ette, Alphons-ine...
Iets minder geldt dat voor -o en -a, bv.
Iv-o, Brun-o; Paul-a, Elz-a.
ii) Het augmentatiefsuffix -e wordt geleidelijk verdrongen door het bepaalde lidwoord,
vgl.
oud:

Poll-e (Leopold), Till-e (Mathilde);

nieuw:

de Mark(-e).

Het lidwoord is echter nog beperkt tot jongensvoornamen.
2o Wijzigingen i.v.m. de BN.
i) Ook de suffixen of pseudo-suffixen van de oudere BN (-e, -er) zijn minder
frekwent bij de jongere BN; hier wint het lidwoord veld, ook daar waar vroeger geen
grammatikaal morfeem voorhanden was, bv.
oud:

Stek, Pukk-er, (den) Bik;

nieuw:

de Lange, de Sekk-er, den Djoem-er.

De oude BN die uit een fn. voortspruiten hebben vrijwel nooit het lidwoord, terwijl
nieuwe BN van dit type bijna altijd het lidwoord krijgen, bv.
oud:

Pleet (Pletinckx), Korbeel (Corbeels);

nieuw:

den Bis (Bisschop), den Borcht
(Vanderborght).

Alleen bij reïnterpretatie tot soortnaam kan een oude BN wel het lidwoord bekomen
als hij uit een fn. ontstond:
oud:

den Ruiter (Deruyter/ruiter), den Haas
(De Haes/haas).
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ii) Op het diachronische vlak is er een tendens om syntetische
bahuvrihi-samenstellingen te vervangen door analytische bahuvrihiwoordgroepen,
vgl.
oud:

Sta Platneus, de Grootoog;

nieuw:

Dikke-Lip, den Dunne-Stekkepoot.

3o Wijzigingen i.v.m. de KN.
Voornamelijk te vermelden is het kollektiefsuffix -es bij de oudere KN, hetzij van
officiële, hetzij van volkse oorsprong. Is het daar
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al geen genitiefuitgang meer, in het jongere systeem is dit achtervoegsel volkomen
verdwenen, in zijn val ook het voorzetsel te meesleurend dat bij KN kon staan om
een soort van nederzettingsnaam te vormen, vgl.
oud:

te Korbeel-es, te Zjefk-es, te Koei-es;

nieuw:

bij Peeters, bij Stafke, bij de Lange.

Op te merken is daarbij dat waar vroeger de fn. eindigend op -s, zoals Corbeels,
Bosmans enz., die -s verloren om verwarring te vermijden met de evtl. aan te hechten
genitief-s, die -s normaal terugkrijgen, nu de genitief-s verdwenen is, vgl.
oud:

Korbeel (als BN), Korbeel-es (als KN);

nieuw:

Korbeels (als BN en KN).

b) Psycho-sociale gevolgen van de leeftijd.
1o Een gevolg van het verschil in leeftijd is dat, zoals vroeger is opgemerkt, kinderen
aanvankelijk slechts met troetelnaampjes worden bedacht, inz. VN die op expressieve
wijze (met diminutiefsuffixen en verkortingen) veranderd worden.
2o Op schoolleeftijd voegen zich hierbij augmentatieve vormen zoals augm. VN en
BN die teruggaan op fysische of psychische eigenschappen, of op merkwaardige
gewoontes of exploten (bv. de Lange, de Wilde, de Pietefretter). Wat op die leeftijd
nagenoeg ontbreekt, zijn BN die verwijzen naar familiale of geografische herkomst,
hetzij naar beroepen, funkties of waardigheden. Dat zijn begrippen die pas in het
volwassenenleven betekenis krijgen en daar dan ook heel wat BN hun motivering
verlenen (cf. (de) Zjokke (van) Belle, Peer (van) Bertem, Lamme de Stoker, Boer
Mettes, Frans Vis).
c) Wijzigingen o.i.v. andere sociale parameters.
Veranderende attitudes m.b.t. een bepaalde sociale parameter kunnen gevolgen
hebben voor een andere parameter. Zo wordt de parameter leeftijd beïnvloed door
een paar andere.
1o De zich wijzigende houding t.o.v. de parameter sekse, nl. de geleidelijke
gelijkschakeling van man en vrouw vernietigt sommige oudere naamstrukturen en
schept okkasioneel nieuwe patronen.
Aangaande de VN denken we terug aan de vaststelling dat jongere VN-vormen
soms tegelijk voor meisjes en jongens gebruikt worden (cf. Chris, Jo, Gaby, enz.).
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Ook de morfologie laat een gelijkschakeling zien bij jongere VN: zowel jongensals meisjesnamen kunnen het familiare suffix -ie bekomen (cf. den Diksie, den Eddie;
Fabbie, Vikkie).
Bepaalde PN-kombinaties uit vroegere periodes zijn uit het jonge naamsysteem
verdwenen. Het betreft de reeds aangehaalde verbindingen die wel mannen maar
geen vrouwen aanduiden:
[(Adj +) BN]:

(Dikke) Petit

[(VN +) BN]:

(Tist) den IJzere

[BN (+ KN)]:

de Lange (Profeet)

2o De parameter leefmilieu ondergaat in deze tijd heel wat wijzigingen. Zo vindt bv.
in grotere dorpen of gemeenten een verstedelijking plaats waardoor het drukke
dorpsleven van vroeger teloorgaat. Dat brengt mee dat het aantal BN in de
verstedelijkte gemeenschap drastisch is afgenomen. Een treffend voorbeeld daarvan
is de CZB gemeente Herent (bij Leuven). VANHORENBEEK (1972: 97) vermeldt
volgende cijfers(44):
1.

de leeftijdsklasse 70 en
ouder:

479 BN op 977 (49%)

2.

de leeftijdsklasse 50 tot 70: 445 BN op 977 (45,5%)

3.

de leeftijdsklasse 30 tot 50: 45 BN op 977 (4,7%)

4.

de leeftijdsklasse 6 tot 30: 8 BN op 977 (0,8%)

Er is één grote scheidingslijn, die loopt op de leeftijd van 50 jaar: haast alle BN
zijn van Herentenaren boven de 50. Als dit proces in alle gemeenten voortschrijdt,
zullen over afzienbare tijd alleen nog BN te ontdekken zijn in beperkte kring (gezin,
school, werkmilieu).

3.2.3. De parameter bloedverwantschap: het gezin, de familie, de stam,
de nederzetting, het volk.
De gegevens in dit verband beperken zich voor het dialekt uiteraard tot de
verwantschapsstruktuur gezin of familie. De observaties laten zich weer het best
groeperen volgens de drie types van PN: VN, BN, KN.
a) Gegevens i.v.m. de VN.
De VN is het soort PN dat bij uitstek dienst doet voor de relaties binnen gezin en
familie. Het gezin, dat fungeert als kleinste en intiemste cel in het maatschappelijk
leven, is wel de voornaamste

(44) De BN van de schoolbevolking zijn hierin niet begrepen. Zie beneden.
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generator van affektieve en familiare naamgeving. In de kindertaal en in de ‘baby-talk’
(d.i. de vereenvoudigde taal die moeder of vader tot de peuter of kleuter richten)
ontstaan allerlei lalnamen, vlei- en troetelnamen (hypokoristika), diminutieven en
augmentatieven. Meestal zijn dat vervormingen van VN. Hierdoor volstaan we met
een verwijzing naar de synchronische komponent.
b) Gegevens i.v.m. de BN.
De naamgeving beperkt zich binnen het gezin vooral tot VN en varianten daarvan.
Echte BN, zoals gebruikelijk in de dorpsgemeenschap, komen hier veel minder tot
wasdom. Degene die toch opduiken, schijnen zich niet altijd te storen aan bepaalde
wetmatigheden waaraan het onomastikon van de dorpsgemeenschap gehoorzaamt.
Een punt springt in het oog: de schaarse voorbeelden van gezinsinterne BN laten al
zien dat de tendens dat vrouwelijke BN niet eenledig zijn, in gezinsverband
doorbroken wordt, bv.
den Djoemer (vr.)
ons Potlood (vr.)
I.v.m. deze laatste BN is een typische trek waar te nemen die alle individuele PN
(VN en BN) in gezinsverband kunnen vertonen. Om het deelhebben aan het gezin
te symbolizeren plaatst men soms het plurale bezittelijk voornaamwoord van de
eerste persoon ons voor de VN of BN(45), bv.
VN: onze René, ons Marie
BN: ons Zjodder, ons Potlood, onzen Andere
c) Gegevens i.v.m. de KN.
De funktie van de KN is essentieel de bloedverwantschapsband aan te geven tussen
leden van eenzelfde gezin of familie, inz. met het oog op de extra-familiale
betrekkingen, d.i. de relaties van deze cel met de rest van de maatschappij. Blijkbaar
wordt én van officiële én van volkse kant groot belang gehecht aan het feit dat een
persoon behoort tot een bepaald gezin of een bepaalde familie.
We hoeven hier niet lang stil te staan bij de officiële fn. De sociale relevantie
daarvan moge reeds blijken uit de grote en dure

(45) Hiermee verwant is de merkwaardige appellatieve uitdrukking ons wijf, die boeren soms
gebruiken om hun eigen vrouw aan te duiden op een weliswaar augmentatieve maar niet
noodzakelijk pejoratieve wijze.
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ellende die men zich op de hals haalt ingeval men zijn fn. wil veranderen of zelfs
maar anders spellen.
De volkse KN doet niet onder voor de officiële. Er is een belangrijke kategorie
van volkse KN; ze stamt diachronisch uit VN, BN of officiële fn. (cf. het hoofdstuk
van de diachronische studie), bv.
(de) Zjokke Belle

(< VN Berta)

Dore Koeies

(< BN Koei)

Jomme Koninges

(< fn. De Coninck)

Bovendien is er nog een enorme hoeveelheid aan frekwent gebruikte van-bepalingen
bij PN, die later kunnen evolueren tot vaste KN door het wegvallen van het voorzetsel.
Een voorbeeld moge volstaan:
Tist van Jan van Zjezukes.
Om de bespreking van de parameter ‘familie’ te besluiten wijs ik nog even op de
invloed die een familie, inz. in vroegere tijden kon uitoefenen op zijn omgeving. Dat
is af te lezen uit de ‘geschiedenis’ die sommige KN gemaakt hebben. Vaak werd de
naam van een invloedrijke familie overgedragen op een hele nederzetting die evtl.
ontwikkelde tot gemeente. Dit kon gebeuren met of zonder suffigering van de KN.
Een paar voorbeelden mogen hier volstaan.
In Limburg werden vrij wat hoeven en nederzettingen genoemd naar de KN van
de eigenaar en bleven die naam houden, bv. op de Nijs (op de hoeve van Nijs)
(MOLEMANS 1975: 118 ss.).
In vroegere dialekten en zelfs nog in de huidige CZB gewesttaal van oudere
personen wordt het voorzetsel te, dat typisch met nederzettingsnamen
(gemeentenamen) verbonden wordt, voor de fn. geplaatst die dan het kollektiefsuffix
-es draagt, vgl.
te Leuven
te Korbeel-es (bij Corbeels)
Niet weinige van onze aloude gemeentenamen gaan terug op de PN van een
middeleeuwse lokale machthebber, o.m. heel wat namen op -gem, -inge(n), bv.
Bertegem < Bertingehem (1158): heem van de familie Berting < VN Bert (LINDEMANS
1940: 61).

3.2.4. De parameter leefmilieu: dorp, buurt, school, werkplaats e.d.
Deze parameter staat enigszins in oppositie tot de vorige, vooral als men even de
KN buiten beschouwing laat en de individuele PN in

Naamkunde. Jaargang 10

260
de kijker neemt. Terwijl in gezin en familie de VN een primordiale rol speelt, zijn
school en dorp de voedingsbodem waarop de BN kan gedijen. De VN wordt hier
weliswaar niet van de kaart geveegd, maar vaak door vervormingen of
augmentativeringen omgesmeed zodat hij de funktie van BN verkrijgt. Hetzelfde
overkomt trouwens ook de officiële fn.
Meer nog dan in de dorpsgemeenschap is dat het geval in de schoolgemeenschap.
De vorm van VN of fn. wordt er vaak geassocieerd met klankverwante soortnamen,
eigennamen, adjektieven of werkwoorden. ‘Rijmen en dichten’ behoort er tot de
gewone procedés van BN-vorming. Enkele voorbeelden uit de scholen van Herent
(VANHORENBEEK 1972: 101-105):
VN:

fn.:

rijmpjes:

Nadine

>

Grenadine

Pascale

>

Bokkal (bokaal)

Reinhold

>

Renault

Colin

>

Kool

Van Bever

>

Bever

Vandenberg

>

den Berg

Van Rijne

>

Reintje
Marsepeintje

Eddy

>

Eddy met z'n
teddybeer

Patrick

>

Patrick Sitrik

Opvallend is de frekwentie van de augmentativering bij jongensnamen, zowel BN
(uit fn.) als VN. VANHORENBEEK (1972: 105) vermeldt o.m.
VN:

fn.:

Patrick

>

den Trikke

Marc

>

de Makke

Freddy

>

de Frette

Gilis

>

de Gille

Lemmens

>

de Lemme

Bennekens

>

den Benne

Merkwaardig is overigens hoezeer dorp en school een ‘gescheiden ontwikkeling’
doorlopen. Een aantal feiten wijzen in deze richting:
i) De verregaande vervorming, berijming en augmentativering van VN en fn.
is eigen aan de school en wordt niet doorgetrokken naar het latere leefmilieu.
i) Bepaalde wetmatigheden in de dorpsnaamgeving zijn doorbroken in de
schoolnaamgeving. Boven werd reeds gezinspeeld op de overtreding in de
meisjesschool van de regel die bepaalt dat vrouwennamen niet eenledig mogen
zijn (VN uitgezonderd).
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ii)

Zowat de gehele schoolnaamgeving gaat teloor na de schoolleeftijd. Dorp en
werkmilieu blijken de schoolkreaties op naamkundig gebied bitter weinig over
te nemen (z. ook VANHORENBEEK 1972: 107-109).

Tot slot wijs ik nog op de tegenstelling dorp vs. buitenwereld (binnengemeentelijk
vs. buitengemeentelijk). In dorpen die nog een gesloten gemeenschap vormen
tegenover wat zich buiten de dorpsgrenzen afspeelt, zijn wel eens verschillen in het
naamgevingspatroon te signaleren tussen mensen die in het dorp geïntegreerd zijn
en degene die dat niet zijn. Zo vermeldt OVERSTEYNS (1972: 257) het patroon Fille
van Sara, waarbij afgeweken wordt van het normale patroon waarin de PN die
familiale afkomst aanduiden, mannelijk zijn. Normaal zou men verwachten: Sara
van Fille. De vrouw Sara oefende echter een beroep uit in het dorp, terwijl de man
elders werkte.
We merken op dat hier weer beïnvloeding plaats heeft van de ene parameter, i.c.
sekse, door de andere, i.c. leefmilieu (dorpsgemeenschap).
Een ander voorbeeld van de oppositie dorp ~ buitenwereld levert NUIJTENS (1962:
212-215) voor Borne (Twente). Het blijkt dat ‘inheemse’ fn. anders gestruktureerd
zijn dan ‘uitheemse’. Bij inheemse fn. geldt het patroon [fn. + (gen.-s +) VN], bv.
'n óólen Kuikersjaan (de oude Kuikersjaan). Niet-Bornse fn. volgen dit patroon niet,
ook al zijn ze geïmmigreerd, bv. Nuijtens, Lindeboom, Westerbeek.

3.2.5. De parameter ideologie.
i) Een vorm van ideologie ‘par excellence’ is natuurlijk de godsdienst. De religieuze
faktor heeft echter in vroegere tijden een veel aanzienlijkere rol gespeeld dan heden
ten dage. De belangrijkste uiting daarvan is in de vroege middeleeuwen de
verkristelijking van de naamgeving geweest. De oude Germanen hadden een
éénnaamsysteem. Dat was hun voldoende omdat bijna iedereen een verschillende
naam kreeg, inz. door het kombineren van naamelementen tot steeds weer andere
naamsvormen: er waren eenstammige en tweestammige, bv. Hugo: ‘wijs’
Bern-hard: ‘beer-sterk’
Aan dit systeem kwam een einde door de kristianizering. Van dan af werden namen
van verschillende oorsprong gegeven: Hebreeuwse, Griekse, Latijnse en ook
Germaanse, nl. inzoverre heiligen met zulke namen voorhanden waren, bv. ook
Bernhard, verlatijnst tot Bernardus.
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Mede door het gebrek aan voldoende heiligennamen kregen heel wat dopelingen
eenzelfde naam. Deze omstandigheid maakte een einde aan het éénnaamsysteem.
Om te differentiëren tussen bv. verschillende Jannen werd een toenaam of bijnaam
toegevoegd. De eerste naam kreeg dan de kwalifikatie van voornaam, doopnaam
(Christian name, first name), te onderscheiden van de toenaam, d.i. de volkse naam,
die niet enkel een identificerende maar ook een expressieve, inz. augmentatieve rol
verwierf. In de latere middeleeuwen evolueerde de bijnaam van individuele tot
kollektiefnaam, vanaf 1811 officieel geregistreerde familienaam (achternaam). Dat
verwekte dan opnieuw behoefte aan een individuele, expressieve bijnaam, toegevoegd
aan voornaam en achternaam, resulterend in het huidige systeem van VN, BN, KN.
Heel deze ontwikkeling werd dus eigenlijk op gang gebracht door de religieuze
faktor. Deze impakt van de religie in vroegere tijden kontrasteert scherp met de
marginale positie die de godsdienstige gedachte in de moderne tijden inneemt. Dat
weerspiegelt zich ook weer in de naamgeving, met name in de voornaamgeving. Van
doopnaam in de echte zin van het woord kan men thans vaak niet meer spreken. De
kristelijke oorsprong van onze VN is voor velen een redundant of irrelevant
verschijnsel geworden, zo die VN tenminste nog van kristelijke herkomst is!
Ook het verdwijnen van het systeem der meerdere VN is ten dele een gevolg van
de sekularizering: men voelt niet meer de nood om als sekundaire VN Jozef of Maria
te nemen of om een of andere kinderheilige zijn zegen op die wijze af te smeken.
ii) Buiten de godsdienst zijn er ook andere ideologieën of kulturele stromingen
die enigszins de VN-geving determineren. Men denke slechts aan het nationalisme
in Vlaanderen. Een gezin waar de kinderen bv. Koen, Wilfried, Veerle, Machteld
heten, spreekt boekdelen in dit verband. Daartegenover staan families waar frankofiele
VN als Jean-Pierre, Marie-Paule, Solange, Brigitte in ere staan.
Als de naamsvormen toevallig niet bevredigen, is ook de vernederlandsende
spelling een middel om zijn Vlaamsgezindheid uit te drukken, inz. in hogere milieus,
bv. Christophe > Kristof; Caroline > Karolien.

3.2.6. De parameter sociale klas of stand.
Dit is een sociologische parameter die sociale groepsvorming in engere zin betreft,
d.i. de sociaal-ekonomische verdeling van de
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bevolking. Hierbij vallen grosso modo twee varianten te onderscheiden: 1) een
geïnstitutionalizeerd standen- of kastensysteem dat weinig beweeglijk is;
2) een socio-ekonomische indeling die zelf teruggaat op verschillen in studie- en
edukatienivo en waar dan ook meer verschuivingen kunnen plaatsgrijpen (z. ook
LEYS 1976).
1) Het geïnstitutionalizeerde standensysteem vinden we in onze middeleeuwen terug
en biedt principieel enige gelijkenis met het Indische kastensysteem of het Javaanse
klassensysteem. Naar UHLENBECK (1971) bericht, heeft dit laatste een welbepaalde
reperkussie op de naamgeving. Personen uit de lagere klasse kregen (tot voor een
dertigtal jaren) PN afgeleid van zekere soortnaamkategorieën (benamingen van
weekdagen, van geringgeschatte dieren, planten of zaken). In de hogere klas verwijzen
de PN naar hooggeachte personaliteiten en eigenschappen. De diachronische betekenis
van de PN wordt dus pragmatisch gerevalorizeerd voor sociolinguïstische doeleinden.
Een dergelijk fenomeen is bij ons vrijwel onbestaande. Overigens heeft het rigide
standensysteem van onze middeleeuwen met zijn indeling in adel, klerus en volk
(inz. lijfeigenen) thans reeds eeuwen afgedaan. Niettemin zijn er nog overblijfselen
tot op de huidige dag. De adel bestaat nog steeds, zij het dan als een anachronistische
minderheid. Sporen in de naamgeving kan men nog steeds ontwaren. De adel gebruikt
nog VN die exklusief tot deze groep te rekenen vallen, bv. Tanguy, Tancrède.
Edellieden kan men eveneens herkennen aan buitenissige fn., vaak een kombinatie
van twee fn.-vormen. Men denke aan een typisch Belgische verbinding als d'Udekem
de Guertechin, een Duitse als von Droste zu Hülshoff, een Friese als Harinxma thoe
Sloten. Overigens zijn de partikels von en de op zichzelf al aanduidingen van edele
komaf.
2) In wezen is onze moderne Westerse maatschappij van het type waarbij studie- en
edukatienivo de socio-ekonomische groepering in hoge mate determineren en uiteraard
der zaak heel wat meer verschuivingen toelaten dan het geïnstitutionalizeerde
standenstelsel.
Men pleegt vier studienivo's te onderscheiden of drie edukatienivo's:
SN1: LO = EN I
SN2: LMO
SN3: HMO = EN II
SN4: HO = EN III
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Voor ons doel onderscheiden we een lagere klas (= EN I of SN 1 en 2) en een hogere
klas (= EN II en III). We zullen voor de drie soorten PN in CZB dialekten nagaan in
welke zin ze beïnvloed worden door standenverschil.
a) VN.
Voor het dialekt van Tienen legde CHALTIN (1976) volgende gegevens vast. De
lagere klasse lijkt een voorkeur te hebben voor vreemde, exotische VN, die zij
voornamelijk ontlenen aan de vedette- en showwereld, inz. via het televisiemedium.
In EN I stoot men dan ook op excentrieke namen als Aldo, Fabian, Gwen, Pedro;
Anjuscha, Gunhilde, Jodoca (CHALTIN 1976: 84-86). Dergelijke VN komen nog niet
voor in de hogere EN, maar ze kunnen mettertijd tot daar doordringen. De hogere
klas zorgt overigens voor de meeste vernieuwing. Zij voert de vernederlandsing of
vervlaamsing door en betrekt nieuwe VN uit de literatuur. Enkele namen uit EN III
zijn: Lieven, Maarten, Patrik; Laurence, Sabine, Eefje. Deze innovaties kunnen na
verloop van tijd op hun beurt doorstromen tot in de lagere klasse.
b) BN.
Een interessante reflektie van het standenverschil vertonen de verschillende
BN-patronen in het dialekt van Tildonk. Er zijn nl. drie naamspatronen die het beroep,
de funktie of waardigheid aanduiden:
1o [titel + fn. als BN]:
Pastoor Nijs, Pater Verbelen, Zuster Hilda, Koning Boudewijn, Notaris Tuerlinckx,
Meester Stroobants, Doktoor Petit, Burgemeester Cloetens, Boer Mettes.
Dit patroon is een klare reflex van de beroepen en waardigheden van de hogere
klassen. Bij de behandeling van deze PN in de diachronische studie werd betoogd
dat ze thuishoren onder de rubriek ‘sociale status’, een onderverdeling van de groep
‘eigenschap’ en niet van de groep ‘aktiviteit’. De motivering is dat deze funkties
door het volk niet worden aangevoeld als beroepen waarbij ‘gewerkt’ wordt, d.i.
waarbij handenarbeid wordt gepresteerd(46). Dat wordt bevestigd door een andere
talige reflex. Titels in het bovenstaande

(46) De BN Boer Mettes schijnt een uitzondering te vormen. Twee verklaringen zijn mogelijk:
ofwel wordt met boer hier ‘hereboer’ bedoeld, ofwel is er ironie in het spel: ‘boer’ voorgesteld
als een hoger beroep.
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naamspatroon treden niet tenzij ironizerend op in de konstruktie [beroep + DOEN],
bv. normaal niet: doktoor doen, wel: bakker doen (= het bakkersberoep uitoefenen).
2o [(VN +) lidwoord + beroep]:
Lamme de Stoker, Zjef den Blokmaker (klompenmaker), Janneke de Sleger
(slachter), Suske de Verver (schilder); zonder VN: den Apoteker, den Draaier, Boerke,
Soepboerke, Metserke, enz.
Dit patroon refereert duidelijk aan een lagere beroepsklas. De benaming van het
beroep kan hier zonder bijbedoelingen gekombineerd worden met het werkwoord
doen, bv. stoker doen, blokmaker doen. Dit staat dan weer in verband met het manuele
karakter van zulke beroepen.
3o [(VN +) beroepsbijnaam]:
Hier gaat het om beroepen die metonymisch aangeduid zijn: objekt of instrument
worden vernoemd: (Frans) Lood (loodgieter), Miel Gazet (dagbladventer), Frans
Vis (vishandelaar); zonder VN: het Varken (slachter), Muntbolleke (winkelierster).
Dit metonymisch patroon refereert door den band aan de sociaal laagst
gewaardeerde beroepen, o.m. marktkramers en leurders(47). Soms wordt de metonymie
ook uitgedrukt door een adjektief: (Tist) den IJzere (handelaar in oud ijzer, voddeman),
(Heinke) den Droge (maakte droog voeder). Ook bij deze metonymische patronen
is een werkwoordelijke uitdrukking met doen mogelijk, bv. doen in gazetten, in vis,
in ijzer, enz.
De grote scheidslijn lijkt wel te lopen tussen het titelpatroon met zijn geleerde
beroepen en de andere twee met hun manuele beroepen. Bemerk in dit verband ook
dat het titelpatroon de officiële fn. bevat, maar de andere twee altijd de VN. Overigens
worden leden van de hogere standen door andere klassen zelden vernoemd met hun
VN, laat staan zo aangesproken.
c) KN.
Aan de KN, althans de officiële fn., is heden ten dage nauwelijks een klasseverschil
vast te knopen. Wel kan men zeggen dat de volkse KN en de vervolkste officiële fn.,
vaak herkenbaar aan de uitgang -es, eerder behoren tot de lagere klassen, vgl.

(47) Soms is het zelfs niet goed uit te maken of het wel om een echt beroep gaat, bv. Heinke Stro
(woekerde met stro), Sus Siroop (woekerde met siroop), Jan Ammoniak (knoeide met
ammoniak).

Naamkunde. Jaargang 10

266
Nare Zjefkes
Jomme Koninges (De Coninck)
*Doktoor Petit(e)s
Teruggaande in de geschiedenis, wijzen we nog op een vaak voorkomend verschijnsel
in onze Westerse PN-systemen. Geografische toenamen, later eventueel KN geworden,
bleken doorgaans op een hogere status te wijzen. (Vandaar ook dat
herkomstvoorzetsels als fra. de en dt. von adellijke namen zijn gaan aanduiden, cf.
supra).
In Ndl. fn. is overigens een tweedeling op te merken binnen de geografische namen:
toenamen met herkomstvoorzetsels werden hoger geëvalueerd dan samengestelde
naamsvormen eindigend op -man(s), vgl.
Van den Bosch

~

Bosmans

Van der Linden

~

Lindemans

Van Brussel

~

Brusselmans

4.
Daarmee zijn we aan het eind gekomen van de bespreking der verschillende
parameters waaraan de invloed van de sociale groepsvorming viel af te lezen op de
naamgeving. De uiteenzetting is beperkt gebleven tot een aantal observaties gedaan
aan de hand van eigen materiaal uit het dialekt van Tildonk of van andere bronnen
aangaande het Zuidbrabantse gebied. Volledigheid werd niet nagestreefd. Integratie
van de waargenomen feiten in de grammatika blijft eveneens uit, zo het al geen illusie
is! Het zal evenwel duidelijk zijn geworden dat een volledige beschrijving van het
naamsysteem niet kan gebeuren zonder er het sociale aspekt systematisch in te
betrekken. Het is o.m. gebleken dat de sociale geledingen, inz. de parameter sekse,
het morfosyntaktisch patroon van de PN mede konstitueren.
De eventuele impakt van de naamgeving op de sociale groepsvorming is anderzijds
niet aan bod gekomen.
Evenmin is iets gezegd - op een paar puntjes na - betreffende een sociolinguïstische
pragmatiek, d.i. het gebruik van VN, BN en KN in verschillende sociale situaties.
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De familienaam Seyna(e)ve
Seyna(e)ve is een familienaam die tegenwoordig vrij gebruikelijk is in zuidelijk en
centraal West-Vlaanderen, te meer nog als men er de talrijke spelling- en andere
varianten bijneemt: Seynha(e)ve, Seynna(e)ve Sijn(h)a(e)ve, Syn(h)a(e)ve, Sin(n)a(e)ve
en Sena(e)ve.
Ofschoon het niet in mijn bedoeling ligt hier uit te weiden over de geografische
spreiding van de naam, wil ik er toch even op wijzen dat de vormen met diftong in
de anlaut (meestal Seynaeve gespeld) vooral talrijk blijken te zijn in de omgeving
van Kortrijk, Tielt en Izegem, terwijl die met monoftong (meestal Sinnaeve)
hoofdzakelijk in de omgeving van Ieper, Roeselare, Torhout en Diksmuide
voorkomen(1). Globaal genomen zijn de gediftongeerde varianten echter veruit het
talrijkst en dat wordt nog meer het geval naarmate men oudere bronnen raadpleegt.
Daarin treft men de naam alleen in de omgeving van Kortrijk aan: in de 17de eeuw
ook al gewoonlijk Seyn(h)a(e)ve, in de 16de vooral Sei(j)n(h)ave naast ook, bijna
evenveel, Tsei(j)nave(2). Geen wonder dat de voorlopig alleroudste attestaties ook in
het Kortrijkse te vinden zijn, meer bepaald in Zwevegem a. 1398 waar vijf
naamdragers Tseynave en één Tseinhave opgetekend werden(3). Men mag dus
aannemen dat de familie in die streek wortel geschoten heeft en er honkvast gebleven
is, vermoedelijk zelfs tot op het einde van de 16de eeuw. Dan is er wellicht enige
uitwijking geweest in westelijke richting naar gebieden die ten gevolge van de
godsdienstoorlogen ontvolkt geworden waren. Daar blijken dan ook de
gemonoftongeerde varianten ontstaan te zijn.
Wat is nu de betekenis van die naam?
Volgens DEBRABANDERE(3) kan gedacht worden aan een samen-

(1) Als bronnen hiervoor werden hoofdzakelijk kiezerslijsten en de telefoongids gebruikt.
(2) De belangrijkste bron uit het Kortrijkse die hierbij met succes geraadpleegd werd is: Klapper
op de Parckemynen Index van de Kortrijkse weeskamer, Deel I (Stad Kortrijk) en Deel II
(kasselrij Kortrijk), resp. in 1973 en 1976 uitgegeven door de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde, afdeling Oostende-Kuststreek.
(3) F. DEBRABANDERE, Studie van de persoonsnamen in de kasselrij Kortrijk, 1350-1400
(Handzame, 1970), p. 403.
(3) F. DEBRABANDERE, Studie van de persoonsnamen in de kasselrij Kortrijk, 1350-1400
(Handzame, 1970), p. 403.
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stelling van mnl. segene, seine: ‘groot trek- of sleepnet’(4) + mnl. haven: ‘net’(5), dus
een beroepsbijnaam voor een visser. De moeilijkheid hierbij is evenwel dat seine uit
lat. sagena(6) normaal geen ts-anlaut kan vertonen en ook dat de n-auslaut van haven
in alle excerpten ontbreekt. Een totaal andere door DEBRABANDERE(3) gesuggereerde
mogelijkheid is een samenstelling van mnl. cijns, (t)seins: ‘cijns; geschenk’(7) + mnl.
have: ‘bezit, erfdeel’(8), dus iets als: ‘geschonken bezit of erfdeel’. Maar men zou dan
eerder excerpten als *cijnshave of *(t)seinshave verwachten en er is helemaal geen
verklaring voor het ontbreken van s-auslaut in het eerste element van de samenstelling.
Beide verklaringen zijn derhalve niet overtuigend.
Het lijkt me daarom aannemelijker de naam als een ontlening uit het Frans te
beschouwen: de ts-anlaut van de oudste attestaties moet dan, zoals in de meeste
dergelijke Middelnederlandse woorden, op een Franse ch-anlaut teruggaan, terwijl
de sporadische h middenin het woord gemakkelijk hypercorrect kan zijn. Me dunkt
dat er dan ook geen fundamenteel bezwaar kan zijn tegen een verklaring van deze
nu Vlaams klinkende naam uit ofra. *chenave, een woord dat rechtstreeks ontstaan
is uit *canapus, een populair Latijnse variant van cannabis: ‘hennep’, en waarvan
in het Oudfrans ook nog varianten als cheneve, chenove en chaneve opgetekend zijn,
benevens Oudpicardische als kenneve, quenneve en caneve(9). Voor de overgang van
*canapus naar *chenave vergelijke men o.m. die van caballus naar cheval en voor
de overgang van p naar v in de inlaut die van sapo naar savon. Dat *chenave zich in
het Middelnederlands tot de gediftongeerde vorm tseinave ontwikkelt, is normaal,
evenals het feit dat daar later een variant als Sinnaeve uit ontstaat (vgl. o.m.
Senesael/Sinnesael).
Ook vanuit semantisch oogpunt zijn er geen onoverkomelijke bezwaren tegen de
hier vooropgestelde verklaring. Namen van gewassen zijn immers niet zelden
familienamen geworden. Net als het Duitse

(4) E. VERWIJS-J. VERDAM, Middelnederlandsch Woordenboek ('s-Gravenhage 1885-1952),
dl. VII, p. 900.
(5) Ibidem, dl. III, p. 185.
(6) Het woord seine of senne: ‘plat visnet’, fra. seine en senne, lat. sagena werd ook opgetekend
door L. DE BO-J. SAMYN, Westvlaamsch Idioticon (Gent, 1892), p. 883-4.
(3) F. DEBRABANDERE, Studie van de persoonsnamen in de kasselrij Kortrijk, 1350-1400
(Handzame, 1970), p. 403.
(7) E. VERWIJS-J. VERDAM, o.c., dl. I, p. 1500-2.
(8) Ibidem, dl. III, p. 177-9.
(9) F. GODEFROY, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au
XVe siècle (Paris, 1880-1902), dl. IX, p. 41, alsook A.J. GREIMAS, Dictionnaire de l'ancien
français jusqu'au milieu du XIVe siècle (Paris, 1968), p. 103 en 110.
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equivalent Hanf(10) zou Seyna(e)ve dan een beroepsbijnaam kunnen zijn, nagenoeg
gelijk te stellen met de Franse familienamen Chen(n)evier, Chenevard(11) en de Duitse
Hanfbauer, Hänfer, Hanfgarter en Hanfmann(10), of een spottende bijnaam naar de
gestalte, zoals misschien de Duitse naam Hanfstengel(10).
Ik heb niet kunnen uitmaken of er in ons taalgebied ook toenamen ontstaan zijn
uit mnl. hennep, han(n)ep, blijkens de excerpten in het Middelnederlandsch
Woordenboek uitsluitend Noordnederlandse vormen(12), zoals dt. Hanf en eng. hemp
al vóór de eerste klankverschuiving in het Germaans bekend(13). Ook niet, of er namen
bestaan (hebben) die teruggaan op mnl. can(n)ep, caenp, ca(e)mp, kennep(e), kemp,
jongere vormen die vooral Zuidnederlands blijken te zijn (o.m. gebruikt door
Yperman)(14) en blijkbaar rechtstreeks ontleend werden uit het middeleeuws Latijnse
canabis, canapis(15). Mag men daaruit afleiden dat de plant in de streek pas vrij laat
bekend werd en dat zij in het Kortrijkse uit Frankrijk ingevoerd werd, de Franse
naam incluis?
Ieper.
W. BEELE

(10) J.K. BRECHENMACHER, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen
(Limburg/Lahn, 1961-3), dl. I, p. 648.
(11) A. DAUZAT, Dictionnaire étymologique des noms de famille et des prénoms de France (Paris,
1951), p. 123.
(10) J.K. BRECHENMACHER, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen
(Limburg/Lahn, 1961-3), dl. I, p. 648.
(10) J.K. BRECHENMACHER, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen Familiennamen
(Limburg/Lahn, 1961-3), dl. I, p. 648.
(12) E. VERWIJS-J. VERDAM, o.c., dl. III, p. 343.
(13) Door de eerste (of Germaanse) klankverschuiving evolueerde de oorspronkelijke
Indogermaanse k (in het Latijn c geschreven) in alle Germaanse dialecten tot h (b.v.
canis/hond, caput/hoofd, centum/honderd enz.).
(14) E. VERWIJS-J. VERDAM, o.c., dl. III, p. 1165 en 1318. In al deze varianten is de oorspronkelijke
k bewaard gebleven. Dat is ook het geval in de vormen kennep, kenp, kemp vermeld door
Kiliaan (Antwerpen, 1599) p. 230, alsook in de vormen kemp, kimp, kempst, kampst in het
genoemde ‘Westvlaamsch Idioticon’, p. 447.
(15) J.F. NIERMEYER, Mediae latinitatis lexicon minus (Leiden, 1954-) p. 124.
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Toponymie van Wijchmaal (Limburg)
De onderhavige naamkundige monografie over de Noordlimburgse gemeente
Wijchmaal, sinds 1 januari 1977 gefusioneerd met Peer, is opgebouwd volgens het
model dat gevolgd werd in de tien monografieën over Limburgse gemeenten die ik
in de jaren 1973-1976 heb kunnen publiceren in de reeksen van het Instituut voor
Naamkunde te Leuven. Zie de lijst in Naamkunde 9 (1977), blz. 284.
Indien dus ook in deze bijdrage vooral belang gehecht wordt aan de verzameling
van betrouwbaar toponymisch materiaal, dat de grondslag had kunnen uitmaken voor
een door mij in het vooruitzicht gestelde ‘Woordenboek van de Limburgse
toponymie’, dan moge meteen worden verklaard waarom de historische inleiding tot
het glossarium bewust tot het minimum werd beperkt. Dit scheen mij des te meer
gerechtvaardigd omdat ik een ‘Geschiedenis van de gemeente en van de parochie
Wijchmaal’ op het getouw heb die, indien ik mijn wetenschappelijk werk had kunnen
voortzetten, binnen zeer korte tijd zou verschenen zijn.
Ik dank alle Wijchmalenaren die mij bij deze studie behulpzaam zijn geweest, in
de eerste plaats de leden van de plaatselijke Heemkundekring voor het verstrekken
van allerlei informatie en dokumentatie. Een bijzonder woord van dank richt ik tot
de heer J. KELCHTERMANS, die de bijgevoegde toponymische kaart zo keurig heeft
getekend en tot ere-hoofdonderwijzer J. DESAIR, met wie ik talrijke zegslieden bezocht
heb.

Historische inleiding
1. De Schepenbank Wijchmaal.
Wijchmaal maakte deel uit van het graafschap Loon, dat in 1366 met het prinsbisdom
Luik verenigd werd. Vanaf het einde van de 14de eeuw tot de Franse Revolutie was
het graafschap Loon gerechtelijk en administratief in zes ambten of drossaardschappen
ingedeeld, nl. Bilzen, Hasselt, Horn, Montenaken, Pelt-Grevenbroek en Wijchmaal.
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Wijchmaal behoorde tot het ambt Pelt-(Grevenbroek), dat tot 1585 het ambt Pelt en
de heerlijkheid Grevenbroek uitmaakte.
1) Het ambt Pelt telde vier schepenbanken: P e l t voor de gemeenten Kaulille,
Kleine-Brogel, Neer- en Overpelt; E k s e l voor de gemeenten Eksel en Hechtel;
L u i k s - G e s t e l ; W i j c h m a a l . Te Wijchmaal zetelde derhalve een schepenbank
voor één gemeente, terwijl de schepenbank Pelt bijv. vier gemeenten omvatte!
2) De heerlijkheid G r e v e n b r o e k (stad Hamont, Achel en Sint-Huibrechts-Lille)
werd in 1401 bij het graafschap Loon ingelijfd, maar bleef tot in 1585 een
afzonderlijke heerlijkheid met een eigen drossaard. In 1585 kocht het
St.-Lambertuskapittel van Luik de heerlijke rechten van de laatste heer van
Grevenbroek af. De prinsbisschop van Luik maakte van Grevenbroek geen
afzonderlijk drossaardschap, maar voegde het bij Pelt, zodat het ambt
Pelt-Grevenbroek van toen af één stadje en tien gemeenten (Luiks-Gestel is thans
Nederlands gebied) omvatte. Voor Hamont, Achel en Sint-Huibrechts-Lille zetelde
één schepenbank.

2. De Gemeente.
De gemeente werd bestuurd door een burgemeester, jaarlijks verkozen door de
gemeentenaren op Sint-Silvesteravond, wanneer de uittredende burgemeester meestal
de jaarrekening ter goedkeuring aan de gemeente voorlegde. De nieuwe burgemeester
betaalde op oudejaarsavond een maaltijd ter ere van de afgaande burgemeester en
de schepenen van Wijchmaal.
De officiële aanstelling van de nieuwe burgemeester had plaats op de eerste
genachtendag na Driekoningen, wanneer hij in handen van de schout de eed aflegde
en beloofde de gemeente trouw te dienen. Meestal diende hij hiervoor naar Peer te
gaan, waar hij nadien schout en schepenen op een gelag trakteerde.
Jaarlijks werden er soms ook een aantal schatheffers - meestal vier - aangesteld,
die de gemeentebelastingen moesten innen, waarvoor ze een vergoeding ontvingen.
Dit ambt blijkt evenwel onvast te zijn: dikwijls was de burgemeester zelf
verantwoordelijk voor het ophalen van de schat, een grondbelasting op hovingen en
landerijen. Niet zozeer de houders van de gronden als de gronden zelf waren
schatplichtig; wie ze bewerkte - als eigenaar, vruchtgebruiker, pachter - moest een
jaarlijkse belasting betalen. Jaarlijks werd dan
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ook een schatcedule of belastingsrol opgesteld; voor Wijchmaal beliep deze in de
17de-18de eeuw iets meer dan 100 gulden. Het aantal schatheffingen wisselde zeer
sterk: normaliter werd de schat twee- à driemaal geïnd, maar in de tweede helft van
de 17de en in de eerste helft van de 18de eeuw vaak twintig- tot dertigmaal, te wijten
aan de oorlogstroebelen, waardoor de gemeente voortdurend in geldnood verkeerde.
In 1679 bijv. hadden er eenendertig heffingen plaats, die samen 3150 gulden
opbrachten. Het spreekt vanzelf dat zulks voor de ingezetenen een zware last
betekende.
De jaarrekening werd, na voorafgaande bekendmaking door de bode, op
oudejaarsavond - soms ook in de daaropvolgende weken - aan de gemeente
voorgelegd. De definitieve afsluiting van de rekening had soms één of twee jaar
daarna plaats. Tegen wanbetalers behielden de burgemeesters of schatheffers tot dan
het pandrecht.
In 1621 telde Wijchmaal 170 kommunikanten en 83 kinderen beneden de twaalf
jaar, of samen 253 inwoners; in 1699 waren er 160 kommunikanten, in 1711 150.
In 1849 telde de gemeente 378 inwoners - 184 mannen en 194 vrouwen -, die 77
gezinnen vormden, verspreid over de gehuchten Broekkant (6), Dijk (3), Dorp (11),
Hondrik (27), Houterstraat (20) en Ticheloven (10). Vanaf het einde van de 19de
eeuw nam het inwonersaantal aanzienlijk toe, zoals in de meeste Kempische
gemeenten: 653 inwoners in 1900, 1351 in 1950 en 2176 in 1975.

3. De Parochie.
Reeds in de tweede helft van de 11de eeuw behoorde de kerk, afhangend van Peer,
tot het domein van de abdij van Sint-Truiden(1), die er het begevingsrecht en de tienden
bezat.
De parochie behoorde tot het bisdom Luik, aartsdiakonaat van de Kempen, dekenaat
Woensel tot 1559, daarna dekenaat Beringen.
Vóór 1608 werd de kerk van Wijchmaal bediend door een kapelaan van Peer, die
in Peer resideerde, met alle nadelen daaraan verbonden voor de Wijchmaalse
parochianen: kinderen stierven dikwijls zonder het H. Doopsel te hebben ontvangen,
ouderen zonder de H. Sacramenten. Verzoekschriften werden dan ook gericht tot de
prins-bisschop

(1) G. SIMENON, Notes pour servir à l'étude des paroisses qui dépendaient de l'abbaye de
St.-Trond, in: Bulletin Société Art Histoire Liège (1908), 267-269.
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van Luik en tot de abt van Sint-Truiden om een eigen, te Wijchmaal wonende, pastoor
te bekomen. Op 19.11.1608 werd Wijchmaal afgescheiden van Peer en als parochie
opgericht door prins-bisschop Ernest van Beieren(2), met de toelating ‘om van
voortsaen een geconsacreerde vinte te setten ende van eijghene pastoir aldaer
residerende te mogen becomen’(3). De abt van Sint-Truiden ging hiermee akkoord,
op voorwaarde dat de pastoor enkel 1/3 van de tienden of 12 mud rogge zou
ontvangen, en dat de gemeente de verdere kosten tot onderhoud van de pastoor zou
dragen. Het traktement van de pastoor werd als volgt bepaald: het derde deel van de
tienden, van elke familie een ‘welgebakken’ brood of 2 stuivers, 45 gulden uit de
gemeentekas. In de gemeenterekeningen vinden we ook geregeld de vermelding, dat
de pastoor ook jaarlijks een som kreeg om (de passie) te preken. In 1630-1631 trok
de gemeente op de Houterschans een pastoorswoning op, waar de pastoors tot op het
einde van de 18de eeuw bleven wonen.
De abt van Sint-Truiden droeg tot op het einde van de 18de eeuw de pastoors voor,
die uiteindelijk door de landdeken van Woensel, resp. Beringen benoemd werden.
Er waren twee beneficies, nl. het O.-L.-V.-altaar en het altaar van St.-Sebastiaan,
beide noch gewijd noch gedoteerd. De H. Appolonia en de H. Hubertus werden er
bijzonder vereerd.
De kapelaan was tevens vroegmisheer en schoolmeester; in 1722 werd een nieuwe
kapelanie gebouwd.

Bronnen
1. Rijksarchief Hasselt.
1.1. Gichtregisters van de Schepenbank van Wijchmaal (WG)(4)
WG
2,
3,
4,
10,
11,
12,

1567-1577
1577-1587
1587-1593
1638-1640
1640-1643
1644-1646

(2) Rijksarchief Hasselt, Kerkelijk archief Wijchmaal 1: stukken betreffende de afscheiding van
de parochie Peer.
(3) Id., Gemeentearchief Wijchmaal 137: pastoor Godfried Andree tegen de gemeente wegens
het afscheiden van de parochie, 1658.
(4) Registers 2 t/m 5 bevatten eveneens de rollen.
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5,
6,
7,
8,
9,
13,
14,
15,
16,
17,

1594-1596
1626-1630
1631-1632
1633-1634
1637-1638
1657-1681
1696-1753
1753-1758
1754-1793
1794-1796

1.2. Het overige door de Schepenbank van Wijchmaal nagelaten archief (WS)
WS Losse stukken uit gichten, 17de-18de eeuw.
18,
19, Testamenten, 1608-1775.
20, Verkopingen, 1586-1774.
21, Verhuringen, 1615-1754.
22, Voogdijen, 1696-1736.
23, Notaboek van bode, 1664-1670, 1680-1682(5).
24, Rollen, 1758-1766.
25-37, burgerlijke processen.
38, Losse processtukken, 1594-1797.
39, Staten van proceskosten, 1594-1797.
40, Criminele rollen, 1758-1795.
41-54, Criminele processen.

1.3. Gemeentearchief van Wijchmaal (WGM)
W
G
M Ordonnanties en mandementen van de prins-bisschoppen, 1623-1793.
1,
2, Stukken betreffende de grenzen met Eksel, 1701-1720.
3, Verkopingen van gemeentegronden, 1675-1725.
4, Verhuringen van gemeentegronden, 1684.
5, Verhuring van het schanshuis, 1791.
6, Opmeting van gronden, 1634.
7, Stukken betreffende renten, 1675-1753.
8-9, Belastingen.
10, Schatcedulen, 1607-1697.
11, Schatting van de gronden, 1659.
12-127, Burgemeestersrekeningen.

1.4. Kerkelijk archief van Wijchmaal (WK)
WK Register der rekeningen van kerk en pastoor, 1658-1782.
4,
(5) In feite een register met de jaarlijkse opbrengsten van de verhuurde lege of desolate erven.
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6, Inkomsten van de pastoor en jaargetijden, 1738-1765.
7, Idem, 1769-1797.
PR
840,
841,
842,
843,
844,
845,

Dopen, huwelijken, overlijdens, 1625-1719.
Idem, 1720-1772.
Idem.
Idem, 1772-1798.
Idem, 1772-1817.
Idem, 1798-1859.

1.5. Archief van de abdij van St.-Truiden (ST)
ST Cartularium over Helchteren, Eksel, Peer, Houthalen, Hechtel, 1617-1695.
6848,
6848/2, Cartularium 1261-1617.
6849, Tienden, renten, goederen, cijnzen, 1558-1562.
6850, Cijnzen 1695-1697.

1.6. Notariaat
BROUWERS, L.P., notaris te Peer, 1752-1796.
CEYSENS, J.M., notaris te Neerpelt, 1815-1817.
MISSOTTEN, E.H., notaris te Overpelt, 1829-1860.
MORREN, J., notaris te Peer, 1814-1852.
TIELEN, J.M., notaris te Eksel, 1859-1873.
WILSENS, J.F., notaris te Peer, 1850-1871.

1.7. V 1796: Volkstelling 1796. - kopie van het origineel berustend op het Rijksarchief
te Maastricht (DN 1030).

2. Rijksarchief Luik, Chambre des Comptes (CC), cens et rentes dans
tout le baillage de Pelt:
CC
971,
972,
973,
974,
975,

1588-1612
1588
1678
1693-1715
1768-1774

3. Kadaster (K)
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K 1844, oorspronkelijke aanwijzende tafel der grondeigenaren en der ongebouwde
en gebouwde vaste eigendommen, 1844.
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4. Kaarten en plans
B 1845, Atlas der buurtwegen van Wijchmaal, 1845.
F 1777, Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden. Brussel, 1777.
G 1978, Moderne wegenkaart van de gemeente.
K 1953, Kadastrale plans van de gemeente Wijchmaal, 1953.

AFKORTINGEN
a

are

mnl.

Middelnederlands

ca

centiare

mv.

meervoud

cfr.

conferatur

nhd.

Nieuwhoogduits

d.d.

de dato

nr(s).

nummer(s)

dial.

dialektisch

o.a.

onder andere

du.

Duits

ohd.

Oudhoogduits

e.

eeuw

o.m.

onder meer

e.a.

en andere(n)

onl.

Oudnederlands

eng.

Engels

pln.

plaatsnaam

enk.

enkelvoud

psn.

persoonsnaam

germ.

Germaans

r.

recto

got.

Gotisch

v.

verso

ha

hektare

V

volksmond

id.

idem

vgl.

vergelijk

igm.

Indogermaans

vlg.

volgende

kad.

kadaster, kadastraal vn.

voornaam

kop.

kopie

vnl.

voornamelijk

lat.

Latijn(s)

wgm.

Westgermaans

min.

(notaris) minuut

z.a.

zie aldaar

mnd.

Middelnederduits

De gemeentenaam Wijchmaal(1)
(1) Ik dank van harte de heer A. Stevens, eminent Limburgs dialectoloog, voor de verstrekte
inlichtingen.
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De oudste vermeldingen zijn 1107 kop. 13e e. Vuicmale(2), 1139 Wimale(3), 1161
Wichmale(4), 1364 Wyghmale(5). Nadien is de schrijfwijze vrijwel steeds
Wijchmael/Wijchmaal. Thans in de volksmond [wiχməl], met verdoffing van het
tweede lid in bijtonige positie.

(2) CH. PIOT, Cartulaire de l'abbaye de Saint-Trond I (Bruxelles, 1870), 30.
(3) M. GYSSELING, Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg,
Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226) (Tongeren, 1960), 1075.
(4) CH. PIOT, o.c., 98.
(5) ID., 574.
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Wegens deze verdoffing kan de dialektische uitspraak niet als uitgangspunt dienen
voor een steekhoudende etymologische verklaring.
Volgens GYSSELING(6) zouden de dorpsnamen met maal als tweede lid terug te
voeren zijn op germ. malhō ‘zak, depressie’. Het terrein van de gemeente Wijchmaal
daalt van 70 m in het zuiden - een uitgestrekt heidegebied - tot 55 m in het noorden:
hier liggen, tussen de Bolliserbeek en de Dommel/de Kleine beek, de akker-,
hooilanden broekgebieden bij het dorpscentrum en de andere nederzettingen. Het
genoemde niveauverschil komt echter ook in de meeste andere Kempische gemeenten
voor en reveleert niets specifieks.
A. STEVENS heeft evenwel gegronde bezwaren tegen de gelijkstelling van maal
met germ. malhō ‘zak, depressie’, steunend op de uitspraak van een reeks
Haspengouwse maal-toponiemen. In het centrale en westelijke deel van
Limburgs-Haspengouw en eveneens in Brabants-Haspengouw (tussen St.-Truiden
en Tienen) wordt de Ndl. a(a) die uit vanouds lange Wgm. ā voorkomt met een klank
gerealiseerd die verschilt van de Ndl. a(a) die is ontstaan door rekking van een
aanvankelijk korte a in oorspronkelijk open syllabe. In Orsmaal en Dormaal wordt
maal met een ooë-klank uitgesproken, in Horpmaal, Vechmaal en Vliermaal met een
oeë-klank, die zoals in woorden als ‘paal’ en ‘staal’ uit een vanouds lange Wgm. ā
zijn ontstaan. Indien -maal in de genoemde dorpsnamen het germ. malhō ‘zak,
depressie’ zou voortzetten, was een opener klank oa(e) ontstaan, zoals dit het geval
is in de Westlimburgse realisaties voor woorden als Ndl. kaal, taal, (ik) haal en in
het woord maal (uit germ. malhō) zelf, dat in deze streken nog met de bet. ‘papieren
zak’ en/of ‘zak in een kledingstuk’ voorkomt. Als gewoon appellatief komt maal
(zak) daarenboven naar ons weten niet met de bet. ‘depressie’ voor in de Oudgerm.
of Middelgerm. dialekten.
De etymologische oorsprong van -maal in de besproken plaatsnamen moet o.i.
elders worden gezocht: naar onze mening is het Wgm. woord māl (met vanouds
lange ā), dat in het Ohd. en Mhd. māl luidt, in het Mnl. mael (MW IV, 962), in het
Mnd. mâl, in het Nhd. mal, in het Ndl. maal (IV), dat in het WNT IX, 21-22 voorkomt
met de bet. ‘teken, kenteken, merkteken, vlek, grensteken’. Dit woord heeft ook de
bet. ‘mark(genootschap), maalschap, grensgebied, en verdeelde

(6) M. GYSSELING, o.c., 1050, s.v. Watermaal-Bosvoorde.
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bos-, weide- of heidegrond in gemeenschappelijk bezit’ (WNT IX, 19-20, s.v. maal
I), in welke laatste betekenis het waarschijnlijk - mede te oordelen naar de
klankwaarde in de Gelders-Overijselse dialekten(7) - gecontamineerd werd met germ.
mâl uit mahal (Oud. mahal, Got. maþl)’ gerecht, gerechtsplaats, geding’.
Maal is dus o.i. een synoniem van mark, en ook het in het Rheinisches Wörterbuch
V, 781-782 als ‘allgemein’ (verspreid) opgegeven woord Mal III sterkt ons in deze
overtuiging: naast ‘Erkennungsmal, Fleck, Narbe...’ wordt daar als bet. nog
opgegeven: ‘Grenzmal, -zeichen, -stein, Strecke zwischen zwei Grenzstreichen’.
Naar onze mening zijn de dorpen met -maal als tweede element oorspronkelijk
kleine plattelandse gemeenschappen met gronden in gemeen gebruik, ontstaan in de
uitbouw-periode uit buurtschappen van de dorpsmark; de onverdeelde heide-, weideen bosgronden aan de grenzen van het zgn. moederdorp.
Wijchmaal is dan te interpreteren als een samenstelling van Mnl. wijc ‘nederzetting’
+ maal ‘het gemeenschappelijk grondbezit’.

Verklarende lijst der plaatsnamen
1. ACHELMAN: Jan van der linten voor(heen) gilis pincxten voor(heen) hendrick
dries voor(heen) peter moes opden achelman, 1693-1715, CC 974, 70; goederen
genaempt den achelman, 1707, WG 14, 68; panden den echelman genoempt,
1720, WG 14, 157 vo; egelman, V 1796; achelman, K 1844 en 1953; B 1845.
Aanvankelijk één goed - kadastraal B 319 t/m 375 - genoemd naar de (eerste)
bezitters, afkomstig uit het grensdorp Achel, Van Achel, resp. Achelmans
genoemd. Vgl.: Jan van Achel, 1567, WG 2, 5 vo; 1578, WG 3, 1; Jannen van
Achell, 1587, WG 4, 3; Geerit van Achel, 1607, WGM 10; Hendrick Dries opden
Achel, 1644, WG 12, 6 vo = Hendrick Dries alias Achelman, id.; Achelmans
goederen, 1646, id., 34 vo.
Op het einde van de 19de eeuw twee erven (kad. B 325-326 en 362), zulks na
een erfdeling tussen Arnold Pinxten, gehuwd met Elisabeth Wouters, en Peter
Johannes Snijders, gehuwd met Aldegondis Vrancken op 24.7.1790 en in tweede
huwelijk met Elisabeth Pinxten (WG 16, 352-353), erfgenamen van wijlen
Simon Pinxten en Anna Croels.

(7) J.H. GALLEE, Woordenboek van het Geldersch-Overijselsch Dialect ('s-Gravenhage, 1895),
28 en 72 s.v. male, maalstee.
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2. ACHELMANSBEEMD: Achelmansbeemd, V. - B 146; hooiland; 62 a 40 ca.
Perceel in de Rijten (nr. 291) en behorend bij het goed de Achelman.

3. ACHELMANSBOS: Achelmansbosch, B 1845. - Bosperceel behorend bij de
Achelman.
4. ACHELMANSHEIDE: Achelmans heide, B 1845. - Heide gelegen of behorend bij
het Achelmansgoed.
5. ACHELMANSSTRAAT: Achelmans straat, chemin du hameau de hondrik à la
bruyère dite groote heide par le bois d'Achelmans, B 1845. - De weg loopt langs
het Achelmanserf.
6. ACHELMANSWEG: Achelmansweg (54), chemin du bois dit achelmansbosch à
la terre achelman, B 1845.
7. ACHT ZALIGHEDEN: Acht Zaligheden, V. - Ex B 158.
Volkshumoristische naam voor een achttal kleine woningen,
omstreeks 1900 gebouwd op een afgelegen plaats.

8. ACHT-ZALIGHEDENSTRAAT: Achtzalighedenstraat, G 1978. - Recent aangelegde
weg leidend naar de Acht Zaligheden.
9. ACHTERSTE BROEK(SKE): Het achterste broecksken, 1741, WG 14, 237 vo; het
achterste broek, 1780, WG 16, 263 vo.
De bepalende bestanddelen achterste, middelste (nr. 232) en voorste
(nrs. 355-356) zijn aanduidingen voor de onderlinge ligging van de
percelen.

10. ACHTERSTE HOOGVELD: Het agterste hoogvelt, WG 17, 6vo; achterste hoogveld,
B 1845.
Deel uit het Hoogveld (nr. 149), mogelijk A 208-210.

11. ACHTERSTE-HOOGVELDWEG: Agterste hoogveldweg (30), chemin de celui dit
hoogveldstraetje au lieu dit achterste hoogveld, B 1845. - Weg naar het Achterste
Hoogveld.
12. ACHTERSTE VELD: Het achterste velt, 1718, WG 14, 144 vo; 1757, WG 16, 19.
13. ACHTERSTRAAT(JE): Achterstraetje (14), B 1845; achterstraat, G 1978.
Naar de ligging ‘achter’ de Houterstraat.

Naamkunde. Jaargang 10

281
14. ARMENBEEMD: De armenbeemd, V. - A 35; hooiland; 71 a 20 ca.
Gewezen bezit van de vroegere Armentafel of Tafel van de H.-Geest,
die voor de armenzorg instond. Vgl. H.-Geestbeemd (nr. 130).

15. ARMENVELDJE: Het armenveldje, V. - A 483-484; bouwland (39 a 60 ca) en
bos (5 a 10 ca).
X-BAAN: zie Diesterbaan, Helchtersebaan, Peerderbaan.
16. BARRIER: Een boereplaets genaemd den barrier, bestaende uit huis,
pottebakkerij, hof en weide, MORREN 1848, min. 61. - B 303/2, 304/2, 305,
306/2, 307; huis (B 306), pottenbakkerij (B 306/2) en aangelegen land; 1 ha 58
a 60 ca.
Blijkens de onder het Frans bewind in 1796 gehouden volkstelling
woonden sinds 1793 op dit goed: Jan Deeser (sic!), 24 jaar oud en
pottenbakker, gehuwd met Digena Eerdekens. Deze Jan Deeser of
Desair - in de parochieregisters ook als Delsair vermeld en in de
kadastrale legger van 1844 als Desaer - is de stamvader van de
Wijchmaalse tak Desair; hij was gedoopt in Alken en op 27.5.1794
te Wijchmaal gehuwd met Dymphna Eerdekens.
Jan Desair was één van de twee Wijchmaalse pottenbakkers in 1796.
Het bij zijn goed aangelegen huisveld (B 303) is in de volksmond
nog altijd bekend onder de naam Pottenbakkersveld (nr. 287). Zie
ook onder Pottenbakkerij (nr. 285).
De huisnaam Barrier is gegeven naar een tolhuis op de weg
Hechtel-Peer. Vgl. ook: Den toll van Wijchmael welcke iaerlijcx
wordt verpacht, 1693-1715, CC 974, 76; seecker plaetse gemeijnte
bij den tolle staeck gelegen, 1716, WG 14, 128.

X-BEEK: zie Kleine Beek.
17. BEEMD: Hooiland en bosch genaamd den bampt, WILSENS 1866, min. 96. - B
1000-1001; hooiland en bos (83 a), gelegen in de Nieuwe Beemden (nr. 251).
Zie ook: Achelmansbeemd, Armenbeemd, Blijleverbeemden, Boelaartsbeemd,
Bosbeemd, Boven (de) Dijk(beemd), Broekkanterbeemden, Degensbemke,
Dijk(er)beemd, Eerdekensbeemd, Ekselsebeemd, Glazemakersbeemd, Grote
Beemd, H.-Geestbeemd, Huisbeemd, Kerkenbeemd, Klein Beemdje,
Kloosterbeemd, Koenenbeemd, Kolisserbeemd, Krommesbeemd, Kroonbeemd,
Kwijnenbeemd, Lange Beemd, Loosbeemd, Luitenbeemd, Maxbemke,
Molenbeemd(en), Molenbeemdje, Mollemerbeemd(en), Moonsbemke,
Muijensbeemd, Nevenbeemd, Nieuwe Beemd(en), Oomsbeemd, Pastoorsbeemd,
Pelendersbeemd, Pottenbakkersbeemd, Rikkersbeemd, Schansbeemd(en), Sche-
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persbeemd, Schonkerenbeemd, Schoofsbeemd, Schrijerbeemd, Sogenbeemd,
Taanskensbeemd, Tichelovensebeemden, Turfbeemd, Van Veldhovenbeemd.
Beemd, dial. bam(p)t, is de gangbare naam ter aanduiding van
hooiland; de diminutiefvorm is bemke(n), in de attestaties evenwel
ook vaak beemdje (schrijftaalvorm).
De meeste hooilandterreinen te Wijchmaal liggen tegen de
waterlopen, die de natuurlijke grenzen vormen met Eksel, Hechtel
en Peer, nl. de Bolliserbeek, de Dommel en de Kleine Beek.

18. BEEMDJE: Stuck broecx genoempt het bemptien, 1702, WG 14, 48 vo. - A 632;
hooiland; 21 a.
De grafie bemptien beantwoordt niet (meer) aan de huidige uitspraak
bemke(n).

19. BEGIJNENBROEK: Het begijnen broek toebehoorende het klooster van sint agneten
hof binnen peer, 1767, WG 16, 164 vo.
Gewezen bezit van het klooster van Sint-Agnes te Peer, opgericht
in 1438-1439. Vgl. met Kloosterbeemd (nr. 186).

20. BEGIJNENVIJVER: Begijne vijver, K 1844 en 1953. - B 1106-1107; visvijver; 4
ha 83 a 60 ca. - Visvijver, tot het einde van de 18de eeuw in het bezit van het
klooster Sint-Agnetendal te Peer.
21. BEK: Bouwland en bosch genaamd de bek, WILSENS 1866, min. 96. - B
1047-1049, 1052-1053; bouwland (1 ha 26 a 50 ca) en bos (68 a 30 ca).
Benoeming naar de spits toelopende vorm. Vgl. Eegdenhoek (nr.
82) en Eggebek (nr. 84).

22. BEKEN: Eenen bemd genaemd beken, reg. de clijn beek, 1756, WG 16, 30.
Naar de ligging tegen een waterloop, i.c. de Kleine Beek.

23. BERENBOSKE: Het berenboske, V. - A 380-381 (bouwland, 40 a 40 ca, en bos,
10 a 80 ca); B 629/2-630/2 (bouwland, 40 a, en bos, 10 a 80 ca).
Beer = bes. Benoeming naar de begroeiing met de braambes - dial.
brombeer - in de houtwallen.

24. BERG
1.

La maison dite den berg, B 1845; eene boereplaets genaemd berg
gelegen op de houte straet, WILSENS 1853, min. 168; huis, tuin,
bouwlanden en bosschen op den berg, ID. 1866, min. 109.
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1)

B 892, 900-912, 916-918, 935-936, 938-939, 944-947.
- Zie ook Wevers (nr. 363).
Blijkens de kadastrale legger van 1844 toen
het bezit van de weduwe Hendrik, Antoon
en Catharina Moors. Op het goed staan twee
woningen, nl. B 904 (Catharina Moors) en
B 909 (Antoon Moors).

2)

B 913-914, 919-934.
Eveneens een goed waarop in 1844 twee
huizen staan, toebehorend aan Peter Jan
Soogen (B 931) en Peter Jan Keppens (B
932).

2.

De tweede cauell inden berg, 1696, WG 14, 2; een perceel heide,
bosch en bouwland genaamt op den berg, MISSOTTEN 1853, min.
240. - B 913-915 (1 ha 8a 50ca) en 925-926 (2 ha 33 a 20 ca). Bouwlanden behorend bij de winningen (op) de Berg.
Deze erven en landerijen liggen in een gebied dat helt
van de depressie (beemdterrein de Tettels) aan de Kleine
Beek naar de Houterstraat. In dit terrein lag de inmiddels
genivelleerde ringwalheuvel, een prehistorische
grafconstructie, die vroeger bekend zou zijn geweest
onder de naam Heksenberg. Zie hierover A. CLAASSEN
in Limburg 39 (1960), blz. 345.

3.

De Berg, V. - A 218-220; bouwland (1 ha 48 a 10 ca), heide (16 a
50 ca) en bos (4 a 60 ca); B 682 (bouwland, 72 a 90 ca).
Berg als perceelsnaam voor ‘licht’ hellende terreinen.

25. BERGSTRAATJE: Bergstraetje (6), chemin de la maison dite buntens goed à celle
dite den berg, B 1845.
Weg naar het goed de Berg (B 931-932).

26. BERK(EN)VELD
1) 't Berck velt, 1791, WG 16, 353; een parceel bouwland genaemd
berkveld, WILSENS 1853, min. 169. - B 374; bouwland; 1 ha 25 a.
2) Het berkenveld, V. - A 235-237; bouwland (1 ha 49 a 80 ca), bos
(13 a) en heide (2 a 90 ca).
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Vermoedelijk niet zozeer benoeming naar de opvallende
aanwezigheid van één of meer berken als grensboom,
wel naar de omwalling met een berkehouten gracht.

27. BEYENBROEK: Wouter Beyen broeck, 1702, WG 14, 48.
Het eerste lid is een persoonsnaam; vgl.: Tiele(n) Boyen, 1607,
WGM 10; Tonis Beyen, 1637, WG 9, 1 v; Gerardus Boyen, 1640,
PR 840, 38; Jan Boyen, 1678, CC 973; Thijs Beyen goet op de
Houterstraat, 1753, WG 14, 269 vo; Jan Beyen, 1754, WG 16, 1.
Beyen is één van de oude Wijchmaalse families. Met ontronding uit
Boyen, genitief van boud- (germ. bald), wellicht uit Boude-wijn.
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28. BIJHAL: Aen de bijhal, 1718, WG 14, 144.
Overdekte plaats voor bijenkorven, dicht bij het woonhuis.

29. BINDWEG: Bindweg (11), chemin du hameau de houterestraat au chemin dit
kleine houterestraat, B 1845.
Bindweg ‘verbindingsweg’ tussen twee (belangrijker) wegen.

30. BLIJLEVER: Inde blijleuers guederen aenden kenens dijck, 1661, WG 13;
guederen genoimpt het blijleuer, 1662, id.; ontrint den blijleuer, 1704, WG 14,
54; sekeren bemd omtrent den blijlever gelegen, 1755, WG 16; de blijlever, K
1844 en 1953, B 1845. In de 19de eeuw twee erven:
1) Eene boerderij genaemd den blijlever, TIELEN 1863, min. 18. - A
64, 93-107; 11 ha 92 a 20ca.
In 1844 (K 1844) het bezit van Jan Genens, smid, tot
Hechtel wonende.

2)

Eene boereplaets genaemd blijlevers goed, MORREN 1850, min. 27.
- A 87, 89, 113-115, 183-184, 191, 193, 226, 228, 235-237, 241,
244-245, 251, 254-261, 268, 274, 306-309; 12 ha 20 a 5 ca. - Zie
ook Wilsenshuis (nr. 368).
In 1844 eigendom van notaris Jan Frederik Wilsens uit
Peer, in de tweede helft van de 19de eeuw het bezit van
Petrus Vreysen, zoon van schout Joannes Vreysen x
Catharina Bobaers, gehuwd met Cecilia Mussen. Petrus
Vreysen was schepen van de schepenbank van
Wijchmaal, zijn vader schout.

Afgeleid van de psn. Blij(de)leven, bijnaam voor een opgewekt en
levenslustig mens. Vgl. ook: Jacop Blijleuen van Lijs Clercx erffue,
1678, CC 973.

31. BLIJLEVERBEEMDEN: Blijleverbemden, B 1845.
Percelen uit de Mollemerbeemden (nr. 242; A 274 e.a.), waarheen
de Blijleverbeemdweg leidt en gelegen achter de erven de Blijlever.

32. BLIJLEVERBEEMDWEG: Blijleverbeemdweg (23), chemin de la bruyère dite
blijlever aux prairies dites blijleverbeemden, B 1845.
Toegangsweg tot de Blijleverbeemden. De in de context genoemde
heide de Blijlever betreft wellicht de percelen A 258-259 en 283,
in 1844 nog heidegrond (4 ha 41 a 40 ca), behorend bij en gelegen
achter het goed de Blijlever.
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33. BLIJLEVERKERKPAD: Blijlevers kerkpad (56), sentier de wijchmael au lieu dit
blijlever, B 1845.
Voetpad doorheen de bebouwde landen van de Blijlever naar de
parochiekerk.

34. BLIJLEVERSTRAAT: De bleylever straet, 1786, WG 16, 321.
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35. BLIJLEVERWEG: Blijleverweg (49), chemin de la maison dite blijlever à la prairie
dite blijleverbeemd, B 1845.
36. BLOKSGOED: 1755 cornelis van duffel releveert: de helft van blox goet op de
houter straet gelegen, WG 16, 18.
Het eerste lid is een psn.; vgl.: Jan Blocks, 1709, WG 14, 88. Blok,
bijnaam, doelend op de zware lichaamsbouw.

37. BLOOKKUIL: Een perceel moeras genaemd blookkuil, MORREN 1847, min. 70.
Verschrijving voor bleekkuil? Bedoeld wordt wellicht een poel
waarin vlas en hout geroot werden.

38. BOEKWEITHOF: Stuck landt genoempt den boeckweij hoff, 1699, WG 14, 18 vo.
Besloten perceeltje (vandaar -hof) waarop boekweit geteeld werd;
tot ca. 1900 nam de boekweitteelt nog een belangrijke plaats in.
Hoge houtkanten waren nodig ter bescherming van de bloem.

39. BOELAARTSBEEMD: Dieric boelaerts bampt, 1633, WG 8, 8; joris boelars zaliger
erfgenaemen bampt, 1693-1715, CC 974, 70.
Het eerste lid is een psn.; vgl. ook: Marie Dierijcx alias Boelarts,
1588-1612, CC 971, 84.
Beroepsnaam, afgeleid van Mnl. bollaert ‘1) gerechtsbode, beul, 2)
pocher’.

40. BOERENWEG: Boerenweg (47), chemin de celui dit hooghorstendijk à la prairie
dite blijlever, B 1845.
Beemdweg. Boer wel in de bet. van landbouwer.

41. BOLLIS(EN): Wauter causarts ende peter ooms (nu de gemeijnte van wiechmael)
vanden bolhezen, 1588-1612, CC 971, 89 v.; eenen bampt genoempt die bollissen
1632, WG 7, 36; 1718, WG 14, 144; (gemeijnte van wijchmael) vander bolhesen,
1693-1715, CC 974, 70; bampt de bollus genoempt, 1713, WG 14, 114vo; den
bollis, 1782, WG 16, 282 vo.
Zie ook: Derde Bollis, Heibollisen, Kijfbollisen, Tweede Bollis.
Drassig en met veel houtgewas begroeid terrein, kadastraal B 1-34,
36-50, 52. Vandaar ook de gangbare benaming Bollisbroek(en) (nr.
42), waarin broek ‘eigenlijk moeras, mits ontwatering ook
(gedeeltelijk) hooiland- of beemdgebied’. Het complex ligt tegen
de Bolliserbeek, die de grens met de buurgemeente Hechtel vormt.
Ook in Hechtel ligt tegen deze beek een broekgebied dat onder
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dezelfde naam bekend is. De Bolliserbeek heeft meer dan
waarschijnlijk haar naam te danken aan haar loop in dit Bollisgebied.
Bollis gaat terug op bol-hees, waarbij hees - in bijtonige positie normaliter
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gereduceerd wordt tot -(h)is/-(h)us, zoals bijvoorbeeld ook in de
Peerder gehuchtnaam Overis < Overhees, en in de Helchterse
gehuchtnaam Sonnis < Sonhees. Gezien de bodemgesteldheid - 1)
drassig en 2) met veel kreupelhout begroeid -, ligt de volgende
verklaring als het ware voor de hand: Mnl. bol ‘week, moerassig’
+ hees ‘kreupelhout, met houtgewas begroeid terrein’.

42. BOLLISBROEK(EN): T'bollis broeck, 1758, WG 16, 48; bollesche bruck, K 1844;
bollesche bruk, B 1845; bollensche breuk, K 1953.
Identiek met vorig nummer. Breuk, bruk is de grafische weergave
van de meervoudsvorm van broek (morfologische umlaut).

43. BOLLISKE: Het bollisken, 1659, WG 13; een parceeltje moeras genaemd het
bollisken, WILSENS 1863, min. 167. - B 90; 7 a 30 ca.
44. BOLLISSTRAAT: Bollis straet (6), chemin de l'église de wijchmael à la bruyère
dite tichelhovensche heide par le lieu dit hondrikveld, B 1845; Bollisstraat, G
1978.
45. BOLLISWEG: Bollisweg (52), chemin du lieu dit de hoef au lieu dit bollissen, B
1845.
46. BOMERHEIDE: Boomer hei, K 1844; boomer heij, K 1953. - B 1068-1077, 1085;
gemeenteheide (67 ha 14 a 60 ca) en heide (later met dennen beplant) in privaat
bezit (16 ha 38 a 30 ca).
Benoeming naar de grensligging met Peer, in casu met het gehucht
Bomen.

47. BONENVELDJE: Het bonenveldje, V. - A 336-337; heide (in 1844); 42 a 10 ca.
Grond van minderwaardige kwaliteit waarop voornamelijk bonen
verbouwd werden.

48. BOOMGAARD: Een bouwland genaemd den boomgaerd, TIELEN 1865, min. 85.
- A 533; 41 a.
Omheinde en met fruitbomen beplante weide bij het huis.

49. Bos: De bos, V.
A 205-207; bouwland (5 ha 1 a 20 ca), bos en heide (27 a 70 ca).
437-438; bouwland (71 a 60 ca) en bos (9 a).
B 138-140; heide (dennen); 2 ha 87 a 70 ca.
393-394; bouwland (54 a 90 ca) en heide (80 a 80 ca).
588-589; bouwland; 1 ha 74 a 60 ca.
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Molenboske.
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Behalve in Eikelbos (z.a.) heeft bos betrekking op
laagstammig houtgewas of op met dennen beplante
heide.

50. BOSBEEMD: Dennenbosch en eijkenbosch genaemd bosch bemd, MORREN 1847,
min. 42.
Perceel met veel houtbegroeiing (eik).

51. BOSKE: Cavel int beusken, 1739, WG 14, 230vo; twee cavel bempt in het bosken,
1784, WG 16, 303 vo. - A 419; heide; 3 a 90 ca.
52. BOSKESVELD: Bouwland en heide genaemd het boschkensveld, WILSENS 1866,
min. 96. - B 1054-1056; bouwland (1 ha 87 a 50 ca) en struwelen (het boske!
- 23 a 30 ca).
53. BOVEN (DE) DIJK(BEEMD): Bempd genaemt boven dijck bempd, 1752, WG 14,
264; eenen beemd en heide genaemd boven den dijk, TIELEN 1865, min. 137. A 25-26; hooiland; 58 a.
Naar de ligging ‘boven’ de weg de Kenensdijk (nr. 169, 1).

54. BOVENSTE STRAAT: De bovenste straat, G 1978.
Recentere naam voor Kleine Houterstraat (nr. 181), gelegen - gezien
vanuit het Dorp - boven of achter de Houterstraat (nr. 154).

55. BOVENSTE VELD: Het bovenste veld, V. - A 411-418; bouwland (1 ha 63 a 20
ca) en bos (5 a 30 ca).
Bovenste = achterste (teg. onderste = voorste), wijzend op de ligging
van de percelen ten opzichte van de boerderij.

56. BOVENSTE WEIDE: De bovenste weide, V. - A 313-314; hooiland (77 a 60 ca)
en bos (14 a 20 ca). - Ook broek (nr. 58) genoemd.
57. BREMVELD(JE): Het bremvelt, 1718, WG 14, 144; int bremveltien, 1749, WG
14, 255 vo; het bremveltie oft savelveltie, 1772, WG 16, 198. - A 232-234;
bouwland (1 ha 43 a 20 ca), dennenbos (29 a 60 ca) en kreupelhout (13 a 60
ca).
Zavelgrond (savelveltie), vroeger (geheel of gedeeltelijk) begroeid
met brem (genista). Vgl. Zavelveldje (nr. 370).
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58. BROEK: Het broek, V. - A 313-314; hooiland (77 a 60 ca) en bos (14 a 20 ca).
- Ook bovenste Weide (nr. 56) genoemd.
Zie ook: Achterste Broekske, Begijnenbroek, Beyenbroek, Bollisbroek(en),
Goed Broek, Groot Broek, Huisbroek, Klein
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Broekske, Krijnsbroek, Mollemerbroek, Oomsbroek, Paal-(broek),
Tichelovensbroek, Wijchmaalsbroek, Zuur Broek.
Broek betekent eigenlijk moeras, secundair (al dan niet laag gelegen)
hooiland. In het noorden van de gemeente tegen de Bolliserbeek,
de Kleine Beek en de Dommel liggen de beekdalgronden, thans
grotendeels als hooi- of weiland in gebruik. Destijds lagen hier ook
broek- of moerasgronden; vgl. ook de volgende paren:
Bollis(en)/Bolliserbroek(en), Mollemerbeemd(en)/Mollemerbroek,
Tichelovensebeemden/Tichelovensbroek. Door ontwatering werden
vele broekgebieden tot hooilandterreinen omgevormd; na de recente
rechttrekking van de waterlopen kwamen sommige gebieden zelfs
vrij droog te staan.

59. BROEK(KANT): Aen het broeck, 1634, WGM 6; erffue aen het brock gelegen,
1641, WG 11; aen den broekkant, 1778, WG 16, 234; 1792, id., 364vo; B 1845.
Kleine nederzetting - in 1844 enkele winningen - aan de huidige
Broekkanterstraat, genoemd naar de ligging naar de kant of zijde
van een broek- of depressiegebied, thans bekend als
Mollemerbroek/Mollemerbeemden.
Broek, jonger Broekkant, is een frekwent voorkomende
nederzettingsnaam in de Kempen.

60. BROEKKANTERBEEMDEN; Broekkanter beemden, B 1845.
Het beemdcomplex bij de nederzetting de Broekkant, gelegen in de
Mollemerbeemden (perceel A 296 e.a.).

61. BROEKKANTERBEEMDWEG: Broekkanterbeemdweg (22), chemin de la bruyère
dite broekkanter heide aux prairies dites broekkanter beemden, B 1845.
62. BROEKKANTERHEIDE: Broekkanter heide, B 1845.
Enkele heideperceeltjes (A 283 e.a.), gelegen bij de nederzetting de
Broekkant.

63. BROEKKANTKERKPAD: Broekkant kerkpad (57), chemin de wijchmael au lieu
dit broekkant, B 1845.
Kerkpad doorheen de landerijen van de nederzetting de Broekkant
naar de dorpskerk.

64. BROEKKANTERSTRAAT: Broekkanterstraet, B 1845; broekkanter-straat, G 1978.
Weg langs de nederzetting de Broekkant, parallel met de Dommel.
Typisch voorbeeld van een straatnederzetting in de Kempen.
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65. BUNTENSGOED: Buntens goed, B 1845.
Winning met aangelegen grond, kadastraal B 507-516; 6 ha 6 a 20
ca. In 1796 was het goed bewoond door Joannes Buntiens, gedoopt
in Zolder, en op 25.7. 1770 gehuwd met Lucia van Hove uit Eksel.
In 1844 in het bezit van de weduwe Jan Mathijs Moons uit Eksel
(K 1844).
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66. BURGEMEESTERSTRAATJE: Burgemeesters straetje (37), chemin du lieu dit
tichelhovenschen beemd dijk aux prairies dites tichelhovensche beemden, B
1845.
Mogelijk genoemd naar Jan Rijskens, in de jaren veertig van de
vorige eeuw burgemeester van Wijchmaal; hij bezat vele gronden
te Wijchmaal, o.m. aan deze weg palend. Vgl. Schepenenweg (nr.
299).

67. DAGMAAL: Een hooiland genaemd het dagmael, TIELEN 1862, min. 146. - A
75; 30 a 80 ca.
Benoeming naar de grootte. Een dagmaal is een landmaat,
overeenkomend met 100 kleine roeden of 1/4 bunder; vgl.: ‘een
sille oft hondert roijen’, 1678, CC 973.
Een bunder te Wijchmaal kwam overeen met 1 ha 36 a 23 ca, een
dagmaal of een sille met ca. 34 a, zodat de vermelde grootte (30 a
80 ca) benaderend juist is.

68. DEGENSBEMKE; Degens bemke, V. - A 615; hooiland; 41 a 20 ca.
Naar Antoon Degens, kerkmeester in het begin van deze eeuw.

69. DELLE(VELD): Een stuck landts genaempt delle veldt, 1725, WG 14, 187; delle,
K 1844 en 1953; een huis met aenhoorig land genaemd delle, WILSENS 1864,
min. 9. - B 164-173; huis met aangelegen bouwland (96 a 60 ca), dennebos (49
a 50 ca) en struwelen (44 a 60 ca).
Del(le), bijvorm van dal ‘laagte, zonk’: lager gelegen (en ontgonnen)
percelen in het Tichelovensheike. In 1844 - mogelijk ook eerder bevond zich hierop een geïsoleerde winning, bewoond door Leonard
Vranken (K 1844).

70. DERDE BOLLIS: Die derde bollis, 1718, WG 14, 144vo.
Vgl. ook Tweede Bollis (nr. 345). Diverse stukken in éénzelfde
complex en aan dezelfde eigenaar toebehorend worden soms door
rangtelwoorden van elkaar onderscheiden.

71. DIESTERSEBAAN (-DIJK): Aen de diesterbaen, K 1844 en 1953; diesterschen
dijk, B 1845; diestersedijk, G 1978.
Deel van de oude dijk ‘weg’ naar Diest; het tracé van deze dijk
vanuit Noord-Limburg kan op kaart gebracht worden.
De in Wijchmaal aan deze dijk grenzende heide is kadastraal bekend
onder de naam aan de Diesterbaan; A 1112-1113; gemeenteheide;
52 ha 54 a 40 ca.
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72. DIJK
1)

Eenen bampt gelegen opten dijck, 1594, WG 5, 19; gelegen op den
dijck, 1635, WG 7, 50 vo; 1724, WG 14, 182 vo; 1783, WG 16, 290;
liggende in den deijck, 1705, WG 14, 60; op den deijck, 1760, WG
16, 97.
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Identiek met Dijkerstraat (nr. 77), de verbindingsweg
tussen Wijchmaal en Peer.
Een dijk was in de Kempen de gangbare naam voor een
belangrijke verkeersweg, in vele gevallen een
verbindingsweg tussen twee gemeenten of gehuchten
(nederzettingen), bijv. Diestersedijk, Hondrikdijk (→
Hechtel), Kenensdijk (→ Eksel), Molendijk (→ Eksel),
Peerderdijk (→ Peer) en Rechte Dijk (→ Eksel).
Naar de ligging aan of in de nabijheid van Dijk 1 is de
kadastrale benaming aen den dijk (K 1844 en 1953, B
1845) ontstaan, ter aanduiding van een complex huizen
en landerijen (B 723-774).

2)

De dijk, V.
Boerderij met aangelegen grond (B 735-740), genoemd
naar de ligging bij de Diestersedijk en de Dijk(er)straat.
In 1844 was dit goed eigendom van Pieter Jeunen, zoon
van Mathijs Jeunen (afkomstig van Meeuwen), die op
24.4.1792 te Wijchmaal huwde met Maria Margareta
Leijssen, dochter van Petrus Joannes.

3)

Pieter Jan Schepers: Eene boereplaets genaemd den dijck, WILSENS
1858, min. 79
Woning (in 1844 niet als zodanig aangeduid, wel als
gebouw), kadastraal B 623-627.
In 1796 woonden hierop: Aldegonde Cuijpers, dochter
van Christiaan en weduwe van Antoon Schepers, 56
jaar oud. De kinderen die toen bij haar inwoonden waren
Peter Jan (20 jaar), Catharina (25 jaar), Helena (16 jaar).
Op 2.5.1765 had Christiaan Cuijpers afstand gedaan
van de tocht of het vruchtgebruik van ‘huijs en hoff en
alle erfgronden op den dijck oft elders gelegen’, ten
voordele van zijn schoonzoon Antoon Schepers (WG
16, 151-152). Op 6.3.1783 releveerde Antoon Schepers
het goed na de dood van zijn schoonvader Christiaan
Cuijpers (WG 16, 290).
Na Antoon Schepers baatte zijn zoon Peter Jan het goed
uit.

73. DIJK(ER)BEEMD: Den dijck bempt ontrent den peerder dijck gelegen, 1780, WG
16, 264 vo; eenen bemd genaemd dijkerbemd, MORREN 1845, min. 133; een
perceel hooiland en heide genaamd dijkerbeemd, WILSENS 1868, min. 41. - A
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327-328 (hooi- en bouwland, 67 a 30 ca), A 351-352 (hooiland, 54 a 60 ca) en
B 760-761 (hooiland, 37 a 70 ca).
Benoeming naar de ligging bij of in de buurt van de Dijk(erstraat).
Ook andere daarbij gelegen perdelen werden zo (toevallig of
permanent) genoemd; zie ook de volgende nummers die hierop
duidelijk wijzen.

74. DIJKBEEMDWEG: Dijkbeemdweg (44), chemin du lieu dit dijkerveld aux prairies
dites dijkerbeemden, B 1845.
Beemdweg naar de Dijkerbeemden, o.a. naar perceel A 351-352
(cfr. vorig nummer).
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75. DIJKERBEEMDWEG
1) Dijkerbeemdweg (29), chemin du lieu dit broekkant aux prairies
dites dijkerbeemden, B 1845. - Beemdweg naar de Dijkerbeemden,
zoals ook nr. 2.
2) Dijkerbeemdweg (43), chemin de la chapelle St. Hubert aux prairies
dites dijkerbeemden, B 1845.

76. DIJKERHEIKE: Een perceel heijde in het dijkerheijken, MORREN 1847, min. 70.
Door verkeerde splitsing en/of volksetymologie tot EIKERHEIDE:
Eijker heij, K 1844; eikerhei, B 1845; eijker hei, K 1953. - B 695,
710, 713-722; gemeenteheide (1 ha 18 a 20 ca; B 695) en heide,
resp. dennenbos in privaat bezit (3 ha 24 a 70 ca).
Benoeming van de ligging tegen de Dijk (nr. 72, 1). Ook het daarin
gelegen perceel de Vreen = Vroente (nr. 358) ‘gemene grond, later
ontgonnen’, wijst erop dat het tussen de Diestersedijk, de Dijkerstraat
en de Rechte Dijk gelegen terrein aanvankelijk gemeen(telijk) bezit
moet geweest zijn.

77. DIJKERSTRAAT: De dijckerstraet, 1714, WG 14, 120 vo; dijkerstraet, B 1845;
dijkerstraat, G 1978.
Dijk ‘weg’ naar Peer of Eksel. Dijkerstraat is eigenlijk tautologisch,
daar dijk = straat (cfr. nr. 72, 1).

78. DIJKERVELD: Het dijcker veldt, 1741, WG 14, 236vo; het deycker veldt, 1782,
WG 16, 282 vo; perceel land genaemd het dijkerveld, MORREN 1845, min. 133.
- B 704, 706-709; bouwland (1 ha 29 a 10 ca), heide (26 a 10 ca) en bos (20 a
70 ca).
Benoeming naar de ligging tegen de Dijk(erstraat). Veld hier in de
betekenis van een perceel bouwland.

79. DILLENVELD: Het dillen velt, 1701, WG 14, 37.
Het eerste lid is een psn. Vgl.: Nijs dillen, 1568, WG 2, 44; Geerit
Dillen, 1607, WGM 10; Dillen erffue inden horninck gelegen, 1666,
WG 13.
Dillen is een matroniem of moedersnaam, afgeleid van Odilia.

80. DORP: Int dorp gelegen, 1722, WG 14, 165 vo; wijchmael het dorp, K 1844.
Het dorpscentrum bij de parochiekerk.
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81. DRIE HOEVEN: Eene boere plaats genaamd de drie hoeven, MORREN 1834, min.
52; les maisons dites drijhoeven, B 1845; boere plaets op de haute straet genaemd
de drie hoeven, WILSENS 1854, min. 130.
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Drie bij elkaar gelegen hoeven ‘boerderijen’, in het begin van de
19de eeuw in het bezit van Hendrik Moors, zoon van Hubert en
Elisabeth Librechts. In 1844 zelfs vier woningen (K 1844).
Het goed gelegen kadastraal B 452 d, 454 b wordt in de volksmond
ook Kremer (nr. 198) genoemd.

X-DRIES: zie Lange Dries, Paddries.
82. EEGDENHOEK: Den ede hoek, 1739, WG 14, 230 vo; den eghden hoeck, 1771,
WG 16, 189.
Benoeming naar de driehoekige vorm zoals een eg, dial. eegd(e);
eigenlijk tautologisch, daar eegde reeds op de hoekvorm wijst. Vgl.
Eggebek (nr. 84).

X-EENDENPOEL: zie Kloosterseendenpoel.
83. EERDEKENSBEEMD: Dierick eerdekens bampt, 1658, WG 13; aerdt eerdekens
bampt, 1733, WG 14, 219 vo.
Het eerste lid is de psn. Eerdekens = Aardekens, genitief van de
verkleinvorm van Aard, verkorte vorm of vleivorm van Arnold.
In 1796 woonde Joannes Eerdekens, weduwnaar van Maria Loos,
alleen op een winning in de Hondrik; hij en de medeërfgenamen
hadden op 26.4.1759 het goed gereleveerd na de dood van hun vader
Hendrick Eerdekens (WG 16, 70 vo-71).

84. EGGEBEK: Egge bek, K 1844 en 1953; egebek, B 1845; eygebek, id.
A 422-423 (bouwland en bos, 2 ha 34 a 70 ca), 658-659 (bouwland
en bos, 53 a 80 ca).
B 451-452 (bouwland en bos, 46 a 70 ca), 584-589 (bouwland en
heide, 3 ha 22 a 40 ca). Percelen uit het laatste complex worden ook
Bos (nr. 49) en Steenovenveld (nr. 321) genoemd.
Perceel A 658-659 wordt in de volksmond ook
Eegdenhoek genoemd. Vormaanduiding: percelen
uitlopend in een punt of bek. Vgl. Eegdenhoek (nr. 82).

85. EGGEBEKSTRAAT: Eggebekstraat, G 1978.
Recent ingevoerde straatnaam naar de Eggebek (B 584-589); de
oudere naam voor deze weg is Karstraat (nr. 165).

86. EIKELBOS: Bij den eeckelbosch gelegen, 1720, WG 14, 155.
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Eikelbos = eikenbos; de eikel is eigenlijk de vrucht van de eikeboom.
Ligging van het bos is onbekend.

87. EIKENBOSKE: Het eikenboske, V. - A 528 (bos, 8 a 50 ca) en B 640-641
(bouwland, 28 a 70 ca, en bos, 7 a 70 ca).
Laagstammig eikenboske (A 528) en houtwal (B 641).
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X EIKERHEIDE: zie DIJKERHEIKE
88. EIKERVELD: Een stuck lant genaemt het eijcker velt aen de kercker straet gelegen,
1768, WG 16, 172 vo.
Vrijwel zeker identiek met Dijkerveld (nr. 78), gelegen aan de
Kerkstraat, het verlengde van de Dijkerstraat. Vgl. ook
Dijkerheike/Eikerheide (nr. 76).

X-EIND: zie Peggeneind.
89. EKSELSEBEEMD: Den exelsen bempt geleegen over de beeke, 1784, WG 16, 197
vo.
Benoeming naar de grensligging met de buurgemeente Eksel: perceel
aan de Bolliserbeek.

90. EKSELSVOETPAD: Exelschen voetpad (35), sentier d'Exel à Peer par le lieu dit
hoogveld, B 1845.
Voetpad van het dorp te Wijchmaal doorheen de landerijen naar de
Tichelovenstraat; deze laatste weg leidt naar de vonder ‘brug’ op
de Bolliserbeek, de grenswaterloop met Eksel.

91. ELZENVAART: Aen de elsenvaert, K 1844 en 1953; ase (sic!) vaert (63), chemin
de la bruyère dite helchtersche heide vers le hameau de boomen, B 1845.
De Elzenvaart leidt over de Bolliserbeek naar Peer en Helchteren,
op een punt waar drie gemeenten (Helchteren, Peer en Wijchmaal)
aan elkaar grenzen. Vaart is hier ongetwijfeld te lezen als voort:
oorspronkelijk ‘een doorwaadbare plaats’, vandaar ‘brug’.

92. EUSEL: Die eijssel, 1634, WGM 6; ‘een’ eersel, 1715, WG 14, 124; perceel
ackerlandt genaemt de eersel boven den kenens dijck, 1777, WG 16, 230 vo;
eenen acker genaemt het eersel, 1795, WG 17.
E(e)u(w)sel is een afleiding op -sel van de stam van eeuwen ‘voeren’:
grasland, meestal van mindere kwaliteit.

93. FLUITER: Een stuck landts den fleuter genoempt, 1725, WG 14, 187; een
broeksken genoempt den fleuter, 1743, id., 244; eenen bampt den fluijtert
genaemt, 1772, WG 16, 198 vo.
Afgeleid van een psn.; vgl.: Fluijters goet, 1696, WG 14, 4 vo. Mnl. flutere ‘fluitspeler’.
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94. GAARSTUK: Stuck landts genoempt tgaerstuck, 1644, WG 12, 14 vo.
Gaar = gader ‘(val)hekken’.
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95. GABRIELS: Eene boereplaats genaemd de gabriels, MORREN 1851, min. 2. - B
253-259.
Winning op de Hondrik, in 1844 bewoond door Anthoon Bertho.
Daarnaast lag het goed van Joannes Mathijs Gabriels (B 261-265),
gedoopt te Ellikom. Dit goed van Bertho en Gabriels werd voordien
Linten(goed) (nr. 219) en Kerkhofs (nr. 172) genoemd, naar de
vorige eigenaarsfamilies.

96. GEERMAN: Stuck broeks (bampt) genoimpt den geerman, 1671, WG 13; 1795,
WG 17; cavel van den germen, 1739, WG 14, 231; bempt genaemt de germen,
1784, WG 16, 304.
Vermoedelijk een personificerende afleiding op -man (achteraf
verzwakt tot -men) van geer, ter aanduiding van een puntig toelopend
(driehoekig) perceel.

97. GEITELING: De geiteling, V.
Volkshumoristische naam voor een wijk op het Tichelovensheike
(thans Kapelstraat). Vroeger liet men daar de geiten - in Wijchmaal
was er in het begin van deze eeuw een bloeiende geitenbond - aan
tuiers grazen.
Te vergelijken met de Geitenkiezel (officieel: Sellekaertsstraat) te
Overpelt en de Geitendijk (officieel: Laarderdijk) te Grote-Brogel.

98. GELANKENIS: Gelankenis, K 1844 en 1953. - B 1084; moeras; 1 ha 33 a 30 ca.
Daar oudere vormen ontbreken is geen zinnige verklaring mogelijk.

X-GEMEENTE: zie Nieuwe Gemeente.
99. GEMEEN(TE)HEIDE: Die gemeijn heijde, 1627, WG 6, 47 vo; de gemeijn heijde,
1658, WG 13; de gemeijnte heijde, 1765, WG 16, 180; de gemeijnte heijde,
1768-1774, CC 975, 184.
De gemene of gemeentelijke heidegronden, waarvoor gemene
vroente (nr. 100) een synonieme benaming is. Zie ook onder Grote
Heide en Heide.

100. GEMENE VROENTE: De ghemeijne vroente, 1678, CC 973. - Zie ook onder Vreen
(nr. 358).
101. GIELISKENS(VELD): Een stukje bouwland genaemd giliskens, MORREN 1846,
min. 11; een bouwland genaemd de gieliskens, TIELEN 1865, min. 85. - B
183-184; bouwland; 63 a 90 ca.
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Vgl.: Jan Gelis, 1678, CC 973. - Of is Gieliskens de genitief van de
voornaam Gielis, naar een eigenaar uit de 18de-19de eeuw?

102. GIELKESVELD: Gielkesveld, V. - A 229-231; bouwland (1 ha 53 a 70 ca) en bos
(13 a 70 ca).
Genoemd naar de 19de-eeuwse eigenaar Michiel Crijns.
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103. GIJSELSHOF: Een perceel bouwland genaemd gijzelshof, WILSENS 1855, min.
115. - B 561-562; bouwland en bos; 7 a.
Wellicht de hof ‘tuin’ gelegen bij een boerderij (B 536), vroeger in
het bezit van de familie Gijsels; vgl.: Thijs Ghijsels, 1567, WG 2,
39 vo. - In 1844 eigendom van Pieter Vliegen (K 1844).

104. GIJSELSVELD: Een perceel bouwland genaemd gijzelsveld, WILSENS 1855, min.
115. - B 579; bouwland; 1 ha 41 a 10 ca.
Veld ‘huisveld’.

105. GLAZEMAKERSBEEMD: Bemd genaemt glaesmakers bemd, 1748, WG 14, 252
vo; sekere bempt genaemt glaasemakers bampt, 1764, WG 16, 138.
Gewezen bezit van de familie Glazemakers uit Peer.

X-GOED: zie Bloksgoed, Buntensgoed, Lintengoed, Oud Goed, Stappersgoed.
106. GOED BROEK: Int goed broeck, 1696, WG 14, 2; cavel int goet broeck, 1725,
id., 187 vo.
107. GOED LOOKSKE: Het goet leuxken, 1757, WG 16, 39; 1762, id., 116. - Zie onder
Look en vgl. Kwaad Lookske.
X-GRACHT: zie Lange Gracht.
108. GROBBENLAND: Dirick grobben landt, 1702, WG 14, 43.
109. GROTE BEEMD: Den groten bampt, 1634, WGM 6; den grooten bamdt, 1757,
WG 16, 38; een perceel hooiland met gracht genaemd groote bemd, WILSENS
1853, min. 230; een perceel beemd genaemd grootenbeemd, ID. 1859, min. 126.
- Diverse percelen hooiland, meestal met houtwallen: A 37, 45-46 (1 ha 34 a
61 ca), 91-92 (1 ha 72 a 50 ca), 272-273 (70 a 70 ca), 604-605 (1 ha 13 a 90
ca); B 793-794 (76 a 30 ca).
110. GROOT BROEK: Int groodt broeck, 1696, WG 14, 1 vo; 1741, id., 240 vo; het
groot brouk, BROUWERS 1789.
111. GROTE HEIDE:
1) Groote heide, B 1845. - B 135-140; gemeenteheide; 32 ha 84 a 80
ca. Ook Hoeven genoemd (K 1844 en 1953).
2) Groote heide, B 1845.
De uitgestrekte gemeenteheide in het zuiden, met o.m.
de Bomerheide, de heide aan de Diesterbaan en aan de
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Helchterensebaan, de Hoeverheide en de Luizenheuvel.
Zie ook onder Heide (nr. 123).
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112. GROTE HOEVE: De groote hoeve, BROUWERS 1789.
113. GROOT HOOGVELD: Het groot hoogh veldt, 1784, WG 16, 304. - Zie Hoogveld
en vgl. Klein Hoogveld.
114. GROOT LOOK: Een stuck lants genoempt het groot loick, 1658, WG 137. - Zie
Look en vgl. Klein Lookske.
115. GROOT MOLLEMERBROEK: Int groot mullemer broeck, 1718, WG 14, 144 vo.
116. GROTE RIJT: De groote reijdt, 1786, WG 16, 216 vo. - Zie Rijt(en) en vgl. Kleine
Rijt.
117. GROOT VELD: Het groot velt, 1718, WG 14, 144vo; een stuck landt genaemt
het groodt velt, 1766, WG 16, 156. - B 285/2, 286, 341-342; bouwland (4 ha 6
a 20 ca) en bos (18 a 60 ca).
118. GROTE WEIDE: De grote weide, V. - A 213-214 (1 ha 18 a) en 122-126 (1 ha
11 a 50 ca).
119. GROTE WIJCHMAALSEHOEVE: Boerderij genaemd de groote wijchmaelse hoef,
TIELEN 1866, min. 36.
Eén van de twee Hoeven (nr. 133): hier is boerderij de Grote Hoeve
(B 128) bedoeld teg. de Kleine Hoeve (B 62).

120. HAANSTRAAT: Gelegen onder haudt aen de haenstraet, 1731, WG 14, 218 vo.
Slechts eenmaal opgetekend. Het eerste lid is vermoedelijk een psn.;
vgl.: Jan Haens, 1763, WG 16, 234 vo. - Haan is vermoedelijk een
bijnaam, ontleend aan een karaktereigenschap van het dier: trots,
fierheid.

121. HAKKELAAR: De hakkeléér, V. - B 25-26; hooiland; 41 a 10 ca.
Blijkens de vorm (zie kaart) een perceel met een ha(a)k of hoek,
waarvan een personificerende afleiding op -elaar.

122. HEERSTRAAT: De heere straet, 1756, WG 16, 29.
Heerstraat - elders in oudere vermeldingen ook (de)s heren straat
- betekent letterlijk ‘straat van de heer’, te interpreteren als: openbare
weg (in tegenstelling tot private wegen).

123. HEIDE: Achter haudt in de heij, 1716, WG 14, 130.
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Zie ook: Achelmansheide, Broekkanterheide, Bomerheide, Dijkerheike,
Gemeenteheide, Grote Heide, Hoeverheide, Hoeverheike, Tichelovensheike,
Wijchmaalsheike.
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De gemeentelijke gronden, meestal heidevelden, werden in oudere
bronnen (vóór 1800) aangeduid als (gemene) vroente, gemeente en
gemeenteheide, later kortweg als heide. In de eerste helft van de
19de eeuw was ca. 40% van het grondgebied van Wijchmaal nog
met heide bedekt. Het grootste heidegebied lag in het Zuiden op de
grens met Hechtel, Helchteren en Peer (zie onder Grote Heide). Na
1850 werd de gemeentelijke heide geleidelijk verkocht en ontgonnen.
Ook vóór 1850 hadden er reeds ontginningen plaatsgehad; zie o.m.
onder Nieuwe Gemeente, Nieuwe Vroente en Vreen.

124. HEIBOLLISEN: In de heijbollissen gelegen, 1722, WG 14, 167 vo; twee stuckjen
erven genaemt de heijbolissen, 1765, WG 16, 152 vo. - Heidepercelen in de
Bollisen (nr. 41).
125. HEIDEHOEVE: Die heijthoeue, 1702, WG 14, 48; de hijhoeve, 1791, WG 16,
353; een perceel heide genaemd de heidhoeve, WILSENS 1853, min. 169. - B
135; gemeenteheide (uit de Grote Heide, nr. 112); 20 ha 42 a 40 ca. - B 358;
heide; 51 a.
126. HEIDEVELD: Het heijdt veldt, 1786, WG 16, 316. - Betekenisverwant met
Heidehoeve.
127. HEIHOEK: Heihoek, K 1844 en B 1845.
Kleine nederzetting (B 1006-1067) met in 1844 slechts twee
boerderijen, resp. bewoond door Peter Jan Driesen (B 1032) en
Hermanus Jaeken (B 1051). Benoeming naar de ligging in een hoek
‘uithoek’ van de gemeente en tegen de gemeentelijke heide.

128. HEIKANT: De heikant, V.
Boerderij met aangelegen grond (B 496-499), in 1844 eigendom
van Willem Hermkens (K 1844). In 1796 woonde hierop Joannes
Hermans/Hermkens, op 28.6.1772 gehuwd met Joanna Maria
Deckers uit Gerdingen.
Het is genoemd naar de ligging naar de kant of zijde van de
gemeentelijke heide, i.c. de Grote Heide.
Daarnaast (B 500-505) ligt huis en aangelag van Hendrik Hermkens,
zoon van Joannes Hermkens, die deze winning op 12.11.1772 kocht
van Joannes Mathijs Clercx voor 900 gulden (WG 16, 205-206).
Hermkens is de genitief van Hermke, verkleinvorm van Herman.

129. HEIKE: Stuck erven op het heijken gelegen, 1739, WG 14, 231 vo; landt op het
heijcken gelegen, 1760, WG 16, 86. - A 311; heide; 41 a 60 ca.
Ontgonnen heide.
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130. H.-GEESTBEEMD: Den heijligen geest bampt, 1741, WG 16, 236; den heijligen
geest bempt van exel, 1783, id., 466. - A 27-28; 38 a 10 ca.
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Gewezen bezit van de H.-Geest- of Armentafel (vgl. nrs. 14-15)
van Eksel; zij stond tijdens het Ancien Régime voor de armenzorg
in.

131. HELCHTERSEBAAN: Aen de helchtersche baen, K 1844 en 1953. - B 1083-1114;
gemeenteheide; 57 ha 16 a 50 ca.
Benoeming naar de ligging aan de weg naar Helchteren doorheen
de vroegere gemeenteheide. Deel uit de Grote Heide (nr. 111, 2).

132. HEUVEL: De heuvel, V.
Boerderij met aangelegen grond (A 386-390), in 1844 eigendom
van de kinderen Petrus Nicolaes Smeets, overleden op 12.3.1843.
Petrus Nicolaes Smeets, zoon van Petrus Joannes en Anna Heuvels,
was op 17.4.1798 gehuwd met Catharina Aechten uit Houthalen,
die op 5.3.1813 overleed. Hij hertrouwde met Catharina Geuns.
Het goed is genoemd naar de hogere ligging, tussen de
Mollemerbeemden en Teggershoogveld.

X-HOEK: zie Eegdenhoek en Heihoek.
133. HOEVE(N): Heijn op de hoeff, 1587, WG 4, 1 vo; op de hoef, 1594, WG 5, 6;
1787, WG 16, 324; agnes op die hoeffue, 1629, WG 6, 102; sijmon dries alias
op de hoeff: erfgoederen genompt die hoeue, 1632, WG 7, 27; hendrick ende
peter op de hooft voor simon op de hooft, 1678, CC 973; die huijsingen ende
goederen die hoef genoempt, 1736, WG 14, 222 vo; huijs op de hoef geleegen,
1793, WG 16, 373 vo; de hoeven, K 1844 en B 1845.
Complex aaneengesloten landerijen - bouwland, maar ook vele
heidevelden en schaapsweiden -, met in 1844 een totale oppervlakte
van 32 ha 75 a 50 ca. Aanvankelijk stond hierop één winning, later
twee, alleszins reeds in 1736, onderscheiden in Grote Hoeve (nr.
119) en Kleine Hoeve, zulks naar de oppervlakte bijhorend land.
1) Op de Grote Hoeve woonden in 1796 de 54-jarige
Joannes Beyen, zoon van Tomas en Elisabeth Slangen,
en zijn 35-jarige vrouw Cecilia Nijs, afkomstig van
Eksel. Zij waren op 10.11.1790 gehuwd. Jan Beyen had
vermoedelijk een vrij grote schaapkudde, daar hij de
38-jarige schapenhoedster Barbara Step in dienst had.
De vader van Joannes, Thomas Beyen, was op 25.1.1787
overleden. Het nagelaten goed werd op 18.5.1787
gereleveerd door Joannes Beyen, zijn broers Henricus
en Wouter, en zijn zuster Magriet gehuwd met Willem
Kenens. Op dezelfde dag kwam Joannes Beyen in het
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bezit van de Grote Hoeve en betaalde zijn broers en
zuster voor hun kindsgedeelte 1200 gulden uit (WG 16,
324).
Nadien kwam het goed in het bezit van zijn zoon
Thomas, op 30.5.1824 te Peer gehuwd met Agnes van
Heeswijck, geboren te Helchteren; Thomas overleed op
43-jarige leeftijd op 9.7.1835; als eigenaars in 1844
staan de kinderen Thomas Beyen uit Peer vermeld (K
1844).
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2)

De Kleine Hoeve werd in 1796 bewoond door Gerard
Jannis, zoon van Renier en Maria Moons, op 14.4.1788
gehuwd met Catharina Houben uit Houthalen. Maria
Moons, weduwe Renier Jannis, had op 20.12.1781 twee
vijfde delen van de Kleine Hoeve gekocht van haar broer
Peter en haar zuster Elisabeth voor 200 gulden, zodat
zij in naam van haar zoon Gerard Jannis het hele goed
verwierf; haar ouders Hendrick Moons en Helena
Houben waren de vorige eigenaars en bewoners van de
Kleine Hoeve geweest (WG 16, 275 vo-276).
In 1844 was dit goed in het bezit van Gerard Kuppens
(K 1844).

De Hoeve (dial. Hoef) is een afgezonderde of geïsoleerde
nederzetting, gelegen tegen de uitgestrekte gemene heide. Wat de
ligging betreft, zeer goed vergelijkbaar met bijv. de Hoef te Hechtel
(gewezen bezit van de abdij van Averbode) en de Hoeven te Overpelt
(gewezen bezit van de abdij van Floreffe). Geen enkel document
bewijst dat de Wijchmaalse Hoeve ooit in het bezit is geweest van
een klooster of abdij; de abdij van Sint-Truiden bezat er het
patronaatsrecht. Zulks dient geen bezwaar te zijn om aan te nemen,
dat wij ook hier met vrijwel absolute zekerheid kunnen stellen dat
het een laatmiddeleeuwse nederzetting is - in verband te brengen
met de toenmalige ontginningsaktiviteit -, waarop naam, site en een
duidelijke overeenkomst met de Hoeve(n) te Hechtel en Overpelt
wijzen.
Hoeve, sinds de 16de eeuw enkel bewaard in de betekenis van
boerderij, was oorspronkelijk een oppervlaktemaat, Oudnederlands
*hova, Middelnederlands hoeve, hove, hoef, Latijn mansus. Het was
de oppervlakte land nodig voor één gezin. Een bunder kwam te
Wijchmaal overeen met een oppervlakte van 1 ha 36 a 23 ca, zodat
de oppervlakte in 1844, nl. 32 ha 75 a 50 ca, overeenkomt met
nagenoeg 24 bunders. De aanvankelijke grootte zal wel iets minder
geweest zijn, doordat er sinds de late middeleeuwen aankopen en
ontginningen van gemeentegronden kunnen gebeurd zijn.

134. HOEVE(N)
1) Die hoeue, 1632, WG 7, 27; het lant genoempt de hoeue, 1661, WG
13; stuck landt genoempt de hoeffue, 1697, WG 14, 8 vo; een parceel
ackerlandt genoemt de hoef, 1785, WG 16, 309 vo; MORREN 1845,
min. 133.
A 332-35; heide; 94 a 20 ca.
345-46; hooiland; 49 a 60 ca.
B 666-667; bouwland; 48 a 60 ca.
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Een parceel ackerlandt genaemt op de hooven, 1772, WG 16, 201;
een stuck lant genaemt de hoeven, 1769, id., 174 vo; een perceel
heide gelegen in de hoeven, MISOTTEN 1853, min. 9. B 280/2, 281,
281/2, 282; bouwland en bos; 20 a 40 ca.
Hier is hoeve een veldnaam ter aanduiding van een
perceel heidegrond - dan meestal in de vorm heidehoeve,
ook vaak verkort tot hoeve (bijv. perceel B 666-667) of van akker-, resp. hooiland (i.c. ontgonnen heide).
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Deze hoeve-toponiemen dateren gewoonlijk niet uit de
late middeleeuwen, maar kunnen zelfs in de 18de eeuw
nog ontstaan. Ook de oppervlakte variëert van een tiental
aren tot verscheidene hektaren. Het betreft vrijwel altijd
van de gemeente gekochte heidegronden, waarop de
ligging (vaak tegen de gemene heide) kan wijzen.

135. HOEVERHEIDE: Hoever heij, K 1844 en 1953, B 1845; een perceel heide gelegen
in de hoevenheide, WILSENS 1863, min. 70; een perceel heide genaamd
hoeverheij, TIELEN 1873, min. 38.
B 35, 51 53-59; gemeenteheide die verkaveld en verkocht werd; 6 ha 16 a 40
ca.
B 103; gemeenteheide; 16 ha.
Benoeming naar de ligging tegen de nederzetting de Hoeve(n) (nr.
133).

136. HOEVERHEIKE: Een perceel heijde in het hoeverheijken, MORREN 1847, min.
70.
Bedoeld wordt de heide begrepen onder de nummers B 35, 51, 53-59
(cfr. vorig nummer): deze heide is merkelijk kleiner dan die onder
B 103; vandaar de diminutiefvorm.

137. HOEVERSTRAAT: Hoeverstraet (2), B 1845.
Weg naar de nederzetting de Hoeve(n) (nr. 133). De huidige
Hoevestraat ligt elders.

138. HOEVENVIJVER: Den hooff wijer, 1693-1715, CC 974, 78; hoeven vijver, K 1844
en 1953. - B 132-133 (6 ha 72 a 60 ca) en 134 (1 ha 12 a 30 ca).
Twee (vis)vijvers gelegen bij de nederzetting de Hoeve(n) (nr. 133).
In 1844 in het bezit van Jan Michiel Loos, rentenier uit Peer (K
1844).

139. HOEVENWEG: Hoevenweg (31), chemin de celui dit hoogveldstraetje au lieu dit
hoeven, B 1845.
Veldweg naar de percelen onder nummer 134, 2, bekend onder de
naam de Hoeven.

X-HOF: zie Boekweithof, Gijselshof, Kerkhof, Lintenhof, Salomonshof,
Vrouwkeshofke.
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140. HONDRIK: Inden horninck geleghen, 1644, WG 12, 16; gelegen inden honrick,
1709, WG 14, 87; opden horric gelegen, 1749, WG 14, 255; inden honric, 1755,
WG 16, 20; opden hondrick gelegen, 1759, WG 16, 71; in den honderik gelegen,
1767, WG 16, 159; hoenrick het gehucht, K 1844; hoenrik het gehucht, B 1845
en K 1953; hondrik, B 1845; een huis gelegen op den hoenrik, MISOTTEN 1853,
min. 9.
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Nederzetting gelegen in een (uit)hoek van de gemeente (op de grens
met Hechtel), vnl. het gebied in driehoeksvorm tussen drie wegen:
de Achelmansstraat, de Hoeverstraat en de Hondrikdijk.
Hornik ‘hoek’ is een afleiding van horn ‘hoek’. De verdere
ontwikkeling is als volgt: 1) Horni(n)k, 2) Honrik (wisseling
-rn-/-nr-), 3) Hondrik, met ingevoegde d tussen n - r). Horrik is de
geassimileerde vorm van Horni(n)k met verdere ontwikkeling tot
Hork, zoals te Sint-Huibrechts-Lille. De huidige gangbare vorm te
Wijchmaal is Hoenrik, eerder een schrijftaalvorm dan wel een in
de volksmond levende benaming.

141. HONDRIKDIJK: Hondrik dijk (4), chemin du hameau hondrik à hechtel par la
bruyère dite tichelhovensche heide, B 1845.
Dijk ‘weg’ van de Hondrik naar Hechtel; thans gedeeltelijk
Hoenrikstraat.

142. HONDRIKKERKPAD: Hondrikkerkpad (61), sentier de wijchmael au hameau de
hondrik, B 1845.
Voetpad doorheen de landerijen van het gehucht Hondrik naar de
parochiekerk.

143. HONDRIKSTRAAT: Hondrikstraet (14), chemin du hameau de hondrik à la bruyère
dite groote heide, B 1845.
Weg van de Hondrik naar de Grote Heide (nr. 111, 2).

144. HONDRIKVELD: Hondrik veld, B 1845. - In feite worden geen specifieke percelen
bedoeld.
145. (HOGE) HORST(EN): Cavel op den horst, 1739, WG 14, 230 vo; (bempt) den
horst, 1771, WG 16, 189; de hoog horste, K 1844, B 1845; hoog hosten beemden,
B 1845; de hoog korste (sic!), K 1953; eenen beemd genaemd hoog horst,
TIELEN 1859, min. 85. - A 1-9, 18-47, 65-66; hooiland en enkele heidepercelen;
10 ha 5 a 10 ca.
Hoger gelegen hooilanden. Horst, mnl. horst/hurst wijst op de
begroeiing met kreupelhout.

146. HOOGHORSTENDIJK: Hooghorsten dijk, B 1845. - Beemdweg naar de Hoge
Horsten.
147. HOOGHORSTENWEG: Hooghorstenweg, B 1845. - Beemdweg naar de Hoge
Horsten.
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148. HOOGSTRAATJE: Hoogstraetje (34), chemin de celui dit kerkstraetje au lieu dit
hoogveld, B 1845.
Veldweg naar en doorheen hoog gelegen bouwlanden, i.c. het
Hoogveld (nr. 149).
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149. HOOGVELD: Het hoogh velt, 1700, WG 14, 29 vo; het hoogh veldt, 1771, WG
16, 189; hoogveld, K 1844 en 1953; een perceel bouwland genaemd hoogveld,
WILSENS 1859, min. 111. - Kadastraal o.m. de percelen A 152-195, 199-257,
394-427, 457-459, 475 (K 1844); diverse percelen hebben evenwel andere oudere of jongere - namen. Hoog gelegen grond op vrij droge zandbodem. Zie
ook: Achterste Hoogveld, Groot Hoogveld, Teggers Hoogveld, Voorste
Hoogveld.
150. HOOGVELDSTRAATJE: Hoogveldstraetje, (15), chemin du lieu dit hoogveld aux
prairies dites tichelhovensche beemden, B 1845. Van de Tichelovenstraat naar het Hoogveldgebied.

151. HOORSEL: Ghielis in die horsel, 1568, WG 2, 53 vo; gielis inden horsel voor
quinten van losen, 1588, CC 972, 96; lenaert inde hoordel, 1637, WG 9, 24;
agnes inghenhordel, 1644, PR 840, 39; lenaert costers alias in ghen hoersel,
1658, WK 4; peter custers alias inde hoordel, 1658, WG 13; hoordels goet tot
hout gelegen, 1662, WG 13; lenaert in den hoorsel voor gilis inden hoerdel,
1678, CC 973; peter kusters voor lenart in den hoorsel voor gilis in den hoorsel,
1693-1715, CC 974, 68.
152. HOUT: Onder hout gelegen, 1635, WG 7, 53; tot hout, 1637, WG 9, 14; tot haut,
1699, WG 14, 16 vo; ter haudt, 1706, id., 65; onder haudt gelegen, 1717, id.,
131.
Eén van de oude nederzettingen van Wijchmaal, genoemd naar de
(eertijds dominerende) loofbosbegroeiing, daar hout = bos.
Het is één van de overtalrijke voorbeelden van een Kempische
‘straat’ nederzetting, zodat het niet verwonderlijk is dat de jongere
en thans gangbare naam Houterstraat (nr. 154) is, waarbij van Hout
een adjektivische -er-afleiding werd gevormd.

153. HOUTERSCHANS: Gegeuen totter hueren der schoolen op die schanse, 12 gl., 1
st., 1616, WGM 23; op die scansse tot hout op die pastorie, 1637, WG 9, 15;
op die scansse offt pastorie, id., 17; vander hutten op de houter schansen, 1646,
WG 12, 54; gelegen achter de hautere schans, 1712, WG 14, 111. - B 777-778;
vijver (33 a 80 ca) en moeras (11 a 30 ca).
Schans ‘verdedigingswerk’ - vooral functioneel in de 17de-18de
eeuw - voor de ingezetenen van het gehucht Hout, die voor de goede
gang van zaken eveneens een schansreglement opstelden.
De vermeldingen onder Schans (nr. 297) hebben wellicht ook op
de Houter-
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schans betrekking, hoewel er te Wijchmaal nog een tweede schans
was, nl. de Tichelovenseschans (nr. 336), maar hierover is vrijwel
niets bekend. In 1630-1631 werd op de Houterschans een pastorij
opgetrokken, zodat de Houterschans achteraf, toen de pastoor de
woning bij de kerk betrok, ook Oude Pastorij (nr. 297) werd
genoemd.

154. HOUTERSTRAAT: Langs die hauter straet, 1632, WG 7, 32; op de hauterstraet
gelegen, 1711, WG 14, 100 vo; op de houter straet, 1755, WG 16, 18; geleegen
op de houtere straet, 1795, WG 17, 6; houtestraet/hauterestraet, B 1845; houtere
straet, hameau, id.; houterstraat, G 1978. - Zie ook Kleine Houterstraat.
De straat waarlangs zich de nederzetting Hout (later Houterstraat
genoemd) ontwikkeld heeft.

155. HOUTER(STRAAT)VELD: Stuck landts genoimpt thouter velt, 1645, WG 12, 30
vo; t hauter velt, 1704, WG 14, 54; het houter velt, 1718, id., 144 vo; het hauter
veldt, 1739, id., 225; het houtere velt, 1791, WG 16, 337 vo; een perceel land
genaemd houtere veld, MORREN 1848, min. 61; een perceel bouwland genaamt
houtstraetveld, MISSOTTEN 1853, min. 240; houte straet veld, K 1844 en 1953.
Het veld bij de nederzetting Hout; blijkens de kadastrale legger van
1844 het hele bouwlandcomplex tussen de Achterstraat, de
Houterstraat en de Karstraat (Diestersedijk), d.i. B 496-583, 590-659.
Veld hier in de bet. van ‘open, onbebouwd terrein’, later verkaveld
en ontgonnen; typisch toponiem voor een bouwlandterrein bij een
Kempische nederzetting.

X-HUIS: zie Kolishuiske, Moldershuis, Peltmanshuis.
156. HUISBEEMD: Den huijs bamt, 1739, WG 14, 230vo; den huijsch bempt, 1771,
WG 16, 189; hooiland en bouwland genaemd huisbemd, WILSENS 1866, min.
109. - B 144 (hooiland in de Rijten, 27 a 60 ca) en 981-983 (hooiland, 67 a 60
ca).
Benoeming naar de ligging: perceel dat het dichtst bij het huis =
boerderij ligt. Cfr. volgend nummer.

157. HUISBROEK: Een broek genaemt het huijsch broek, ontrent de schans, 1774,
WG 16, 214; een cavel bempt in het huijs broek, 1784, id., 303 vo.
Broek betekent eigenlijk moeras, maar kreeg al vroeg de betekenis
van hooiland (al dan niet moerassig), zodat beemd en broek vaak
zonder enig betekenisverschil naast elkaar voorkomen.
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158. HUISPLAATS: De huijsplaets, 1766, WG 16, 156; een stukje grond genaemd
huisplaets, MORREN 1846, min. 11.
De grond waarop een huis ‘boerderij’ staat of stond.

159. HUISVELD: Het huijs velt, 1658, WG 13; 1769, WG 16, 175; MORREN 1789;
een perceel bouwland genaemd huisveld, WILSENS 1853, min. 169. - Zie ook
Meushuisveld.
Het huisveld is het bij de woning gelegen akkerland. Thans nog
zeer gangbare naam. De volgende huisvelden werden gelokaliseerd:
A 154-158 (3 ha 47 a 50 ca), 205-207 (5 ha 28 a 90 ca),
382-383, 386-388 (2 ha 89 a 60 ca), 394 (2 ha 50 a),
456 (1 ha 11 a), 457-458 (4 ha 52 a 30 ca), 475 (1 ha
96 a 20 ca), 488 (3 ha 99 a 90 ca), 495 (1 ha 34 a 10
ca), 652-653 (84 a 10 ca), 660-662 (1 ha 88 a 80 ca).
B 264-265 (82 a 60 ca), 361 (1 ha 21 a 50 ca), 363 (1 ha
21 a 20 ca), 543-544 (2 ha 95 a 30 ca), 569-574 (3 ha
20 a).

160. HUISWEIDE: De huisweide, V. - A 376-377; vroeger bouwland (huisveld!), thans
het omheinde weiland bij een winning; 1 ha 10 ca.
161. JANNEKESVELD: Jannekesveld, V. - A 168-171; bouwland (2 ha 66 a 20 ca).
Naar de 19de eeuwse eigenaar Jan Muls.

162. JONKER: Seecker parceel erffuen genaempt den joncker, 1698, WG 14, 11 vo.
Afgeleid van een familienaam. Vgl. o.m.: Dierick die jonckere de
alde, 1587, WG 4, 3; tilen jongen zaliger, 1634, WG 8, 15.
Uit jonker, mnl. jonchere. Met voorgevoegde genitief -s tot
Schonkeren, nog een verspreide familienaam in Noord-Limburg.
Zie ook de nrs. 301-302.

X-KANT: zie Broekkant, Heikant.
163. KANTERWEG: Kanterweg (27), chemin du lieu dit broekkant aux prairies dites
broekkanter beemden, B 1845.
Weg naar de Broekkanterbeemden (nr. 60).

164. KAPEL: De capelle van wiechmael, 1588-1612, CC 971, 84; chapelle de st.
hubert, B 1845.
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Kapel op de Dijkerstraat (A 370), waar de H.-Hubertus vereerd
wordt.

165. KARSTRAAT: Die kaerstraet, 1731, WG 14, 212 vo; aan de karre straet, 1776,
WG 16, 320; kerrestraet, B 1845; kerrestraat, G 1978. - Verbindingsweg tussen
het Achterstraatje en de Dijkerstraat.
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Karstraat ‘rijweg voor karren’, een weg van ten minste 12 voet
breed, zodat twee karren elkaar konden voorbijrijden.

166. KAVEL:
1)

2)

Het landt genoempt de cauell, 1696, WG 14, 1 vo; eenen acker
genoemd de caevel, 1795, WG 17, 6 vo. - A 65-66; bouwland en
houtwal; 49 a 60 ca.
Seker bemptien genaemt de cavel, 1769, WG 16, 177 vo.
De naam kavel wijst op verdeling of verkaveling van
een groter geheel in al dan niet gelijke delen.

167. KAVELKES: De kavelkes, V. - A 623-626; hooiland (24 a 60 ca) en bos (11 a 10
ca).
Blijkbaar een in tweeën verdeeld perceel.

168. KEIZERMAN: Eenen bempt genaemt den keijserman, 1764, WG 16, 145.
Mogelijk een personificerende -man- afleiding van de herbergnaam
de Keizer; vgl.: Claes Spelters in den keijser, 1767, WG 16, 163.

169. KENENSDIJK: Een stuck broeks gelegen inden kenens dijck, 1633, WG 8, 2 vo;
op den kenens dijck gelegen, 1739, WG 14, 231 vo; aen kenes dijck gelegen,
1749, WG 14, 254; aen den kennis deijk, 1794, WG 17.
Dijk ‘weg’ (in het verlengde van de Broekkanterstraat) van de
Blijlever naar de buurgemeente Eksel via een schoor ‘brug’ over
de Bolliserbeek. Het eerste lid is de psn. Kenens, één van de oude
Wijchmaalse families.
Ook aangrenzende percelen zijn aldus genoemd:
1) Bampt genaemt den kenens dijck, 1755, WG 16, 24.
2) De kene(n)sdijk, V. - A 47; gemeenteheide; 1 ha 5 a 10
ca.

170. KENENSDIJKVELD: Het kene(n)sdijkveld, V. - A 19; heide; 86 a 70 ca.
171. KERKENBEEMDJE: Het kercken bemptien van peer, 1726, WG 14, 191.
Gewezen bezit van de kerk van Peer.

172. KERKHOFS: Eene boereplaets genaemd kerkhofs gelegen in den hoenrik, WILSENS
1854, min. 171.
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In 1844 twee boerderijen, resp. van Anthoon Bertho (B 253-259)
en van de erfgenamen Jan Mathijs Gabriels (K 1844). Het eerste
goed wordt ook Gabriels (nr. 95) en het tweede Lintengoed (nr.
219) genoemd.
In 1796 één goed, bewoond door Joannes Kerckhofs, 60 jaar (V
1796). Op
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19.4.1822 verkochten zijn ergenamen - Peter Kerckhofs, Peter Belien
x Anna Maria Kerckhofs, Gaspard Kuppens x Elisabeth Kerckhofs,
Ida Kerckhofs - aan Jan Mathijs Gabriels x Elisabeth Houben: een
goed genaamd den kerckhofs gelegen in den hondrik, MORREN 1822,
min. 101.
Dit erf heeft dus drie namen gehad, naar de elkaar opvolgende
eigenaars: 1) Linten, 2) Kerkhofs, 3) Gabriels.

X-KERKPAD: zie Blijleverkerkpad, Broekkanterkerkpad, Hondrikkerkpad.
173. KERKSTRAAT: Langs de kerke straet, 1678, WG 13; de kercke straet, 1718, WG
14, 144 vo; aen de kercker straet gelegen, 1768, WG 16, 172 vo; kerkstraet (2),
B 1845; kerkstraat, G 1978. - Zie ook Kleine Kerkstraat.
174. KERKSTRAATJE: Het kercken straetien, 1736, WG 14, 222; kerkstraetje (9),
chemin de wijchmael à l'étang de ticheloven et à Exel, B 1845. - Thans
Tichelovenstraat.
Van de dorpskerk naar het gehucht Ticheloven.

175. KERK(EN)VELD
1) Het kercken velt, 1661, WG 13; int kerke velt, 1749, WG 14, 255
vo; kerk veld, B 1845 en K 1953; kerkveld, K 1844; een perceel
bouwland genaemd kerkveld, WILSENS 1856, min. 93.
Een uitgestrekt complex bouwland (B 660-694,
696-709) - waarin talrijke percelen ook andere namen
dragen -, genoemd naar de ligging bij de dorpskerk.
2)

Het kerkenveld, V. - A 406-410 (bouwland, 82 a 35 ca) en 420-21
(id., 38 a 20 ca).
Gewezen kerkelijk bezit.

X-KERKWEG: zie Tichelovensekerkweg.
176. KIJFBOLLISEN: Seecker bollisse genoempt de kijfbollisse, gelegen achter den
wallen dijck, 1662, WG 13.
Enkele percelen uit de Bollisen (nr. 41). Gelegen op de grens met
Eksel-Hechtel; daarom vermoedelijk in verband te brengen met een
grensbetwisting, naar mnl. kijf, kief ‘gekijf, twist, onenigheid’.

177. KLEINE BEEK: Die kleijn beecke, 1699, WG 14, 22 vo; de clijn beeck, 1756, WG
16, 30.
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Waterloop die over een grote afstand de grens met Peer vormt;
mondt in de Dommel uit.
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178. KLEIN BEEMDJE: Het cleijn bemptien, 1718, WG 14, 144 vo. - A 266; hooiland;
32 a 90 ca. - Zie Beemd en vgl. Grote Beemd.
179. KLEIN BROEKSKE: Het clijn broexken, 1795, WG 17, 6 vo. - Zie Broek en vgl.
Groot Broek.
180. KLEIN HOOGVELD: Acker genoemt het clijn hoogh velt, 1784, WG 16, 303 vo.
- Zie Hoogveld en vgl. Groot Hoogveld.
181. KLEINE HOUTERSTRAAT: Kleine houtere straet (10), chemin des prairies dites
tettels à la bruyère dite groote heide, B 1845. - Thans Bovenste Straat (nr. 54).
182. KLEINE KERKSTRAAT: Kleine kerkstraet (13), chemin de l'église de wijchmael
au lieu dit boven den hondrik, B 1845.
183. KLEIN LOOKSKE: Een stuck lants genoempt het cleijn loexken, 1658, WG 13. Zie Look en vgl. Groot Look.
184. KLEINE RIJT: De clijn reijdt, 1786, WG 16, 316. - Zie Rijt(en) en vgl. Grote
Rijt.
185. KLIJSTER: De klijster, V. - A 654; bouwland (huisveld van de Tichelhoeve); 1
ha 91 a 20 ca.
Klijster = lijster (vogel).

186. KLOOSTERBEEMD: Des cloesters bempde, 1607, WGM 10; clooster bampt van
peer, 1720, WG 14, 156; het clooster bempt van peer, 1763, WG 16, 144; den
clooster bempt, 1763, id., 121 vo.
Gewezen bezit van het klooster Sint-Agnetendal te Peer; vgl.
Begijnenbroek (nr. 19).

187. KLOOSTERSEENDENPOEL: Cloosters eyne poele, 1756, WG 16, 28.
Wellicht identiek met Begijnenvijver (nr. 20), gewezen bezit van
het klooster Sint-Agnetendal te Peer; eendenpoel herinnert aan het
verblijf van wilde eenden.

188. KLOOTS: Huis, hof en aengelegen land genaemd den kloots gelegen op de houte
straet, MORREN 1822, min. 4; een perceel bouwland gelegen op de kloots,
WILSENS 1854, min. 130; op den cloots, B 1845.
Erfnaam afgeleid van een psn. Vgl.: Houb Cloots, 1607, WGM 10;
Melcher Cloots, 1631, WG 7, 1; Hubertus Cloots, 1641, PR 840,
39; Houb Cloets erffue, 1678, CC 973. - Kloots is de genitief van
een germ. hlod-naam (Lode-wijk).
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Op 29.9.1785 verkochten de erfgenamen van wijlen Jan Cloots aan
Hubertus
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Moors, zoon van Henricus en Maria Voortmans, gehuwd met
Elisabeth Libreghts: ‘Huijs, hoff met annexe schuere, stallinge, ende
alle daer bij gehoorende landerijen en bempden in massa ende de
huijsinge en hoff alwaer den potten backer in woont’ (WG 16, 310
vo-312 vo). De verkoopprijs bedroeg 2950 gulden.
In 1796 woonden Hubert Moors en zijn echtgenote Elisabeth
Libreghts op het goed, met hun drie kinderen Henricus (25 j.),
Joannes (20 j.) en Anna Catharina (16 j).
De naam Moors heeft de erfnaam Kloots stilaan verdrongen; vandaar
ook de kadastrale naam aen Moors. In 1844 zijn er vier woningen,
resp. bewoond door de weduwe Hendrik Moors (B 476), de weduwe
Jan Moors (B 484) en Catharina Moors (B 475, 477), waarbij een
uitgestrekt en aaneengesloten bouwlandterrein (B 455-477).

189. KOBBENLOOK: Cobben loeck, 1588-1612, CC 971, 84; cobbeloeck, 1768-1774,
CC 975, 181.
Look ‘besloten perceel’ (cfr. nr. 220). Het eerste lid is een psn.,
afgeleid van Jacob.

190. KOENENBEEMD: Digna Coenen bempt, 1768-1774, CC 975, 181. - Vermoedelijk
identiek met nr. 192.
Vgl. ook: Ida Conen voir Jan Conen, 1588, CC 972, 94 = Iken
Coenen, 1607, WGM 10; Aert Coenen, 1768-1774, CC 975, 180.
Koenen is de genitief van Koen-raad.

191. KOENENVELD: Koene veld, B 1845. - B 1038-1040; bouwland (2 ha 43 a 30 ca)
en bos (32 a 60 ca).
192. KOENSKEN: Het koensken, 1727, WG 14, 193 vo; bempt genaemt coenskens
bemd, 1755, WG 16, 22 vo; eenen bempt genoempt het koinsken ontrent den
bleijlever gelegen, 1780, id., 255 vo; bempt genaemd het coensken, 1795, WG
17, 7 vo.
Koensken is de afgeleide diminutiefvorm van Koenen; verkorting
tot Koensken(sbeemd).

193. KOLISHUISKE: Koleshuisken, B 1845.
Huis met aangelegen hof (A 201-204), in de 18de eeuw bewoond
door de familie Kolis; vgl.: de kinderen van Lenard Colis,
1768-1774, CC 975, 183. Kolis is mogelijk een herkomstnaam (naar
de nederzetting de Kolis onder Neerpelt). Waarschijnlijker echter
gaat Kolis hier terug op Kolens, afgeleid van Nicolaus, met uitstoting
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van n vóór s en wisseling e/i; in dit opzicht te vergelijken met de
ontwikkeling van Kenens tot Kenes/Kenis.

194. KOLISSERBEEMD: De kolisserbeemd, V. - A 293-295; hooiland (65 a 60 ca), bos
(8 a 80 ca) en bouwland (6 a 90 ca).
Gelegen achter en behorend bij het goed van het Kolishuiske.
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195. KOOIVELD: Cavel int koeijveldt, 1725, WG 14, 187 vo; stuck ackerlandt genaemd
het koeijveldt, 1764, WG 16, 143; keu veldt, 1781, id., 267 vo; het keuveld daer
de kue op staet, BROUWERS 1789.
Kooi, dial. keu ‘schaapskooi’. Blijkens de jongste vermelding een
stuk waarop zich een schaapskooi bevond. Een kooiveld kon zowel
bij de woning als tegen de (gemene) heidegronden liggen;
schaapskooien mochten nooit op gemeentegronden opgetrokken
worden.

196. KORTE VOOR: Die korte vore, 1718, WG 14, 144. - A 534-535; bouwland; 45
a 70 ca.
Voor = ploeg- of akkervoor. Een bouwland de Korte Voor is
gewoonlijk een rechthoekig/vierkant en niet lang perceel, een Lange
Voor (cfr. nr. 215) een lang en meestal smal stuk.

197. KORTE WEG: Korteweg (25), chemin de la bruyère dite blijlever aux prairies,
B 1845. - Korte ‘niet lange’ beemdweg.
198. KREMER
1)

2)

De kremer, V. - Boerderij (B 452 d, 454 b), met aangelegen gronden
op de Houterstraat.
Afgeleid van de psn. Cremers; vgl.: Reijner Cremers
alias Neuen voir Thonis Neuen, 1588, CC 972, 98 vo. Kremer = kramer ‘handelaar, leurder’.
Stuck landt genaempt den creemer tot haudt geleghen, 1699, WG
14, 23 vo; een veldt den cremer genoempt, 1725, id., 184vo. Vermoedelijk veld ‘akkerland’ gelegen en behorend bij het goed de
Kremer (1).

199. KRIJNS: De krijns, V.
Boerderij met aangelegen land (B 728-729, 731-734, 741-743).
Afgeleid van de psn. Krijns, genitief van Krijn = de samengetrokken
vorm van de heiligennaam Quirinus. - Crijns is een oude
Wijchmaalse familie. In 1844 bewoond door Arnold Snijders, zoon
van Henricus en Ida Corten, op 24.11.1824 gehuwd met Anna
Elisabeth Cuypers, dochter van Arnold en Agnesis Symkens.

200. KRIJNSBROEK: Adriaen creijns broeck, 1700, WG 14, 29 vo.
201. KRIJNSVELD: Krijnsveld, V. - A 397-398; bouwland; 1 ha 19 a 80 ca.
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202. KROMMESBEEMD: Krommesbeemd, V. - B 141, 143; hooiland (60 a 10 ca) en
heide (10 a 30 ca).
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Krommes = psn. Crompens; vgl.: Het crompens goet aen de kerck
geleegen, 1782, WG 16, 270 vo.
Matheus Crompens, gehuwd met Maria Teggers, baatte in het eerste
kwart van de 18de eeuw een herberg en brouwerij uit. Matheus
Crompens overleed op 25.11.1722, zijn vrouw op 4.12.1735. Op
22.4.1736 werd het woonhuis, evenals ‘het paenhuijs met allen het
brouwgetuijgh’ verhuurd aan Hendrick Schepers voor een jaarlijkse
huursom van 36 gulden (WS 22).

203. KROONBEEMD: Den croon bampt, 1607, WGM 10; de hellicht van croonbampt,
1718, WG 14, 141 vo.
Kroon is ofwel een huisnaam (naar een kroon ‘krans’ als
uithangteken), ofwel de verkorte vorm van de psn. Croonen, vroeger
niet onbekend te Wijchmaal; vgl.: Dierick Croonen eerf, 1718, WG
14, 145; Jean Croonen, 1768-1774, CC 975, 185.

204. KROOKSTURFBEEMD: Croix torff bampt, 1634, WG 8, 34 vo.
Het eerste lid is een psn.; vgl.: Jan Croix, 1567, WG 2, 19 vo; Peter
Croix, 1637, WG 9, 6; Hendrick Croix, 1702, WG 14, 49 vo. - Mnl.
crook ‘krullen, lokken; kuif’.

X-KUIL: zie Blookkuil, Leemkuilen.
205. KWAAD LOOKSKE: Een velt genaemt het quaet leuxken, 1757, WG 16, 39.
Kwaad ‘minderwaardig’; vgl. Goed Lookske (nr. 107).

206. KWIJNENBEEMDJE: Quijnen bemptien, 1701, WG 14, 37 vo.
Het eerste lid is een psn.; vgl.: Jacop Qeijnen, 1627, WG 6, 42. Mnl. quene ‘onvruchtbare koe’. Beroepsnaam voor een slachter.

207. KWINTEN: Bouwland en bosch genaemd de kwinten, WILSENS 1866, min. 96.
Vgl.: Den bampt tegen Quintens ouer gelegen, 1627, WG 6, 35.

X-LAND: zie Grobbenland, Slegersland, Teggersland.
208. LANGE BEEMD: De lange beemd, V. - B 997-99; hooiland; 1 ha 20 a 90 ca.
Benoeming naar de vorm.
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209. LANGE DRIES: De lange dries, V. - A 655-656; bouwland (2 ha 3 a 10 ca) en
bos (12 a).
210. LANGE GRACHT:
1) Langengracht, B 1845. - A 695-696; heide; 1 ha 40 a 70 ca.
2) De lange gracht, V. - B 429; bouwland; 1 ha 82 a 30 ca.
Gracht = houtgracht. Perceel 1 was in 1844 nog
gemeentegrond, perceel 2 niet.
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211. LANGE-GRACHTWEG: Langegrachtweg (28), chemin du hameau de hondrik au
lieu dit langegracht, B 1845; langegrachtweg, G 1978.
Veldweg naar de Lange Gracht.

212. LANG VELD: Het lanck velt, 1634, WGM 6; 1669, WG 13; een stuck lants
genaemt het lanck velt, 1766, WG 16, 156; bouwland en bosch genaamd
langveld, WILSENS 1866, min. 96.
B 445-447, 450; bouwland; 2 ha 3 a 30 ca.
541-542; bouwland (1 ha 31 a 70 ca) en bos (6 a 20 ca).
1044; bouwland; 3 ha 87 a 90 ca.

213. LANGE STREEP: De lange streep, V. - A 170-171; bouwland (37 a 40 ca) en bos
(9 a 80 ca).
214. LANG VEN: Lang ven, K 1844. - B 1082; gemeentelijk moeras; 48 a 30 ca.
215. LANGE VOOR: Een stuck achterlant genaemd de lange voor, 1768, WG 16, 171
vo; een stukje bouwland genaemd de lange voord, MORREN 1846, min. 11; een
bouwland genaemd de langvoor, TIELEN 1865, min. 85. - A 187-188 (1 ha 62
a 50 ca), 510-513 (42 a 20 ca), 532 (32 a 60 ca); B 359-361, 370-371 (3 ha 86
a 40 ca), 703, 705 (2 ha 94 a 10 ca).
Perceel A 187-188 wordt ook Padveld (z.a.) genoemd.
Lange Voor was en is nog een gangbare naam voor een lang (en
meestal niet breed) perceel, in tegenstelling met Korte Voor (nr.
196).

216. LEEMKUILEN: 22 roeden aen de leemskuijlen door heijn gielen anno 1632
opgenomen, 1768-1774, CC 975, 182; steuen kelchtermans voor willem goessens
voor 22 roijen vrounten van de leemps cuijlen bij heijn gielen opghenomen,
1678, CC 973; 22 roijen vroenten vande leems cuijlen, 1693-1715, CC 974, 60.
Plaats in perceel B 245 waar leem werd gegraven; er heeft een
steenoven gestaan.

217. LEISENVELD: Les (sic!) velt, 1739, WG 14, 231; het leijsse velt, 1771, WG 16,
189.
Vgl.: Henrick Leijssen, 1697, WG 14, 8 vo; Hendrick Leesen, 1745,
id., 247 vo. - Leisen is de genitief van Leis, vleivorm van Laurens
of van Lijsbet (Elisabeth).

218. LEMMENSKESVELD: Lemmenskesveld, V. - A 238-239; bouwland (57 a 20 ca)
en bos (12 a). - A 238-239; bouwland (57 a 20 ca) en bos (12 a).
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Het eerste lid is de verkleinvorm van de psn. Lemmens.
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219. LINTENGOED: Eene boereplaets genaemd lintengoed gelegen in den hoenrik,
WILSENS 1854, min. 199. - B 261-265, huis en aangelag, in 1844 bewoond door
de erfgenamen van Jan Mathijs Gabriels. - Zie ook de jongere erfnamen Kerkhofs
(nr. 172) en Gabriels (nr. 95).
Linten is een psn. Vgl.: Hendrik Linten, 1699, WG 14, 22 vo; Tilman
Beijen nu Hendrik Paep met consorten van Linten goet, 1738, WK
6.

220. LOOK: Het loock, 1716, WGM 98. - B 448-449, 453-454; bouwland (2 ha 2 a
70 ca), heide en struwelen (23 a 50 ca).
Look is een afleiding van mnl. luken ‘(af)sluiten’; als veldnaam: een
door houtwallen besloten perceel.

Zie ook: Goed Lookske, Groot Look, Klein Lookske, Kobbenlook, Kwaad
Lookske, Peggenlook.
221. LOOKSKE: Cavel vant leuxken, 1739, WG 14, 230vo; den acker het leuxken,
1771, WG 16, 189; 1784, id., 303 vo. - A 485-486; bouwland en houtkant; 74
a 20 ca.
Lookske, dial. leukske, als verkleinvorm van Look.

222. LOOSBEEMD: Dierick loos bampt, 1720, WG 14, 156.
Vgl.: Jaen Loijchs voir Loijch Tielens, 1588, CC 972, 96 vo = Jean
Loos, 1607, WGM 10; Peter Lois, 1632, WG 7, 24; Peter Looze,
1710, WG 14, 94; Adriaen Looze, 1717, id., 131 vo. - Loos < Loijchs
< Lodewijk.

223. LUITENBEEMD: Luijten bampt, 1594, WG 5, 19.
Het eerste lid is een psn.; vgl.: Heijn Luijten, 1568, WG 2, 54. Luiten < Lu(i)tgard.

224. LUITENHOF: Luijten hoeff met den grachten rontom aenden dijck, 1634, WGM
6; hoff gelegen op den dijck genompt luijten hoff, 1635, WG 7, 50 vo.
Hof ‘hofstede’.

225. LUITENVELD: Stuck landts genoempt tluijten velt, 1637, WG 9, 4 vo; luijten
veldt, 1678, WG 2, 54.
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226. LUIZENHEUVEL: Luizelheuvel en aen de begeijnevijvers, K 1844; luizel heuvel,
K 1953; een perceel heide gelegen aen den luizenheuvel, WILSENS 1853, min.
70. - B 1104-05; gemeenteheide (119 ha 31 a 80 ca) en moeras (1 ha 79 a 90
ca).
Duinengebied met vennen. Het eerste lid houdt mogelijk verband
met luis, variant van lis ‘riet’.
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227. MAAIKE: Int maeijken, 1702, WG 14, 43.
Verkleinvorm van maai ‘hooiland’, afgeleid van het ww. maaien.

228. MAXBEMKE: Maxbemke, V. - A 610-11; hooiland (26 a) en heide (17 a 50 ca).
Gewezen bezit van de familie Max uit Peer.

229. METTENVELD: Peter metten velt, 1678, CC 973.
Metten = Marten (Martinus).

230. MEUSHUISVELD: In meus huijs velt, 1661, WG 13.
Vgl.: Gielis Meeus, 1588, CC 972, 91 vo; Adrianus Bartholomei,
1631, PR 840, 38 = Adrianus Meus, 1635, PR 840, 4; Thonis Mewis
van Heijn Mewis erffue, 1678, CC 973.
Meus (Meeuwis) is de verkorte vorm van Bartholomeus.

231. MEUSVELDJE: Een stuck landts genoimpt t meus velten, 1671, WG 13, 223.
232. MIDDELSTE VELD: Het middelste velt, 1757, WG 16, 39; een parceel acker
genaemt 't middelste velt in den hoenrick geleegen, 1790, WG 16, 348. - Vgl.
Achterste Veld.
233. MOLDERSHUIS: La maison dite moldershuis, B 1845. - Ook Snijders (nr. 313)
genoemd.
In dit huis heeft vermoedelijk een molder of molenaar gewoond; in
1844 woonde hierin Peter Snijders, landbouwer (K 1844), in 1796
diens vader Hendrick (V 1796).

234. MOLDERSWEG: Moldersweg (39), chemin de la maison dite moldershuis aux
prairies dites schansbeemden, B 1845. - Beemdweg.
235. MOLENBEEMD(EN): Den molenbempt, 1791, WG 16, 353; den molen bampt,
1739, WG 14, 226; eenen beemd in de molenbeemden, MISSOTTEN 1853, min.
9.
Gebied in de Mollemerbeemden (o.m. tussen de Blijleverbeemdweg
en de Molenweg), genoemd naar de ligging bij de watermolen van
Peer.

236. MOLENBEEMDJE: Het meulen bempten, 1674, WG 14, 226. - A 322-323;
bouwland (18 a 40 ca) en bos (1 a 5 ca).
Gelegen in de Molenbeemden.

Naamkunde. Jaargang 10

237. MOLENBOSKE: Stuk broix geleghen int molen bosken, 1707, WG 14, 66 vo; het
molen bosken, 1718, id., 147 vo.
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238. MOLENBROEKSKE: Seecker broixken genoempt het molen broexken, 1707, WG
14, 66 vo; het meulenbroucksken, 1718, id., 147 vo; bemptie genaemt het
molenbroexken, 1760, WG 16, 87.
239. MOLENDIJK: Het bollisken aenden meulendijck gelegen, 1659, WG 13.
Blijkens de context identiek met Molenweg 1 (nr. 241): dijk ‘weg’
leidend naar de Ekselse Windmolen.

240. MOLENSCHOOR: Een bosken geleegen aen het molenschoor, 1795, WG 17, 7
vo.
Schoor ‘brug’ op de Bolliserbeek of op de Kleinbeek, waarover de
Molenweg (nr. 241, 1 of 2) leidt. Zie ook nr. 304.

241. MOLENWEG
1) Molenweg (5), B 1845. - Thans Molenstraat.
2) Molenweg (58), sentier du lieu dit broekkant au moulin à eau de
peer, B 1845. - In de volksmond Molenstraatje.
Molenwegen naar de Ekselse Windmolen (1) en de
Peerder Watermolen (2).

242. MOLLEMERBEEMD(EN): Mullemer bemden, K 1844, 1953 en B 1845; een perceel
hooiland genaemd molmerbemd, WILSENS 1850, min. 25; een perceel hooiland
gelegen in de molhemmer bemden, ID., min. 38. - Kadastrale naam voor een
uitgestrekt hooilandgebied (A 67-92, 196-198, 258-390), waarin talrijke percelen
evenwel een andere naam hebben (zie kaart).
Genoemd naar de grensligging met Molhem, een gehucht van Peer.

243. MOLLEMERBROEK: Bempt genaemt mulmer broek, 1770, WG 16, 182; eenen
bempt genaemt molmer broek, 1777, id., 227. - Zie ook Groot Mollemerbroek.
‘Drassig’ hooiland gelegen in de Mollemerbeemden.

244. MONNIS: De monnis, V. - B 685-687; bouwland (1 ha 66 a 70 ca) en bos (30 a
60 ca).
Gewezen bezit van E. Mundis, in de vorige eeuw onderwijzer en
ook geruime tijd secretaris van de gemeente Wijchmaal.

245. MOONSBEMKE: Moonsbemke, V. - A 608-609; hooiland (28 a 80 ca) en heide
(19 a 30 ca).
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246. MOONSVELD: Moonsveld, V. - A 215-217 (1 ha 22 a), 222-223 (1 ha 52 a 10
ca) en 536-537 (2 ha 25 a 10 ca).
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Deze bouwlanden zijn het gewezen bezit van Jan Mathijs Moons,
zoon van Henricus en Maria Elisabeth Rutten, geboren te Eksel en
gehuwd met (1) Anna Elisabeth Librichs († 15.4.1796), (2) Maria
Christina Suers, geb. te Houthalen († 16.2.1822). Jan Mathijs Moons,
overleden op 13.6.1832, was onder het Frans bewind ‘agent
municipal’ van Wijchmaal. - Moons < Simon.

247. MOORS: Aen de moors, K 1844 en 1953.
Recente naam voor het goed de Kloots (cfr. nr. 188).

248. MUIJENSVELD: Paert in trijn muijens velt, 1719, WG 14, 151.
De psn. Muijens - elders ook Moijens - is afgeleid van mnl. moye,
muye ‘tante’.

249. NEVENBEEMD: Thomas neven bempt, 1768-1774, CC 975, 188.
Neven is een verwantschapsnaam, afgeleid van mnl. neve ‘kleinzoon,
neef’.

250. NEVENWEG: Nevenweg (50), chemin de la bruyère dite blijlever heide à la prairie
dite blijleverbeemd, B 1845.
Beemdweg naar perceel A 86, hooiland dat in 1844 in het bezit was
van Mathijs Neven (K 1844).
Mathijs Neven, zoon van Jan en Elisabeth Crijns, huwde op 9.5.1824
met Maria Lucia Vandermaesen, dochter van Jacob en Maria
Kenens; in 1844 bezat hij twee boerderijen (B 211-214 en 219-225),
gelegen op de Hondrik (K 1844).
Zijn vader, Jan Neven, was afkomstig van Eksel en staat in 1796
vermeld als teut ‘rondtrekkend handelaar’; Wijchmaal telde slechts
een paar teuten, in tegenstelling met Eksel, Sint-Huibrechts-Lille
en andere buurdorpen, waar de teuterij zeer ‘in’ was.

251. NIEUWE BEEMD(EN): Opden nieuwen bampt, 1658, WG 13; nieuwe bemden, K
1844 en 1953; MISSOTTEN 1853, min. 240. - Diverse percelen (B 949 t/m 1005),
gelegen tussen de Houterstraat en de Kleine Houterstraat.
Nieuw ‘ontgonnen’ (verkochte gemeentegrond). Zie ook volgend
nummer.

252. NIEUWE GEMEENTE: In alsulcke nieuwe gemeijnte, 1644, WG 12, 7; de nieuwe
gemeijnte aen den slagboom, 1718, WG 14, 144; die nieu gemeente bij den
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draeij boom, 1749, id., 255 vo; eenen beempt op de houtere straet uijt de nieuw
gemeijnte, 1795, WG 17.
Blijkens de context d.d. 1795 meer dan waarschijnlijk identiek met
vorig item. In verbinding met nieuw heeft gemeente niet meer de
primaire betekenis van gemeentegrond, wel die van door het
gemeentebestuur verkochte en door de koper (meestal) ontgonnen
heidegrond.
De burgemeestersrekening uit 1649 (WGM 46) vermeldt de
volgende inkomsten van nieuwe gemeenten:
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Goeris Jannis

neuwe gement

197 gl. (min een oort)

Lemmen Lemkens

nuewe gement

160 gl. 13 st.

Jan van Vlasmaer

nuewe gement

224 gl. 3 st.

Peter Celen

nuewe gement

113 gl.

Houb Cloets

nuewe gement

68 gl. 13 st.

Heijn opden Achgel

nuewe gement

735 gl.

Heijndrick Dries

nuewe gement

.24 gl.

Aert Keijerts

nuewe gement

360 gl.
_____
2147 gl. 4 st. 3 oort.

253. NIEUW VELD: Een veld genaamd nieuwveld, MORREN 1822, min. 4; ID. 1844,
min. 4. - B 944-945; bouwland (2 ha 54 a 40 ca) en heide (53 a 10 ca).
254. NIEUWE VROENTE: Vand(er) nieuwer vroente(n), 1588, CC 972, 91 vo.
Dezelfde betekenis als Nieuwe Gemeente; zie ook onder Vreen (nr.
358).

255. NIEUWE WIJER: Wijer genoempt den nieuwen wijer, 1646, WG 12, 38.
Nieuw ‘pas aangelegd’.

256. ONDERSTE WEIDE: De onderste weide, V. - A 315-316; hooiland (99 a 70 ca)
en bos (9 a 50 ca).
Onderste = voorste; vgl. Bovenste Weide (nr. 56).

257. OOMSBEEMD: Dierick ooms bampt, 1659, WG 13.
Vgl.: Peter Oems alias Noens inden hornick, 1588, CC 972, 93;
Heijn Ooms, 1678, CC 973; Dierick Ooms erfgenaemen, 1693-1715,
CC 974, 61. - Mnl. oem ‘oom, grootvader, zwager’.

258. OOMSBROEKSKE: Een broecksken genaemt oomens broeksken, 1763, WG 16,
129 vo.
259. OUD GOED(HUIS): Huijsch genaemt het oudt huijsch, 1774, WG 16, 214; een
boereplaets genaemd oud goed, WILSENS 1864, min. 81. - B 1051.
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260. OUDE PASTORIJ: Oude pastorij, K 1844 en 1953, B 1845; een parceel hooiland
en bosch aen de oude pastorij of schans, WILSENS 1866, min. 109. - B 777-78;
vijver (33 a 80 ca) en moeras (11 a 30 ca).
Bedoeld is de eerste pastoorswoning, in 1630-1631 op de
Houterschans (nr. 153) opgetrokken. Zie ook onder Pastorij (nr.
269) en Schans (nr. 297).
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261. PAAL(BROEK): Een stuck brox geheeten paelbrock, 1588, WG 4, 18; eenen
bempt genaemt den pael, CC 975, 186.
Paal ‘stenen grenspaal’?

262. PAARDSVEN: Paerdsven, K 1844. - B 1081; moeras; 70 a 30 ca.
Drinkplaats voor het vee, gelegen in de uitgestrekte Grote Heide.

263. PADDRIES: Een stuck lants genaempt den pat dries, 1725, WG 14, 186 vo.
Naar de ligging tegen een (voet)pad.

264. PADSTRAATJE: Padstraetje (21), chemin du hameau de houterestraet au chemin
dit kleine houterestraet, B 1845.
Verbindingspad tussen de Houterstraat en de Kleine Houterstraat.

265. PADVELD: Het padt velt, 1634, WGM 6; paedt veldt, 1678, WG 13; het
voetpadveld, 1758, WG 16, 48; padveld, B 1845; een parceel bouwland genaemd
padveld, WILSENS 1853, min. 169.
A 182-191; 5 ha 63 a 90 ca. Deel ook Lange Voor (nr. 215) genoemd.

B

391-393; 85 a 60 ca. Ook Teggershoogveld (nr. 325) genoemd.
356-357; 1 ha 34 a 20 ca.
330-333; 1 ha 3 a 60 ca.
Benoeming naar de ligging tegen een voetpad.

266. PADVELDWEG: Padveldweg (32), chemin de celui dit hoogveldstraetje à la terre
dite padveld, B 1845.
Toegangsweg tot Padveld 1 (A 182-191).

267. PANOVENSTRAATJE: Panhovenstraetje (18), chemin du hameau de hondrik au
lieu dit dijkerveld, B 1845, panhovenstraat, G 1978.
Genoemd naar een panoven, waar dakpannen gebakken werden.

268. PASTOORSBEEMD: Pastoors bempt, 1768-1774, CC 975, 193.
Pastoraal (of kerkelijk) goed.
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269. PASTORIJ: Op die pastorie, 1637, WG 9, 14; de pastorie groot omtrent 275
roijen opghenomen anno 1632, 1678, CC 973; ten pastoreelen huijse op de
schans, 1768, WG 16, 171.
De eerste pastorij werd op de Houterschans (nr. 153) gebouwd in
1630-1631; op het einde van de 18de eeuw verhuisde de pastoor
naar het Dorp, zodat de naam Oude Pastorij ontstond.
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270. PASTORIJSTRAATJE: Pastorijstraetje (17), chemin du lieu dit pastorijveld au lieu
dit snijders goed, B 1845. - Weg leidend naar het Pastorijveld.
271. PASTORIJVELD: Pastorijveld, B 1845. - B 774-776; bouwland (78 a 20 ca), heide
(19 a 40 ca) en bos (14 a 20 ca). - Het aangelegen land bij de Oude Pastorij.
272. PEDERSTRAATJE: Pederstraetje (35), chemin du lieu dit tichelhovensveld au
lieu dit hoogveld, B 1845.
Peder- is vermoedelijk een verschrijving voor Peerder-

273. PEERDERBAAN: Peerderbaan, G 1978. - Weg Hechtel-Eksel.
274. PEERDERDIJK: Den peerder dijck, 1716, WG 14, 129 vo; 1759, WG 16, 85. Dijk ‘weg’ naar Peer.
275. PEG(GE): Heijn inden pegge, 1588, WG 4, 17; heijn inden peg, 1607, WGM 10;
gorissen inde peg, 1635, WG 7, 49; goirt jannis alias inde pegge, 1637, WG 4,
4 vo; henricus jannis alias inden pegge, 1656, PR 840, 41.
Mnl. peg(ge) ‘houten pen, pin’. De peggen die een schoenmaker in
de zolen klopte, werden gemaakt van sporken- of honzenhout, ook
peggen- en pinnekenshout genoemd.
Hier wordt wellicht het huis bedoeld waarin een schoenmaker
woonde.

276. PEGGENEIND: Stuck ackerlandt genaemt het peggen eijnd, 1769, WG 16, 175;
une terre arable nommée het peckeijnd, CEIJSENS 1816, min. 20.
Naar de ligging op het (uit)einde van het Peggengoed?

277. PEGGENLOOK: In pegloock, 1696, WG 14, 1 vo; een parceel genoempt het pegge
loock, 1707, WG 14, 68 vo; int peggen loock, 1725, id., 187 vo.
Look ‘besloten land’, gelegen of behorend bij het Peggengoed.

278. PELENDERSBEEMD: Peelenders bampt, 1627, WG 6, 25; pelenders bampt,
1693-1715, CC 974, 77.
Het eerste lid is een psn. Vgl.: Jeronijmus Pelenders, 1588, WG 4,
21 vo;
Heijndrick Peelenders, 1631, WG 7, 3 vo; Peeter Prenen alias
Peelenders, 1644, WG 12.
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279. PELSER: Seecker bemptien genoempt den pelser, 1741, WG 14, 239 vo; 1755,
WG 16, 27.
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Afgeleid van een psn. Vgl.: Jan Pelsers, 1569, WG 2, 87 vo; Jan
Spelsers, 1717, WG 14, 134.
Pelser ‘bewerker van vellen of huiden’. Vgl.: Ontvangen vanden
hoij vanden pelser 33 gl. 11 st., 1603, WGM 13.

280. PELTMANSHUIS: Guederen genoimpt het peltmans huijs, 1668, WG 13.
Het eerste lid is een psn., afgeleid van (Neer-, Over-) Pelt; vgl.: Jan
Peeltmans, 1567, WG 2, 3 vo; Jan Peltmans, id., 13; Willem
Peltmans, 1629, WG 6, 102; Wilhem Peltmans, 1678, CC 973;
Willem Pellemans, 1716, WG 14, 129.

281. PELTMANSVELD: Een stuck velt genoempt het peelmans velt, 1700, WG 14, 32.
282. PEREVELD: Eenen dries genaempt het pereveldt, 1725, WG 14, 186 vo.
Pere ‘Peer’ (naam van het buurdorp) of omheind veld, naar mnl.
parre, perre ‘omheinde, afgesloten plaats’?

283. PIERKESVELD: Pierkesveld, V. - A 478-479, 482; bouwland (87 a 60 ca) en bos
(3 a 80 ca).
Recent ontstane naam, naar de eigenaar Pier = Peter

284. PLAT: Caevel in het platt op de houte straet, 1786, WG 16, 319 vo.
Plat in de bet. van drassig, moerassig. In 1774 verkocht de gemeente
vier percelen van elk 156 korte of kleine roeden uit seker plat op
de houter straet; ze werden verkocht tot brouck oft weijlandt.

285. POTTENBAKKERIJ: Die potte backerije, 1786, WG 16, 320.
Bedoeld wordt de pottenbakkerij van Gerard Dullinghs, geb. in
Reurth (bisdom Roermond), die op 19.1.1789 huwde met Anna
Catharina Wouters van Overpelt. Blijkens de onder het Frans bewind
gehouden volkstelling woonden er in 1796 twee pottenbakkers te
Wijchmaal, nl. Gerard Dullighs en Jan Desaer (cfr. nr. 16). In 1844
staat Antoon Moors als pottenbakker vermeld.

286. POTTENBAKKERSBEEMD: Een hooiland genaemd pottebakkersbemd, WILSENS
1866, min. 109. - B 976; hooiland; 12 a 20 ca.
Gewezen bezit van Antoon Moors, pottenbakker in 1844 (K 1844).

Naamkunde. Jaargang 10

287. POTTENBAKKERSVELD: Pottebakkersveld, WILSENS 1866, min. 109. B 303 (1
ha 33 a 40 ca), het aangelegen veld bij het goed van pottenbakker Jan Desaer
in 1844.
337-338, 343-346; bouwland (1 ha 18 a 70 ca), dennen (2ha 30 ca) en bos (14
a 50 ca).
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916-918 (1 ha 33 a 40 ca), het aangelegen veld bij het goed van pottenbakker
Antoon Moors in 1844.
288. PUT: Eenen beemd genaemd den put, TIELEN 1861, min. 57. - A 4; hooiland;
34 a 30 ca.
Put ‘moerassige laagte’, waar vermoedelijk klot werd gestoken.

289. RECHTE DIJK: Rechten dijk (8), chemin du lieu dit langengracht à Exel, B 1845.
- Thans Broekkanterstraat.
Rechtlopende dijk ‘weg’.

290. RIJSKENS: De rijskens, V.
Boerderij met aangelegen grond (A 488-492, 531), in 1844 het bezit
van Jan Rijskens, burgemeester (K 1844). Jan Rijskens, zoon van
Petrus en Maria Muls (eigenaars van het goed in 1796), huwde op
8.6.1824 met Maria Elisabeth Beyen, dochter van Joannes en Cecilia
Nijs.

291. RIJT(EN): Een nieuw stuk broeks genoimpt de rijt, 1667, WG 13; eenen bempt
genaempt de reijt, 1788, WG 16, 336; de rijten, K 1844 en 1953, B 1845; een
parceel hooiland in de rijten gelegen, WILSENS 1863, min. 38. - Een complex
hooiland met enkele heideperceeltjes, gelegen in een heidegebied (B 141,
143-144, 146-157). Zie ook Grote en Kleine Rijt.
Het gebied is genoemd naar een rijt ‘waterloop’, i.c. de Hoenrikloop,
die het gebied irrigeert. De Hoenrikloop, die in de Bolliserbeek
uitmondt, is mogelijk een kunstmatig gegraven waterloop. Heel wat
nederzettingen en hooilandterreinen in de Kempen zijn genoemd
naar een rijt of waterloop.

292. RIJTENWEG: Rijttenweg (53), chemin du lieu dit achelmansheide aux prairies
dites rijtten, B 1845. - Toegangsweg tot de Rijten.
293. RIKKERSBEEMD: Reckers bampt, 1633, WG 8, 11 vo; rickers bampt, 1659, WG
13.
Het eerste lid is een psn.; vgl.: Vaes Rickarts voir Joest Rickarts,
1588, CC 972, 98 vo. - Germ. naam rîk-hard.

X-ROOT: zie Vlasroot.
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294. RUTTENVELD: Rutten veld, V. - A 325-326 (hooiland, 71 a) en 347-349 (id., 39
a 10 ca).
In 1844 woonde op het goed, gelegen A 394-419 (huis A 403), Anna
Maria Vanbriel, afkomstig van Helchteren, weduwe van Adriaen
Rutten, zoon van Rutgerus en Maria Kenens, overleden op 3.4.1829.

295. SALOMONSHOF: Salomonshof, V. - B 697-702; bouwland (2 ha 7 a 30 ca) en
bos (42 a 50 ca).
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Het eerste lid is de genitief van een voornaam; de familienaam
Salomons was (is) te Wijchmaal onbekend.

296. SARSELMAN: Geerit va(n) sarsel, 1607, WGM 10; panden jan maesens voormaels
genompt sarcelmans panden, 1627, WG 6, 62; panden genampt der sarselman,
id., 37 vo; masens goederen genoimpt den sarselman, 1645, WG 12, 17.
Blijkbaar een erfnaam, genoemd naar de eigenaar, afkomstig van
Peer, waar de plaatsnaam sarsel bekend is; vgl.: op zarcel gelegen,
1573, Peer gichten 1, 10 vo; gelegen op tsarcel, 1606, id. 4, 271; op
sarceel gelegen, id. 5, 175; opt sarcel, 1707, id. 14, 328 vo; opt
saersel, 1742, id. 18, 2 vo.

297. SCHANS: Aen die schanse, 1618, WGM 24; op de scansse, 1634, WG 8, 45; aen
die schansse geleghen, 1700, WG 14, 30; de schans, 1760, WG 16, 94. - Bedoeld
is waarschijnlijk in alle gevallen de Houterschans (nr. 153).
Te Wijchmaal waren er twee schansen, nl. de Houterschans en de
Tichelovenseschans, waarvan de eerste begin 17de eeuw werd
aangelegd; over de Tichelovenseschans is minder bekend.
De schansen zijn een typisch Kempisch verschijnsel. De oprichting
ervan is te verklaren doordat de Limburgse Kempen na het uitbreken
van de Tachtigjarige Oorlog (1568) voortdurend onveilig werd
gemaakt door doortrekkende en meestal plunderende legerbenden.
Om zich hiertegen enigszins te kunnen verdedigen werd per
gemeente of gehucht een schans aangelegd, een omwald terrein,
waarop elke schansgenoot een hut kon bouwen; bij gevaar trokken
de ingezetenen zich hierop terug met hun belangrijkste bezittingen
en hun vee. Net zoals te Kaulille werd in de 17de eeuw te Wijchmaal
een woning op de schans gebouwd voor de pastoor, die het hier
wellicht veiliger vond in de woelige 17 de eeuw.
Op het einde van de 18 de eeuw verloren de schansen hun betekenis,
werden door de gemeentebesturen als weiland en visvijver (de
gracht) verhuurd en nadien meestal verkocht.

298. SCHANSBEEMD(EN): Den schansbempt, 1795, WG 17, 6 vo; schansbeemden, B
1845. - A 599-603; hooiland en struwelen; 2 ha 6 a.
Naar de ligging bij de Tichelovenseschans (A 566-567).

299. SCHEPENENWEG: Schepenenweg (38), chemin du lieu dit tichelhovenschen
beemd dijk aux prairies dites schansbeemden, B 1845. - Vgl. in deze zin
Burgemeestersstraatje (nr. 66).
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300. SCHEPERSBEEMD: Peeter scheepers bampt, 1659, WG 13; Thonis Scheppers
bampt, 1729, WG 103.
Het eerste lid is een psn., afgeleid van scheper = schaper ‘herder’.
Vgl.: Claes Goessen alias d e r s c e p e r , 1588, CC 972, 92 vo;
Gerardt d e r s c e p e r , id., 98 vo.
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301. SCHONKERENAANZEEL: Sionckeren aenseil, 1671, WG 14, 237 vo.
Het bij de woning - mnl. sedel, zedel - gelegen land; gangbaarder
dan aanzeel is in de Kempen huisveld.
Het eerste lid is een psn.; Vgl.: Dierijck Tsionckeren, 1588, CC 972,
93; Stijn Sionckeren, 1634, WG 8, 20 vo; Sionkere pande onder
Haudt, 1716, WG 14, 130. - Schonkeren, met voorgevoegde genitief
-s uit (de)s jonker(en), mnl. jonchere (cfr. nr. 162).

302. SCHONKERENBEEMD: Sionckeren bampt, 1638, WG 10, 5; dirick sjonckeren
zaliger bampt, 1678, CC 973, =
SCHONKERENBROEK: Een cauelle in sionckeren broeck, 1703, WG 14, 52; bempt
genaempt sjonckeren broeck, 1784, WG 16, 304.
Beemd en broek (eigenlijk: moeras) worden vaak door elkaar
gebruikt.

303. SCHOOFSBEEMD: Jan schoofs bampt, 1741, WG 14, 237 vo.
De familie Schoofs woonde te Peer. Schoofs = genitief van schoof
‘bos van stro, schoof van korenaren’: beroepsnaam voor een
schovenbinder?

304. SCHOOR: Bampt aent schoer gelegen, 1588-1612, CC 971, 84 vo; de tweede
bollis aent schoor, 1718, WG 14, 144 vo.
Voetbrug op de Bolliserbeek (bij perceel A 14). Letterlijk betekent
schoor ‘stut of steunbalk’. Een synoniem is Vonder (nr. 354).
Zie ook Molenschoor.

305. SCHRIJERBEEMD: Schrijerbeemd, V. - B 791-792; hooiland; 53 a 20 ca.
Het eerste lid is een -er-afleiding van de psn. Schrijen; in 1844 was
perceel B 791 in het bezit van Willem Jan Schrijen, ontvanger te
Peer (K 1844).

306. SCHUILENSVIJVER: 19.5.1729 relief arnoldus scuijlens: weijer, WG 14, 207;
erfgen. arnold schuijlens tot hechtel voor erfgen. jan meijnen voor jan ende nijs
op de hooff van een weijer anno 1611 doir simon op de hoeff opgenomen,
1768-1774, CC 975, 180; den schuijlens wijer, 1792, WG 16, 364 vo; schijlens
vijver, K 1844 en 1953. - B 1108-1111; wijer; 2 ha 65 a.
Wijer ‘visvijver’, in 1611 door Simon op de Hooff (= Hoeve) van
de gemeente opgenomen ‘gekocht en eventueel aangelegd’; in de
18de eeuw in het bezit van de Hechtelse familie Schuilens.
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307. SCHUTTERSBOOM: De schuttersboom opt heijken, 1636, WS 43; ontrent den
schutterboom, 1756, WG 15, 20; schuttersboom, 1772, WG 16, 207 vo.
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Oefenterrein voor de schuttersgilde, gelegen op het
Tichelovensheike. De precieze ligging is onbekend.

308. SEISEN: De seisen, K 1844 en 1953. - B 376-382; bouwland (3 ha 65 a 50 ca)
en heide (4 ha 39 a 90 ca).
Naar alle waarschijnlijkheid afgeleid van de psn. Ceijssens. Op
2.6.1726 was Mathias Seisens te Wijchmaal gehuwd met Cristina
Willems; hij was ingeweken, vermoedelijk uit Grote-Brogel.
Bij de verdeling van goederen, nagelaten door Barthel Kenens en
Lucia van Hove, op 22.4.1789 voor notaris Brouwers te Peer, is er
ook sprake van Tijsken Ceijssens goedt, met o.m. de volgende
percelen: Den bampt genoemt de Ceijssens; het Ceijssens brouk;
Tijsken Ceijssens Veldt; de Huijsplack en de Achterste Caevel tot
achter tegen de heijde. - Op de percelen, later bekend als de Seisen,
heeft vermoedelijk de boerderij van Mathias of Tijsken Ceijssens
gestaan; nadien is het goed in het bezit gekomen van Barthel Kenens.

309. SEVERENSVELD: Het lanck velt naest thijs seuerens velt, 1634, WGM 6.
De psn. Severens = Severijns, afgeleid van de heiligennaam
Severinus.

310. SLEGERSLAND: Neffens sleegers landt, 1786, WG 16, 320.
De psn. Slegers komt tot het einde van de 18de eeuw in Wijchmaal
voor. Sleger = (koper)slager.

311. SLUIZEN: De sluizen, V. - A 594-596; hooiland; 60 a 60 ca.
Genoemd naar de ligging bij een sluis op de Bolliserbeek.

312. SMITSVELD: Smitsveld, V. - A 18; in 1844 nog gemeenteheide; 1 ha 80 a 40 ca.
313. SNIJDERS: Eene boereplaets genaemd de snijders, WILSENS 1853, min. 111. Ook genoemd Moldershuis (nr. 233).
Goed op de Ticheloven (A 546), met aangelegen land (A 542-543),
in 1844 in het bezit van Peter Jan Snijders, zoon van Henricus en
Maria Geringhs. Hendrick Snijders had dit goed in 1784 gekocht
van de erfgenamen Marten Stevens x Josijn (WG 16, 296-297).
Snijder = kleermaker; vgl.: Jacop der snijder, 1627, WG 6, 37 vo.

314. SNIJDERSVELD: Snijdersveld, B 1845. - A 542-543 (4 ha 87 a 60 ca), het
aangelegen huisveld.
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315. SNOEKSKESVELD: Snoekskesveld, V. - A 163-165; bouwland (86 a 90 ca) en
dennen (24 a 50 ca).
Het eerste lid is de diminutiefvorm van de fn. Snoeks.
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316. SOETSEN: De soetsen, V. - A 429; bouwland; 33 a 30 ca.
Op het stuk staan enkele stronken; dial. soets < fra. souche ‘stomp,
stronk’.

317. SOGENBEEMD: Eenen bemd genaemd soogenbemd, MORREN 1850, min. 27.
In 1844 woonde Peter Jan Soogen, afkomstig van Hechtel, op het
goed de Berg (nr. 24, 1). Hij was op 6.4.1826 gehuwd met Lucia
Jorissen, dochter van Joannes en Barbara Kenens.

318. SPELTERSWEG: Speltersweg (51), chemin de la terre dite blijleverveld aux prairies
dites blijleverbeemden, B 1845.
319. STAPPERSGOED: Stappers goet tot haut geleghen, 1699, WG 14, 16 vo.
Het eerste lid is een psn.; vgl.: Huijbrecht Stappers, 1693-1751, CC
974, 56. - Vermoedelijk afgeleid van tapper ‘herbergier’.

320. STATIONSSTRAAT: Stationsstraat, G 1978.
321. STEENOVENVELD: Steenovenveld, V. - B 587; bouwland; 93 a 80 ca.
Perceel waarop een veldoven voor het bakken van tichelstenen en/of
dakpannen heeft gestaan.

X-STUK: zie Gaarstuk.
322. SWINNENVELD: Swinnenveld, V. - A 175; bouwland; 42 a 30 ca.
Het eerste lid is een psn.; afgeleid van winne ‘pachter, landbouwer’,
met voorgevoegde genitief-s.

323. TAANSKENSBEEMD: Taanskensbeemd, V. - A 109-112; hooiland (86 a 70 ca)
en bos (12 a 10 ca).
Het eerste lid is de diminutiefvorm van de fn. Taens.

324. TEGGERS: Het erffue genoimpt teggers aent broeck geleegen, 1662, WG 13.
Afgeleid van een psn.; vgl.: Art Teggers, 1567, WG 2, 3; Heijn
Teggers, 1587, WG 4, 8 vo; Stijn Teggers, 1607, WGM 10.
Mnl. taggen ‘pikken, prikken; treiteren, plagen’. Tagger, met
morfologische umlaut legger ‘treiteraar, plager’.
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325. TEGGERSHOOGVELD: Tegger hoogveld, K 1844 en 1953, B 1845; een parceel
bouwland genaemd teggershoogveld, WILSENS 1850, min. 25. - Percelen hieruit
ook genoemd Bos, Padveld en Soetsen (z.a.).
Complex bouwland, kadastraal A 391-393, 428-451, 456.
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326. TEGGERSLAND: Een stuck lants genoemt teggers lant, 1627, WG 6, 26; teggers
landt, 1696, WG 14, 1 vo; 1757, WG 16, 39.
327. TEGGERSVELD: Stuck landt genoempt teggers velt, 1700, WG 14, 27 vo.
X-STRAAT: zie Achelmansstraat, Acht-Zalighedenstraat, Achterstraatje,
Bergstraatje, Blijleverstraat, Bollisstraat, Bovenste straat, Broekkanterstraat,
Burgemeestersstraatje, Dijkerstraat, Eggebekstraat, Haanstraat, Heerstraat,
Hondrikstraat, Hoogstraatje, Hoogveldstraatje, Houterstraat, Karstraat,
Kerkstraat, Kerkstraatje, Padstraatje, Panovenstraat(je), Pastorijstraatje,
Pederstraatje, Stationsstraat, Tichelovenstraat, Tichelovensestraat, Truienstraatje,
Verloren Straatje, Waterstraatje, Wijerstraat.
328. TETTELS: In tettel gelegen, 1665, WG 13; tijtel erffue, 1678, CC 973; veldt ende
bempden genoempt tettels, 1745, WG 14, 246; een heijthoeve op de houtte straet
in de tettels gelegen, 1775, WG 16, 216 vo; tettels, K 1844 en 1953, B 1845;
een hooiland genaemd tettels, WILSENS 1863, min. 227. Vgl. ook: Vaes van
tettel, 1594, WG 5; peeter van tettel, 1607, WGM 10.
Een uitgestrekt complex (B 796-890) gelegen tegen de Kleinbeek;
aan de overzijde van de beek op Peerder grondgebied is dit toponiem
eveneens bekend. De gronden zijn blijkens de kadastrale legger niet
van de beste kwaliteit: buiten de bouw- en hooilanden, die de
minderheid uitmaken, overwegend heideen bospercelen.
De grondvorm is vermoedelijk *etsel, een afleiding van de stam
van het ww. etten ‘doen afgrazen, afweiden’ met het -sel-suffiks.
Daarnaast komt in Noord-Limburg frekwenter e(e)u(w)sel (cfr. ook
nr. 92) voor. Het gebied zal aanvankelijk een veeweide geweest
zijn: Velt genompt tetel velt, 1627, WG 6, 34 vo. Ettel is de
geassimileerde vorm van *etsel, met verdere ontwikkeling tot tettel
door verkeerde scheiding van het lidwoord. Oudere attestaties
ontbreken om die ontwikkeling afdoend te bewijzen.

329. TICHELHOEVE: De tichelhoeve, V. - Gerestaureerde en geklasseerde hoeve (A
643), in 1844 eigendom van Jan Hendrik Leijsen, molenaar uit Hechtel.
Tichelhoeve is geen oude naam, maar werd in deze eeuw aan de
boerderij gegeven.

330. TICHELOVEN: Gelegen in den tiechelooven, 1711, WG 14, 104; het huijs op den
tichel oven gelegen, 1742, WG 14, 240 vo; ontrent den tegel hooven gelegen,
1755, WG 16, 25; gelegen op

Naamkunde. Jaargang 10

326
den tiegelhoven, 1763, id., 128; op den tigel oven geleegen, 1795, WG 17, 6 vo;
tichelhoven, K 1844 en 1953, B 1845.
Kleine nederzetting, genoemd naar de vroeger aldaar veel
voorkomende steenof tichelovens, veldovens waarin tichelstenen
werden gebakken.

331. TICHELOVENSEBEEMDEN: Tichelhovensche beemden, B 1845.
Beemdgebied tegen de Bolliserbeek bij de nederzetting Ticheloven.

332. TICHELOVENSEBEEMDDIJK: Tichelhovensche beemd dijk (12), B 1845.
Dijk ‘weg’ naar de Tichelovensebeemden.

333. TICHELOVENSBROEK: Tichelhovens broek, K 1844 en 1953.
Laag hooilandgebied (A 10-17, 48-63, 109-151) gelegen achter de
nederzetting Ticheloven tegen de Bolliserbeek.

334. TICHELOVENSHEIKE: Thegelhovens heiken, K 1844 en B 1845; tichelhovens
heiken, K 1953; een parceel heijde op de tichelhover heijde gelegen, MORREN
1849, min. 116. - Kad. A 142, 145, 158-163; gemeenteheide (23 ha 7 a 30 ca)
en heide in privaat bezit (7 ha 18 a 40 ca).
Gemene heide bij de nederzetting Ticheloven. - Wellicht identiek
met Wijchmaalsheike (nr. 365).

335. TICHELOVENSEKERKWEG: Tichelhovenschen kerkweg (59), B 1845.
Voetpad van de Ticheloven naar de dorpskerk; in de volksmond
Kerkenwegske genoemd.

336. TICHELOVENSESCHANS: Tichelhovens schans, K 1844; tichel hoven schans, B
1845. - A 566-567; bouwland (27 a 50 ca) en moeras (20 a 60 ca).
Over deze schans is weinig bekend. Waarschijnlijk dateert ze zoals
de Houterschans uit het begin van de 17de eeuw.
In 1836 werd ‘de thichelhovender schans’ verhuurd aan Matthies
Moons voor 7 gulden 40 centen (Inkomsten en uitgaven 1836).

337. TICHELOVENSTRAAT: Tichelhovenstraet (7), chemin du hameau de tichelhoven
à Exel, B 1845; tichelhovenstraat, G 1978.
338. TICHELOVENSESTRAAT: Tichelhovensche straet, B 1845. - Thans Molenstraat,
leidend naar de Ekselse Windmolen.
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339. TICHELOVENSVELD: Een perceel bouwland en bos genaemd tichelhovens veld,
WILSENS 1860, min. 237. - A 226-228; bouwland; 1 ha 65 a 90 ca.
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340. TICHELOVENWEG: Tichelhovenweg (62), sentier du lieu dit snijdersveld au
hameau de tichelhoven, B 1845.
341. TIELENSWEG: Tielensweg (60), sentier du lieu dit tichelhovens veld au chemin
dit klein kerk straetje, B 1845.
Voetpad leidend naar het goed van Jan Tielens (B 242-246), op
26.2.1816 gehuwd met Aldegonde Beyen, dochter van Joannes en
Cecilia Nijs. Zijn vader Jan Tielens was afkomstig van Peer en
huwde op 14.1.1791 met Maria Kenens uit Wijchmaal; hij kocht
het goed op 7.8.1782 van de erfgenamen Henricus Vermeulen x
Helena Neven (WG 16, 281-283).

342. TRUIENSSTRAATJE: Truijens straetje (48), B 1845.
Beemdweg naar de percelen A 72-74, in de volksmond
Truiensbeemd: in 1844 eigendom van Dionysius Truyens, koopman
te Eksel, en Antoon Truyens, pastoor te Kleine-Brogel (K 1844).

343. TURFBEEMD: Eenen bempt genoempt den torf bempt, 1782, WG 16, 432. - A
274; hooiland; 40 a.
Perceel waaruit turf werd gehaald; zie ook Krooksturfbeemd (nr.
203).

344. TUSSEN DE DIJKEN: Tusschen de dijken (45), chemin du lieu dit dijkerveld aux
prairies dites dijkerbeemden, B 1845.
345. TWEEDE BOLLIS: Die tweede bollis aent schoor, 1718, WG 14, 144 vo. - Vgl.
Derde Bollis (nr. 70).
X-VAART: zie Elzenvaart.
346. VAN VELDHOVENBEEMD: Van velthoven bampt, 1722, WG 14, 167 vo; sekeren
bempt genaemt van velthoven bempt in de bollisse gelegen, 1769, WG 16, 167
vo.
Van Veldhoven is een oude Ekselse stam. - Herkomstnaam
(Veldhoven in Noordbrabant).

347. VELDJE: Het velten, 1661, WG 13; een parceel ackerlandt genaemt het veltien,
1772, WG 16, 201; een bouwland genaemd het veldje, TIELEN 1865, min. 85.
- B 226-229 (bouwland en houtwal, 43 a 50 ca), 233 (id., 29 a 30 ca), 309-312
(bouwland en houtwal, 64 a 30 ca), 518-519 (id., 62 a 50 ca).
Zie ook: Achterste Veld, Armenveldje, Berk(en)veld, Bonenveldje, Boskesveld,
Bovenste Veld, Bremveld(je), Delle(veld), Dijkerveld, Dillenveld, Eikerveld,
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Gieliskens(veld), Gielkesveld, Gijselsveld, Groot Veld, Heideveld, Hondrikveld,
Hoogveld, Houter(straat)veld, Huisveld, Jannekesveld, Kenensdijkveld,
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Kerk(en)veld, Koenenveld, Kooiveld, Krijnsveld, Lang Veld, Leisenveld,
Lemmenskesveld, Luitenveld, Mettenveld, Meusveldje, Middelste Veld,
Moonsveld, Nieuw Veld, Padveld, Pastorijveld, Peltmansveld, Pereveld,
Pierkesveld, Pottenbakkersveld, Ruttenveld, Severensveld, Smitsveld,
Snijdersveld, Snoekskesveld, Steenovenveld, Swinnenveld, Teggersveld,
Tichelovenveld, Veller, Vrankenveld, Zavelveldje.
Te Wijchmaal is akker onbekend ter aanduiding van bouwland. De
gangbaarste benaming voor akkerland is er veld, dat oorspronkelijk
ongekultiveerde, woeste grond aanduidde. Aan de primaire bet. van
veld ‘open, onbebouwd veld’ herinneren:
1) Het toponiem Heideveld (nr. 126).
2) Veld in verbinding met de gehuchtnaam Hout(erstraat),
nl. Houter(straat)-veld: een uitgestrekt veld, dat
vermoedelijk in de late middeleeuwen werd ontgonnen
en verkaveld.
In het Houter(straat)veld liggen ook de Veller (nr. 348),
wellicht recent ontgonnen percelen.
Naast veld komen ook andere benamingen voor ter aanduiding van
bouwland, o.m. Look (nr. 220), waarvan de naam wijst op de
omwalling met houtkanten, zulks ter bescherming van de fijne laag
dekzand.

348. VELLER: De veller, V. - B 581-583, 591-593; bouwland (4 ha 49 a 90 ca), bos
(68 a), dennen (65 a 80 ca) en heide (12 a 90 ca).
Veller = velder, de (bij de oudere generatie nog) gangbare
meervoudsvorm van veld. Gelegen op het Houter(straat)veld.
Veld herinnert hier nog aan de vroegere primaire betekenis van
‘open, onbebouwd veld’.

349. VELDWEG: Veldweg (16), chemin de l'église de wijchmael au lieu dit broekkant,
B 1845. - Kerkpad naar de wijk Broekkant.
X-VEN: zie Lang Ven, Paardsven.
350. VERLOREN KOST: Den verlooren cost, 1699, WG 14, 18 vo; eenen bempt
genaemd den verlore cost, 1795, WG 17, 6 vo. - A 597-598; hooiland (29 a 90
ca) en bos (27 a 20 ca).
Uiting van volksironie ter aanduiding van een weinig rendabel
perceel; algemeen verspreid toponiem.

351. VERLOREN STRAATJE: Verloren straetje (36), B 1845.
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Verloren ‘afgelegen’, hier op de grens met Eksel tegen de
Bolliserbeek; vgl. de frekwent voorkomende naam Verloren
Hoek(ske), o.m. in het buurdorp Hechtel.

352. VIER UITERSTEN: De vier uitersten, V.
Vier naast elkaar gebouwde woningen (kad. B 664/2, 665) omstreeks
1910, door oud-burgemeester Croymans. De naam doelt op de
afgelegen ligging.
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X-VIJVER: zie Begijnenvijver, Hoevenvijver, Schuilensvijver.
353. VLASROOT: De vlasroot, V. - B 490; bouwland; 1 ha 53 a 60 ca.
Perceel waarin een vlasroot of een vlaspoel lag, d.i. een kuil voor
het roten van vlas. Tot in het midden van vorige eeuw werd in
vrijwel elke Kempische gemeente nog vlas verbouwd, voornamelijk
voor eigen gebruik.

X-VOETPAD: zie Ekselsvoetpad.
354. VONDER: Aen den vonder gelegen, 1756, WG 16, 31; die vonder tusschen
wijchmael ende exel, 1659, WK 4; vlonder, B 1845. - Vgl. Schoor (nr. 304).
Voetbrug op de Bolliserbeek waar de Hoeverstraat naar Hechtel
leidt.

X-VOOR: zie Korte en Lange Voor.
355. VOORSTE HOEVE: Een perceel bouwland genaemd de voorste hoef, MORREN
1845, min. 133. - B 668; bouwland; 2 ha 32 a 70 ca.
356. VOORSTE HOOGVELD: Eenen acker genoemd het voorste hoogvelt, 1795, WG
17, 6 vo. - Vgl. Achterste Hoogveld (nr. 11).
357. VRANKENVELD: Vrankenveld, V. - B 319, 328-329; bouwland (1 ha 15 a 30 ca)
en bos (3 a 20 ca).
In 1796 woonden Til Francken x Maria van Lummen op de
Houterstraat (V 1796)

358. DE VREEN: De vreen, K 1844 en 1953, B 1845. - B 711-12; bouwland (48 a 30
ca) en bos (16 a 30 ca).
Vreen is dialektisch voor vroente = gemene (heide)grond (eigenlijk
herenland); zie ook Nieuwe en Gemene Vroente.
Wanneer de gemeente een stuk grond verkocht, ging de naam
meestal over op het verkochte en later ontgonnen perceel; dit geldt
ook voor de Vreen, een perceel landbouwgrond in de Dijkerheide.

359. VROUWKESHOFKE: Seecker hoofken genoempt vrouwkens hoofken in den honrick
gelegen, 1713, WG 14, 112.
Perceel belast met een cijns ten voordele van het O.-L.-V.-altaar?
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360. WATERDIJKSKE: Waterdijkske, B 1845; een hooiland aen het waterdijksken
gelegen, WILSENS 1860, min. 237.
Van de Hondrikdijk naar de Hoeverstraat; stond meestal onder water.
Vermoedelijk identiek met Waterstraatje (nr. 362).

361. WATERHOEVEN: De waeterhoeve, BROUWERS 1789; waterhoeven, K 1844 en
1953; eenen dennenbosch in de waterhoeven gelegen,
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WILSENS 1854, min. 130. - B 350-355 (bouwland, 2 ha 35 a 70 ca; heide, 1 ha)
en 396-408 (heide, 6 ha 10 a).
Hoeve = heidehoeve (cfr. nr. 125): heidegronden in privaat bezit.
Het eerste lid wijst op een lagere heibodem, begroeid met gagel of
dopheide.

362. WATERSTRAATJE: Een perceel heijde gelegen tegen het waterstraetjen, MORREN
1847, min. 70.
X-WEG: zie Achelmansweg, Achterste-Hoogveldweg, Bindweg,
Blijleverbeemdweg, Blijleverweg, Boerenweg, Bollisweg,
Broekkanterbeemdweg, Dijkbeemdweg, Dijkerbeemdweg, Hoevenweg,
Hooghoorstenweg, Kanterweg, Korte Weg, Lange-Grachtweg, Moldersweg,
Molenweg, Nevenweg, Padveldweg, Rijtenweg, Schepenenweg, Speltersweg,
Tichelovenweg, Tielensweg, Veldweg, Wilsensweg.
X-WEIDE: zie Bovenste Weide, Grote Weide, Huisweide, Onderste Weide.
363. WEVERS: Eene boereplaets gelegen op de houte straet genaemd wevers goed,
MORREN 1848, min. 61; de wevers, id. 1847, min. 52. - B 906-912, 916-918
(identiek met Berg, nr. 24, 1).
De familie Wevers was onbekend te Wijchmaal. Mogelijk wijst de
naam op het door bewoners van het goed uitgeoefende beroep van
wever.

364. WIJCHMAALSBROEK: Het wijchmaels broek, 1714, WG 14, 116; beemd,
bouwland en houtwasch genaemd wijchmaels broek, TIELEN 1861, min. 57. Enkele percelen (A 53-54, 57-58) gelegen in het Tichelovensbroek (nr. 333).
X-WIJCHMAALSEHOEVE: zie Grote Wijchmaalsehoeve.
365. WIJCHMAALSHEIKE: Het wijchmaels heijken, 1774, WGM 127. Vermoedelijk
identiek met Tichelovensheike (nr. 334).
366. WIJERKE: Het wijerken, 1729, WGM 103. - B 308; moeras; 6 a 50 ca.
Wijer ‘(vis)vijver; ook poel in het algemeen’. Wijer is achteraf
grotendeels verdrongen door vijver (zie onder Hoeven- en
Schuilensvijver).

367. WIJERSTRAAT: De wijerstraat, V.
Deze weg loopt langs de Hoevenwijer (-vijver) (nr. 138). Identiek
met Hoeverstraat (nr. 137).
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368. WILSENSHUIS: La maison dite wilsenshuis, B 1845. - Identiek met Blijlever (zie
nr. 30, 2).
369. WILSENSWEG: Wilsensweg (24), chemin de la maison dite wilsenshuis aux
prairies, B 1845. - Beemdweg van Wilsenshuis naar de Blijleverbeemden.
370. ZAVELVELDJE: Het bremveltie oft savelveltie, 1772, WG 16, 198.
Perceel op zandgrond of zavelbodem, droog en licht. Vgl.
Bremveld(je) (nr. 57).

371. ZUUR BROEK: Int soer broeck, 1696, WG 14, 1 vo; de hellicht vant soerbrouck,
1725, WG 14, 188; het souer brockxken, 1786, WG 16, 322.
Benoeming naar de bodemgesteldheid: broek, resp. hooiland op
zure bodem.

Eksel.
JOS MOLEMANS
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Topografische structuur en toponymische ontwikkelingen in
middeleeuws Egmond
Inleiding.
De provincie Noordholland is tot ver in de middeleeuwen een tamelijk bronnenarm
gebied geweest. Slechts de abdij van Egmond vormde daarin een aangename oase.
Daarom is het ook niet verwonderlijk dat de belangstelling der historici altijd sterk
op dit klooster en zijn omgeving gericht geweest is. Desondanks blijft Egmond nog
steeds problemen oproepen, zowel wat zijn kerkelijke geschiedenis als wat zijn
topografische ontwikkeling betreft.
Het is natuurlijk ondoenlijk om in het kader van een artikel alle aspecten van de
lokale geschiedenis van Egmond te behandelen. Zoiets zou een heel boek vergen.
(Wie schrijft dat trouwens eens?). Ik wil mij daarom tot een aantal vragen van vooral
topografische en toponymische aard beperken. Waar lag de oudste plaats die de naam
Egmond droeg en hoe heeft de nederzetting rond het klooster deze naam gekregen?
Vallen er uit de naam Egmond conclusies te trekken over de vroegere landschappelijke
situatie? Hoe was de verhouding van de eerste kapel te Egmond tot het latere klooster?
Wat moeten we ons voorstellen bij Arem, dat altijd met Egmond in verband gebracht
wordt? Kan de beruchte oorkonde van 1083, ook al is deze vals, ons toch inlichten
over de topografie van Egmond? Wanneer, tenslotte, is de situatie ontstaan waarbij
Egmond Binnen, Egmond aan Zee en Egmond aan de Hoef de belangrijkste dorpen
binnen het gebied van de huidige gemeente Egmond zijn?

De ligging van het oorspronkelijke Egmond.
De eerste die ons iets over Egmond meedeelt, is Ruopert van Mettlach. Hij is de
auteur van de Vita Sancti Adalberti, die hij tegen het einde van de tiende eeuw, met
gebruikmaking van lokale informatie, op schrift gesteld heeft(1). Volgens hem was
een van de

(1) Uitgave in FE blz 3-22; zie voor de datering MEILINK, 1939, blz 12-22.
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metgezellen van Willibrord, Adelbert, in een plaats die Egmond heette terecht
gekomen. Na een leven van stichtelijke arbeid was hij daar ook overleden. Op zijn
graf heeft men vervolgens een kapel gebouwd en de zorg daarvoor aan een priester
opgedragen(2). Algemeen wordt aangenomen dat deze kapel de voorganger van de
latere Adelbertskapel was(3). Uit het verhaal van Ruopert kunnen we opmaken, dat
kapel en nederzetting bij elkaar lagen. Als de Noormannen namelijk de kapel
verwoesten, leggen zij ook queque circumposita in de as(4). Dit impliceert, dat wij
het oudste Egmond daar moeten zoeken, waar vroeger de kapel gestaan heeft: bij de
huidige Adelbertusput(5).
Geologische onderzoekingen uit de laatste decennia hebben aangetoond, dat er in
de prehistorie tussen Bergen en Egmond een groot zeegat gelegen heeft. Dit was
weliswaar in de Romeinse tijd al grotendeels dichtgeslibd, maar er schijnt nog lang
een soort restgeul overgebleven te zijn. Aan deze restgeul of in ieder geval aan een
opening in de duinen die misschien nog tot de negende of tiende eeuw bestaan heeft,
lag het oorspronkelijke Egmond(6).

De naam Egmond.
Het is verleidelijk de naam Egmond met het zeegat van Bergen in verband te willen
brengen. Helaas levert zijn etymologie nog steeds grote moeilijkheden op. Vroeger
heeft men een samenstelling met -mond van de hand gewezen omdat men van geen
monding wist. Sinds de geologen echter het zeegat ontdekt hebben, is zo'n
samenstelling natuurlijk wel weer mogelijk geworden. Alleen blijven er dan nog
allerlei problemen over. Zo bij voorbeeld dat we steeds het frankische -mond en nooit
het ingweoonse -muiden vinden. Het argument dat de naam door frankisch sprekende
kloosterlingen gegeven is, gaat ook niet op. De naam Egmond bestond al voordat
het klooster gebouwd werd(7) en bovendien heette de plek waar dit

(2) FE blz 8, 10; vgl FE blz 62: presbyter qui ecclesiam custodit, qua sanctus Adalbertus primum
requievit.
(3) HOF, 1973, blz 22.
(4) Sed Northmannice irruptionis impetu ipsa ecclesia sepius diruta ac queque circumposita
atrocius sunt devastata, FE blz 8.
(5) Vgl. DE COCK, 1977, blz 139.
(6) DE ROO, 1953, blz 128-133; DE COCK, 1967, blz 126; ZAGWIJN, 1971, blz 17; BREMER,
1971, blz 40-49; WESTENBERG, 1974, blz 10-11.
(7) Sepius tamen in loco Egmunda vocato mansitabat [sc. Adelbert], FE, blz 6.
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klooster gebouwd werd, oorspronkelijk Hallem(8). Ook het accent spreekt tegen een
mond-naam. Namen op -monde of -muiden hebben de klemtoon altijd op het tweede
lid, hetgeen bij Egmond niet het geval is(9). Naamsverklaringen speelden een
belangrijke rol in de Christelijke literatuur. De bijbel had daarbij het grote voorbeeld
gegeven en een man als Isidorus van Sevilla had zelfs min of meer aanbevolen met
zoveel mogelijk etymologieën te komen(10). Geen wonder dus dat ook Ruopert van
Mettlach zich daaraan gewaagd heeft. Uit zijn etymologische opmerkingen krijgt
men echter de indruk dat de naam Egmond aan het einde van de tiende eeuw al niet
meer doorzichtig was. In de Vita S. Adalberti voert hij tenminste eerst, in caput 5,
een zekere Eggo op en suggereert daarmee een relatie tussen deze Eggo en de naam
Egmond. In caput 10 wordt de naam Hecmunda door hem evenwel als ‘dit is rein’
(lat. mundus) geïnterpreteerd(11). In dezelfde tekst komen we dus eigenlijk twee
etymologieën van de naam Egmond tegen. Dit wil zeggen dat men toen op de vraag
‘wat betekent Egmond?’ al geen onvoorwaardelijk antwoord meer durfde te geven.
Het feit dat Ruopert de naam afwisselend met en' zonder H- schrijft, kan er op wijzen,
dat ook het eerste lid hem niet duidelijk was. Nog is Egmond aan Zee een plaats waar
de h voor een geaccentueerde klinker niet uitgesproken wordt, met het gevolg dat er
soms een hypercorrecte h verschijnt waar die niet hoort(12). Blijkens de verschillende
schrijfwijzen van onder andere de namen Arem/Heram en (H)eemskerk was dit
verschijnsel in de vroege middeleeuwen in Noordholland zeer verbreid. Ruopert van
Mettlach kwam wel naar Egmond om het materiaal voor zijn verhaal te verzamelen,
maar daarom werd hij nog geen ‘Binder’. Hij zal dus gewoon een h uitgesproken
hebben of dat gelaten hebben waar het nodig was. Tenzij het een naam betrof die hij
niet kende. Dan moest hij zich op zijn, juist ten opzichte van de h onbetrouwbare,
informanten verlaten. Als

(8) Predictus vero comes [sc. Dirk I] in loco qui Hallem nuncupatur ex ligni materia construxit
oratorium, FE blz 13.
(9) BLOK, 1969, blz 10.
(10) CURTIUS, 1969, blz 487.
(11) FE, blz 6; Cuius assiduitate miraculi congruum nomen eidem loco videtur inditum, ut
Hecmunda dicatur quasi locus ab irruptione incursionum mundatus hostilium, FE blz 11.
Een van de twee etymologieën gaat uit van een Latijns woord. Kan dit er ook niet op duiden,
dat de volksmond in deze al niets meer te bieden had?
(12) WEIJNEN, 1966, blz 248.
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die de betekenis van het eerste lid van de naam Egmond ook al niet meer kenden,
hielp navragen hem verder niets en was hij aan willekeur overgeleverd. Dat zien we
dan ook aan de manier waarop hij die naam behandelt. Mijns inziens is de etymologie
van Egmond nog steeds duister(13). We kunnen alleen wel zeggen, dat het een oude
naam is, want al in de tiende eeuw was hij, ook voor de bewoners ter plaatse, volstrekt
ondoorzichtig.

De eigendom van de Adelbertskapel.
Egmond heeft in de vroege middeleeuwen nogal wat te lijden gehad. Niet alleen
werd het een aantal keren vanuit zee overvallen. In de tweede helft van de achtste
of de eerste helft van de negende eeuw kreeg het ook met ernstige overstuivingen te
kampen(14). Weliswaar wist men de kapel zandvrij te houden, maar een deel van het
bouwen weiland zal ongetwijfeld voorgoed verloren gegaan zijn. Na een eeuw van
betrekkelijke rust begon het in de tweede helft van de tiende eeuw opnieuw te stuiven.
Daarop is de nederzetting definitief tenonder gegaan. Tevoren had Egmond echter
al een belangrijke veer moeten laten doordat graaf Dirk I omstreeks 925 het gebeente
van Adelbert naar een kerk had laten overbrengen die hij in het oostelijker gelegen
Hallem gebouwd had(15). Bij die kerk had hij ook een klooster gesticht, dat later als
de abdij van Egmond bekend zou staan. Waarschijnlijk heeft de graaf die translatio
uit kunnen voeren omdat hij op dat moment de feitelijke bezitter van de
Adelbertskapel - en dus van zijn heilige inhoud - was. Aan wie deze kapel
oorspronkelijk behoorde is niet helemaal duidelijk. In 1063 blijkt het klooster
Echternach er een claim op te hebben, zoals op verschillende andere kerken en
kapellen die in handen van de graven van Holland gekomen waren(16). De kapel wordt
niet genoemd in de lijstjes uit de eerste helft van de elfde eeuw waarop de monniken
van Echternach aangegeven hadden welke kerken en kapellen door hen bij het ophalen
van de kerkelijke inkomsten bezocht waren. Volgens BLOK kwam dit

(13) KUHN, 1959, blz 20 ziet in de naam Egmond een vorming met -nd-suffix bij een idg. stam
akm- ‘steen’. Gezien de volstrekte afwezigheid van stenen in Egmond, lijkt me deze verklaring
niet erg aannemelijk.
(14) RENTENAAR, 1977, blz 364-366.
(15) FE blz 13.
(16) BLOK, 1974 (b), blz 179.
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omdat de broeders Egmond op hun tochten toevallig niet aangedaan hadden. Het zou
natuurlijk ook kunnen zijn dat de vervreemding van de kapel door de graaf al zo
vroeg had plaatsgehad, dat er daar voor de Echternachse monniken in de eerste helft
van de elfde eeuw al niets meer te halen viel. In ieder geval was Ruopert van Mettlach
er op het einde van de tiende eeuw van overtuigd dat reeds Dirk I de kapel van St.
Adelbert wettelijk bezeten had(17). Het is verder ook de vraag hoe deze graaf het lijk
van de heilige uit de kapel weg had kunnen halen als hij deze niet zelf in bezit had
gehad. Allicht dat we toch wel iets van protest van de zijde van een eventuele eigenaar,
privé persoon of klooster, gehoord zouden hebben.

Naamsvervanging.
De plaats waar het klooster gebouwd was en waar men de relieken van Adelbert
heengebracht had, heette oorspronkelijk Hallem, maar later Egmond. Er heeft hier
dus naamsverandering plaats gevonden. Wat kan daarvoor de reden geweest zijn?
Ik geloof dat we het antwoord daarvoor bij de H. Adelbert moeten zoeken. Het
oorspronkelijke Egmond was voor de buitenwereld alleen bekend als bedevaartsoord
waar de H. Adelbert begraven lag. Toen nu diens relieken naar het nieuw gestichte
klooster overgebracht waren, wilden de monniken ook wel de klandizie van de
Adelbertverering aan zich trekken. Dit lukte niet onmiddellijk omdat de bron bij het
vroegere graf van Adelbert veel bezoekers bleef trekken(18). Geleidelijk aan zal het
klooster echter ook zijn deel aan de pelgrimsstroom gekregen hebben. Het oude
Egmond was intussen verdwenen. Alleen de kapel bij de bron stond er nog. Het
klooster te Hallem was het belangrijkste centrum van de Adelbertdevotie geworden.
De naam Egmond was echter zo nauw met St. Adelbert verbonden, dat de nieuwe
rustplaats van de heilige ook zo genoemd werd.
In hoeverre is het hier geschetste proces chronologisch te traceren? Op het einde
van de tiende eeuw had de naamsvervanging nog niet plaats gevonden. Als Ruopert
van Mettlach de naam Egmond noemt,

(17) Theoderico comiti, qui locum eundem sicuti nunc posteri eius retinent proprietatis iure
possidebat. FE blz 13; ik houd mij hier buiten de discussie over de vraag of de vermelding
van de kerk van Egmond in de oorkonde van 922 nu een interpolatie is of niet, vgl OBHZ
KOCH nr 28.
(18) FE blz 17.
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bedoelt hij er de oorspronkelijke nederzetting bij het graf van Adelbert mee(19). Ook
het Egmond dat we in de al dan niet geïnterpoleerde oorkonde van 922 genoemd
vinden, heeft op dit dorp betrekking(20). Een terminus ante quem voor de omdoping
van Hallem in Egmond biedt misschien de Vita et Translatio S. Ieronis. In
tegenstelling tot wat men vroeger meende, is dit een vrij betrouwbaar verhaal
gebleken, dat omstreeks 1060 in opdracht van de abt van Egmond geschreven is(21).
In deze Vita wordt een Zuidhollandse boer door St. Jeroen opgeroepen diens lijk op
te graven en vervolgens over te brengen ad loca Egmunda iure vocata, quoniam ab
omnia spurcitia idolatrie sunt purgata per preclara sanctissimi Adalberti merita(22).
Uit deze passage blijkt, dat de hagiograaf de Vita Adalberti van Ruopert van Mettlach
kende, want hij komt met dezelfde etymologie, gebaseerd op mundus ‘rein’, als
Ruopert(23). Het verschil is echter dat Ruopert van locus, dus enkelvoud spreekt, terwijl
de auteur van de andere Vita het over loca, meervoud heeft. Wellicht kan dit er op
wijzen, dat er in 1060 in feite meer dan een Egmond bestond. Dat wil zeggen, dat
de vervanging van de naam Hallem door die van Egmond voor die datum zijn beslag
gekregen had. De translatio van St. Jeroen, die door de anonieme hagiograaf
beschreven wordt, zal tussen 983 en 988 plaats gevonden hebben(24). Ongeveer
vijfenzeventig jaar na dato zal de auteur het misschien niet meer reçu gevonden
hebben nog van een translatio naar Hallem te spreken. Hij was er zich echter wel
van bewust, dat er in de loop van de tiende eeuw eigenlijk een Egmond bij gekomen
was. Vandaar waarschijnlijk deze aanduiding loca Egmunda.
Een andere chronologische precisering van de omdoping van Hallem in Egmond
is niet te geven, omdat we geen oudere teksten bezitten waarin de naam Egmond met
zijn nieuwe denotatum genoemd wordt. Ook de zogenaamde Evangelieaantekeningen
laten ons in de steek. Dit zijn aantekeningen betreffende donaties aan het klooster
door de eerste graven en door particulieren. Zij zijn opgesteld in de tweede helft of
op het einde van de elfde eeuw. Daarbij heeft men ten dele gebruik gemaakt van
tiende eeuwse schenkingsnotities in het

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

FE blz 6, 11, 17.
Zie noot 17.
RENTENAAR, 1977, blz 370-372.
FE blz 53.
Zie noot 11.
RENTENAAR, 1977, blz 372.
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evangelieboek van de abdij(25). Juist in die oudste kern is echter alleen sprake van een
schenking circa nos, waarmee het klooster bedoeld werd(26). In het tiende eeuwse
origineel kan daar natuurlijk zowel Hallem als Egmond gestaan hebben. De andere
vermeldingen van Egmond in de Evangelieaantekeningen dateren pas uit het einde
van de elfde eeuw of later en hebben dus steeds op het klooster betrekking(27).

Arem, een en ondeelbaar?
De nederzettingen die wij tot nu toe besproken hebben, Egmond en Hallem, dat nu
ook Egmond heet, hadden een zeer verschillende geschiedenis. De bronnen wekken
echter niet de indruk dat zij aanvankelijk in omvang en structuur erg afweken van
de overige westnederlandse nederzettingen, die ook gekenmerkt werden door een
eenvoudige opbouw en de afwezigheid van onderverdelingen(28). Volgens DE COCK
moet dit wel het geval geweest zijn. In zijn opvatting hoorden het oorspronkelijke
Egmond, Hallem en Noord Bakkum in de vroege middeleeuwen tot een gebied dat
Arem heette. Dit Arem was in twee delen verdeeld. Zuid Arem was het latere Noord
Bakkum. Onder Noord Arem werd het gebied tussen Rinnegom en Bakkum verstaan.
Pas na 1215 zou het de naam Egmond verkregen hebben(29). Dit laatste kan al meteen
tegengesproken worden met een verwijzing naar een post in een twaalfde eeuws
overzicht van de abdijinkomsten: In Wimnom et in Rinneggem, in Hecmundo et in
Herem 30 1/2 libras(30). Rinnegom, Egmond en Arem treden hier broederlijk naast
elkaar op. DE COCK geeft twee argumenten voor het bestaan van een noordelijk en
een zuidelijk Arem. In de eerste plaats gelooft hij een oude vermelding van de naam
Zuid Arem gevonden te hebben. Het tweede argument ontleent hij aan het feit, dat
de naam Noord Bakkum nooit op oude kaarten aangetroffen zou worden. Het
tegenwoordige Zuid Bakkum zou het oorspronkelijke Bakkum geweest zijn. Laten
we met het laatste probleem, dat van Bakkum, beginnen. Zuid

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Zie voor de datering MEILINK, 1939, blz 22 en AE blz 55.
FE blz 62.
FE blz 61, 63, 65.
BLOK 1962, blz 183-184; BLOK, 1968, blz 13-14; BLOK, 1974 (a), blz 117-130.
DE COCK, 1965, blz 165-169; DE COCK, 1977, blz 139.
FE blz 74.
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noch Noord Bakkum worden in middeleeuwse bronnen vermeld. Ze verschijnen
daarentegen wel tegelijkertijd op kaarten uit het begin van de zeventiende eeuw(31).
Deze late attestaties pleiten niet voor de theorie van DE COCK. Het lijkt me dan ook
meer aannemelijk dat de splitsing van Bakkum in Noord en Zuid Bakkum een gevolg
is van de toegenomen bevolkingsdruk in de late middeleeuwen. Door de voortgaande
overstuivingen werden de mensen die het dichtst bij de duinen woonden, gedwongen
zich meer naar het oosten te vestigen. De twee bewoningsconcentraties die zo
ontstonden, kunnen als een soort noordbuurt en zuidbuurt beschouwd worden. Zij
kregen de namen Noord Bakkum en Zuid Bakkum.

Exit Zuid Arem.
Nu het bestaan van Zuid Arem niet rechtstreeks uit de afwezigheid van oude
vermeldingen van Noord Bakkum geconcludeerd kan worden, zijn we natuurlijk
benieuwd naar de bewijzen voor het bestaan van Noord Arem. Nu zegt DE COCK
nergens, dat hij ooit een attestatie van Noord Arem gevonden heeft. Zijn hele
constructie berust dus op die ene vermelding, waarin hij de naam Zuid Arem denkt
te herkennen. Laten we deze dus maar eens van wat dichterbij bekijken. In de
Egmondse Evangelieaantekeningen treffen we in een notitie betreffende een schenking
door graaf Dirk II de volgende passage aan: Inter villam Elebentere hemerke que
nominatur et Sutherhemisuut mansas quatuor et dimidiam(32). In navolging van
KAPPEYNE VAN DE COPELLO meent DE COCK in de tweede naam Zuidaremerzwet
te mogen lezen, dat wil zeggen de zwet of grens tussen Noord en Zuid Arem(33). Maar
is dat nu wel terecht? In later tijd wordt het rechtsgebied van de abdij begrensd door
Wimmenerzwet en Aremerzwet. In alle oude vermeldingen blijken dit steeds
samenstellingen met een adjectivische -er afleiding te zijn(34). Daarvan valt in
Sutherhemisuut al niets te

(31)
(32)
(33)
(34)

JELLES, 1968, bijlagen.
FE blz 62.
KAPPEYNE VAN DE COPELLO, 1889, blz 16; DE COCK, 1965, blz 167.
FE blz 220, 243, 247, 250, 252. Slechts eenmaal stuiten we op de vorm a. 1254
Wimnemswethe, ARA Archief abdij Egmond nr 124, OBHZ V.D. BERGH I, nr 592. Mijns
inziens heeft de schrijver van de oorkonde daar een suspensieteken vergeten, want in hetzelfde
stuk vinden we wel Aremerswethe. Bovendien geeft de laat dertiendeeeuwse of vroeg
veertiendeeeuwse middelnederlandse vertaling van deze oorkonde de vorm Wimnemmersuette,
ARA, Archief abdij Egmond nr 3 f. 35. Vriendelijke mededeling van Dr. J.G. KRUISHEER.
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merken. Bovendien ligt daar ook nog het feit dat dezelfde passus er in een andere
Egmondse bron op een wezenlijk punt net iets anders uit ziet. De bron is het
zogenaamde Gravenregister. Dit is een vers ter ere van de grafelijke familie dat tussen
1125 en 1130 aanzienlijk uitgebreid is met notities betreffende schenkingen van de
graven aan het klooster. Hier en daar zijn er later nog wat aanvullingen aan
toegevoegd. Het oudste gedeelte gaat echter rechtstreeks op de
Evangelieaantekeningen terug(35). De betreffende passage luidt dan in het
Gravenregister: inter villam Elebentere hemerke que nominatur et Sutherhem mansus
IIII et dimidium(36). Maar waarom nu toch Sutherhem in plaats van Sutherhemisuut?
Ik denk dat deze vormen niets met Arem te maken hebben. In de eerste plaats
komt Arem zowel in de Evangelieaantekeningen als in het Gravenregister gewoon
onder zijn vrij gebruikelijke vorm Heram voor(37). In de tweede plaats is Sutherhem
niet de een of andere wonderlijke vorm van Zuid Arem, maar een heel normale
heem-naam, die als ‘zuiderheem’ geïnterpreteerd kan worden. We kennen dit
Sutherhem bovendien ook uit een andere bron. In de Goederenlijst van de St.
Maartenskerk te Utrecht komt een rijtje namen voor, waarvan Petten, Hargen, Schoorl,
Bergen en Kamp ons nu nog bekend zijn. Daartussen staat ook Suthrem, waarmee
ongetwijfeld dezelfde plaats bedoeld zal zijn(38). Dat houdt in, dat we Sutherhem en
dus ook Elebentere hemerke uit de omgeving van Egmond verwijderen kunnen en
ergens tussen Bergen en Petten mogen plaatsen. Blijft nog die merkwaardige vorm
Sutherhemisuut. Volgens mij is daar echter ook wel een oplossing voor te vinden.
De Evangelieaantekeningen zijn in de tweede helft of het einde van de elfde eeuw
opgesteld(39). Daarbij zijn oudere schenkingsnotities uit de tiende eeuw gevolgd. Deze
moeten een zeer eenvoudig karakter gehad hebben, een plaatsnaam en een ultra-korte
aanduiding van het geschonken object. Bij het overnemen van die notities in de elfde
eeuw heeft men deze posten in de vorm uitgeschreven die wij nu kennen. Daarbij is

(35)
(36)
(37)
(38)

MEILINK, 1939, blz 25-29 en OBHZ KOCH, nr 88, kopnoot.
FE blz 68.
FE blz 62, 69.
GYSSELING en KOCH, 1950, I, nr 195, blz 339. Deze plaats dient wel onderscheiden te worden
van Suthrem dat hogerop in dezelfde tekst genoemd wordt. BLOK, 1957, blz 21, ziet hierin
het latere Zuidwijk.
(39) MEILINK, 1939, blz 22; AE blz 55.
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echter een fout gemaakt. Achter de naam Sutherhem nam de schrijver bij vergissing
de verkorte aanduiding voor 4 1/2 hoeve over in plaats van deze voluit te schrijven.
Toen hij zijn fout ontdekte, heeft hij deze niet doorgestreept, maar gewoon de woorden
mansas quatuor et dimidiam laten volgen op wat hij al geschreven had. De auteur
van het Gravenregister begreep wat er gebeurd was en nam de betreffende passage
correct over. Voor de copiist die de tekst omstreeks 1420 in het cartularium van de
abdij overnam, was het echter niet meer duidelijk. We weten natuurlijk niet precies
in welke soort schrift de Evangelieaantekeningen geschreven waren. Het zal in ieder
geval een karolingische minuskel geweest zijn(40). De afkorting voor mansus was
ongetwijfeld een m met een suspensieteken erboven. De vijftiendeeeuwse copiist
heeft deze afkorting voor de ligatuur is aangezien. Wat hij als uut las, bestond in
werkelijkheid uit de vier pootjes van een Romeinse vier, gevolgd door een teken
voor ‘half’(41). We mogen dan ook aannemen dat er in de Vorlage van de
Evangelieaantekeningen gewoon inter... Elebentere hemerke... et Sutherhem m 1111
1/2 [= mansas quatuor et dimidiam] gestaan heeft.

Arem in de vroege middeleeuwen.
Nu we Zuid Arem aldus naar het rijk der fabelen verwezen hebben is er geen reden
meer om nog langer in een verdeling van Arem in Noord en Zuid Arem te geloven.
Daarmee zijn we echter nog niet van het probleem Arem af. Want waar is Arem nu?
We kennen geen plaats meer die zo heet. Een boosaardige lezer zou natuurlijk aan
het kind en het badwater kunnen denken, maar zo eenvoudig ligt het niet. Arem heeft
wel degelijk bestaan. Het wordt verschillende keren in de bronnen genoemd. Zowel
de graaf als particulieren schonken er grond aan het klooster Egmond(42). In de manier
waarop de aan de abdij geschonken goederen er in de bronnen gelocaliseerd worden
onderscheidt Arem zich niet van de andere nederzettingen in dit gebied(43). Ook wat
zijn naam betreft steekt Arem niet tegen zijn omgeving af. De oude vormen zijn:

(40)
(41)
(42)
(43)

Zie LIEFTINCK, 1950, blz 110-117.
Vgl. CAPPELLI, 1973, blz 415.
FE blz 62, 78, 79, 81, 92.
FE blz 62.
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12de eeuw, copie ± 1420 Herem(44)
a. 1105 - 1120, copie ± 1420 Harem(45)
a. 1105 - 1120, copie ± 1420 Haren(46)
a. 1125 - 1130, copie ± 1420 Arem(47)
a. 1125 - 1130, copie ± 1420 Heram(48)
<1083> F 1125 - ± 1150 Heram, Herem(49)
a. 1130 - 1161, copie ± 1420 Harem(50)
a. 1130 - 1161, copie ± 1420 Arem(51)
a. 1182 - 1206, copie ± 1420 Arem(52)
Waarschijnlijk hebben we met een heem-naam, samengesteld met haru f. ‘zandige
heuvelrug’ te doen. Namentypologisch is zo'n samenstelling met een topografisch
appellatief als eerste lid niet zo vreemd. Kennemerland kent er meer voorbeelden
van, namelijk Haarlem, bij harula m., dimunitief van haru f. en Bakkum, bij baka
n. ‘heuvelrug’(53). Het verlies van de initiale h- hoeft ons verder ook niet te
verwonderen. Zoals we bij de bespreking van de naam Egmond gemerkt hebben,
moet de positie van deze h- hier al vroeg erg zwak zijn geweest.

De ondergang van Arem.
We hebben nu gezien dat Arem zich zowel qua structuur als qua naam in de vroege
middeleeuwen niet wezenlijk van zijn omgeving onderscheidde. Is het dan eigenlijk
niet het waarschijnlijkst dat het ook anderszins als nederzetting het meest op de
omringende plaatsen leek? De verschillen ontstonden pas later, in de loop van de
elfde of twaalfde eeuw. Waarschijnlijk lag de woonkern Arem ten zuiden van het
oorspronkelijke Egmond, ten zuidwesten van Hallem, dat later

(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

FE blz 74.
FE blz 78.
FE blz 78.
FE blz 68.
FE blz 69.
OBHZ KOCH nr 88.
FE blz 79.
FE blz 81.
FE blz 92.
GYSSELING, 1960, blz 432, 95. Misschien ook Hallem, indien samengesteld met halha- m.
‘bocht of uitloper van het hoogland’. Vgl. M. GYSSELING, in: MVN, 1954, jrg 30, blz 101.
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Egmond zou heten en ten noordwesten van Bakkum. Door de overstuivingen, die al
meer ter sprake gekomen zijn, begon deze nederzetting aangetast te raken. De
bouwlanden werden langzamerhand opgegeven en de bevolking vestigde zich in de
oostelijker gelegen plaatsen. Dit proces heeft nog tot na de twaalfde eeuw
voortgeduurd. Terwijl Rinnegom, Egmond en Bakkum zich ontwikkelden, ging Arem
steeds meer achteruit. We kunnen misschien een glimp van het uiteenvallen van deze
nederzetting waarnemen in het falsum van 1083, dat tussen 1125 en 1150 vervaardigd
moet zijn. Daarin wordt het rechtsgebied van het klooster Egmond omschreven als
a terra Wimnorasuetha usque in Herem(54). Juridische grenzen vielen in de kuststreken
niet altijd met nederzettingsgrenzen samen(55). Zoals we nog zullen zien was de
Wimmenerzwet echter wel een duidelijke grens en bovendien een vroege. In Arem
was de toestand in de eerste helft van de twaalfde eeuw evenwel veel onduidelijker.
De nederzetting was in verval en de nieuwe territoriale organisatie verkeerde nog
maar in een pril stadium. Daarom was men nog niet goed in staat de zuidelijke grens
van het rechtsgebied van het klooster precies te markeren en moest men zich met
een usque in Herem ‘tot ergens in Arem’ tevreden stellen. Pas in de tweede helft van
de twaalfde eeuw is deze grens gefixeerd. Naar analogie van de noordgrens van het
Egmondse rechtsgebied, de Wimmenerzwet, noemde men de zuidgrens Aremerzwet,
a. 1206-1215 Aremersuueth(56). Semantisch zat deze laatste naam anders in elkaar
dan de eerste. Hij betekende namelijk niet ‘de grens ten opzichte van Arem’, maar
‘de grens in of bij Arem’.
De grens tussen Egmond en het ten zuiden daarvan gelegen Bakkum lag nu
duidelijk vast. Dit had wel tot gevolg, dat de naam Arem geheel buiten gebruik raakte.
De gronden van deze nederzetting die nog niet overstoven waren, werden voortaan
respectievelijk tot de banne Bakkum of de banne Egmond gerekend. Aan de Bakkumse
zijde blijkt dat onder andere uit het voorkomen van de veldnaam a. 1371
Aeremermade(57), Aremermade(58). Aan de Egmondse kant vinden we

(54)
(55)
(56)
(57)
(58)

OBHZ KOCH nr 88.
AE blz 55 n 1; RENTENAAR, 1977, blz 369-370.
OBHZ KOCH nr 356.
ARA Archief abdij Egmond, nr 851; AE Regest 450.
VANGASSEN, 1964, nr 209.
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onder de post Rinneghem in de rekening van het klooster over 1344-1345 de
Aremer-tiende vermeld(59).

Het falsum van 1083 en de overstuivingen.
Tweemaal hebben we de invloed van het stuivende duinzand al in de teksten terug
kunnen vinden, bij het oorspronkelijke Egmond en bij Arem. Mogelijk lukt het ons
ook nog een derde maal om wat stuifzand tussen de perkamenten uit te schudden.
De tekst die ik daarbij speciaal op het oog heb, is de valse oorkonde van 1083, die
tussen 1125 en 1150 vervaardigd moet zijn(60). Bij het samenstellen van deze oorkonde
heeft men vooral van het Gravenregister gebruik gemaakt. Ik vermeld dit speciaal
omdat we in dit falsum tevergeefs een passage zullen zoeken die we eerder in het
Gravenregister wel tegen gekomen zijn. Ik bedoel de schenking van de 4 1/2 hoeve
tussen Elebentere hemerke en Sutherhem(61). Men heeft het ontbreken van deze donatie
altijd verklaard door er vanuit te gaan dat hij was opgenomen in de passus ab eodem
mansu [sc. in Wimnon] usque in Heram omnem terram cultam et incultam in agris
et pascuis. Nu we Sutherhem naar noordelijker contreien verwezen hebben, is dat
niet goed meer mogelijk. Misschien ontbreekt de schenking echter omdat de 4 1/2
hoeve in het tweede kwart van de 12de eeuw al onder het duinzand bedolven was en
dus in feite niet meer bestond. De schrijver van het Gravenregister heeft gewoon de
gegevens uit de Evangelieaantekeningen overgenomen en deze in een meer literaire
en diplomatische vorm gebracht. Kwade bedoelingen heeft hij niet gehad. De
vervaardiger van het falsum had daarentegen wel

(59) HOF, 1976, blz 22. - In familienamen komt de naam Arem nog tot in het begin van de
veertiende eeuw voor. Vgl. a. 1292, copie onbekend, copie ± 1530 Margaretha uxor Reynoldi
de Arem; a. 1302, copie onbekend, copie ± 1530 Reynoldus de Arem; a. 1336, copie onbekend,
copie ± 1530 Gertrudis begina de Arem, H. VAN WIJN, Huiszittend leeven, II, 1e stuk
(Amsterdam, 1812), blz 121, 131, 94. In dezelfde bron, het Necrologium Egmondense, is op
blz 91 sprake van Folwerdus Poppe, qui dedit terram in Arem, 18 denarios soluentem. Gezien
het feit dat dit item geen jaartal bij zich heeft, moet de oorspronkelijke optekening ervan
ouder dan het midden van de dertiende eeuw zijn. Vgl. MEILINK, 1939, blz 56-59. De
overlevering van dit necrologium is zeer gebrekkig, een copie van een copie. Misschien is
de vorm Folwerdus door metathesis ontstaan uit Wlfard. Dan zou er degene mee bedoeld
kunnen zijn die vermeld wordt a. 1105-1120, copie ± 1420 Wlfard et Aldwi uxor sua terram
in Harem unum solidum, FE blz 78.
(60) OBHZ KOCH nr 88.
(61) zie noot 36.
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boosheid in de zin. Juist daarom moest zijn tekst echter zo ‘realistisch’ mogelijk
lijken. Vandaar dat hij wegliet, wat in zijn tijd of daarvoor al door overstuiving
verdwenen was.
Ook op andere wijze blijkt het falsum van 1083 mogelijk nog een interessant
tijdsbeeld te kunnen verschaffen. Als de rechtsmacht van het klooster in dit stuk ter
sprake komt, wordt de begrenzing ervan aangegeven als a terra Wimnorasuetha
usque in Herem. Het woord zwet betekende oorspronkelijk ‘insnijding, speciaal in
laag land’. Daaruit ontwikkelde zich de betekenis ‘(gegraven) water’ en tenslotte
‘grenswater’(62). De falsaris duidt de Wimmenerzwet nu als een terra aan. Dat zou er
op kunnen wijzen dat er tussen Wimmenum en Egmond aan de Hoef een
verlandingsproces plaats gevonden had, dat vóór het tweede kwart van de twaalfde
eeuw al zo ver voortgeschreden was, dat men er een duidelijke grens had kunnen
trekken. De noordgrens van Egmond liep eeuwenlang langs de Tiggellaan. De
bodemkaart wijst hier nu een strandwallenlandschap aan, maar tot bij de duinen
vinden we vrij dicht onder de oppervlakte de klei die afkomstig is van het zeegat van
Bergen(63). Zoals we hierboven gezien hebben, heeft er misschien nog lang een restant
van dit zeegat tussen Wimmenum en Egmond aan de Hoef bestaan. Ook na het
dichtstuiven hiervan zal zich achter de nieuw gevormde duinregel nog geruime tijd
water bevonden hebben. In de tweede helft van de 10de eeuw brak er een periode
van vernieuwde duinvorming aan(64). Waarschijnlijk hebben de overstuivingen in de
loop van de elfde eeuw het water tussen Egmond aan de Hoef en Wimmenum geheel
verstopt. De grond die daardoor droog kwam te vallen, kon toen in gebruik genomen
worden, maar daartoe moest wel de grens tussen het bezit van de abdij aan de
Egmondse kant en dat van de graaf aan de kant van Wimmenum vastgesteld worden.
Zoals zo vaak op drooggevallen gronden, werd het resultaat een rechte lijn, die wij
nu in de Tiggelllaan kunnen herkennen.

Veldnamen bij de Tiggellaan.
Het hier geschetste proces blijkt ook uit de percelering en de veldnamen in de buurt
van de Tiggellaan(65). Aan de Wimmenumse

(62)
(63)
(64)
(65)

HEEROMA, 1961, blz 328.
zie noot 6.
RENTENAAR, 1977, blz 365-366.
Zie het bijgevoegde kaartje. De veldnamen zijn in de zestiger jaren door de veldwerker, de
heer C.D. NAGTGLAS, verzameld.
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zijde vinden we een vrij regelmatige verkaveling. De veldnamen dicht bij de duinen
bestaan vooral uit samenstellingen met akker, krocht en geest. Meer naar het oosten
toe treffen we meest namen op weid, ven en zand aan. Hieruit blijkt de mate waarin
deze landen overstoven geraakt zijn. De westelijke percelen dragen namen die in
deze streken kenmerkend zijn voor zandgronden of in ieder geval gronden met een
flinke zandige bovenlaag. Weid en ven wijzen er daarentegen op dat er op het moment
van de naamgeving nog niet zoveel zand op deze percelen lag, dat zij niet als hooiland
gebruikt konden worden. Zand, tenslotte, is in deze streken vooral een woord dat
voor een zandige opwas uit het water gebruikt werd.
Aan de Egmondse kant is de verkaveling zeer systematisch: gelijke, haaks op de
Tiggellaan staande percelen, die samen de Tiggels heten. Zowel de paralleliteit van
de percelen als het toponymisch meervoud wijzen op een relatief late ontginning van
dit stuk grond. De naam de Tichels, die reeds in de 16de eeuw vermeld wordt, is
verder een directe aanwijzing voor de aanwezigheid van klei in deze percelen. Tichels
waren dakpannen. Voor bakstenen werd onder andere het woord tichelstenen gebruikt.
Het graven van de klei voor de steenbakkerij heette tichelen. De kloosters waren
over het algemeen de eersten die in baksteen bouwden. In ons land werd al in de
twaalfde eeuw baksteen vervaardigd. De stenen die gebruikt zijn voor de eerste ronde
burcht van Egmond aan de Hoef heeft men in het begin van de dertiende eeuw ter
plaatse gebakken(66). De veldnaam de Tichels geeft dus aan wat het land oorspronkelijk
produceerde. Een dergelijke vorming treffen we wel meer bij toponymische
meervouden aan, bij voorbeeld bij namen als De Biezen en de Stobben.
Grenzen waren schaars in Holland in de vroege middeleeuwen. Dat geldt ook voor
de omgeving van Egmond, zoals we onder andere uit de Evangelieaantekeningen
kunnen opmaken. Door verlanding van een mogelijke restgeul van het zeegat van
Bergen schoof zich echter in de loop van de elfde eeuw nieuw land tussen Wimmenum
en Egmond aan de Hoef in. Hier werd het toen noodzakelijk een duidelijke grens te
markeren, de Wimmenerzwet, die vervolgens ook bannegrens werd. Zoals we gezien
hebben, heeft deze Wimmenerzwet indirect ook tot de ondergang van Arem bijdragen.
Omdat er een Wimmenerzwet bestond, was het immers mogelijk analoog daaraan

(66) RENAUD, 1938, blz 66; HOLLESTELLE, 1961, blz 16-22, 50-53, 113.
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de Aremerzwet te creëren. Deze op zijn beurt is er mede debet aan geweest dat de
naam Arem buiten gebruik geraakt is.

Egmond Binnen, Egmond aan Zee, Egmond aan de Hoef.
Toen de naam Arem eenmaal verdwenen was, bestonden er binnen het gebied van
de latere gemeente Egmond Binnen nog maar twee naamdragende plaatsen, Egmond
en Rinnegom. De naam Egmond Binnen kende men toen nog niet. Deze komen we
voor het eerst in 1514 tegen(67). Het is duidelijk, dat deze naam ontstaan is door
reciprocering met die van Egmond aan Zee, waarvan de oudste vermelding Egmunda
super mare uit 1449 stamt(68). Over de ontstaanstijd van Egmond aan Zee is niets
bekend. Gezien het totale zwijgen van de bronnen tot 1449 zal het waarschijnlijk pas
uit de late middeleeuwen dateren. Een dergelijke vage terminus a quo zullen we dus
ook voor de toevoeging ‘Binnen’ aan de naam Egmond moeten aannemen.
Het ontstaan van Egmond aan de Hoef als een naamdragende plaats is eveneens
moeilijk te dateren. Velen hebben gemeend, dat a. 889 Huui, genoemd in een oorkonde
van koning Arnulf voor graaf Gerulf, er mee bedoeld is(69). Daartegen zijn drie
bezwaren aan te voeren. Ten eerste is er zo vroeg eigenlijk geen ruimte voor een
eventueel De Hoef naast het eveneens vroegmiddeleeuwse Rinnegom. We hebben
immers gezien dat er daar ter plekke nog lang water geweest moet zijn. Het tweede
probleem is gelegen in het feit, dat de in de oorkonde genoemde plaatsen voor een
deel waarschijnlijk helemaal niet in

(67) Informacie 1514, blz 603. Voor het gemak bedoel ik de gemeente Egmond Binnen in zijn
omvang uit de eerste helft van de negentiende eeuw. In 1857 zou de gemeente Wimmenum
er bij bijgevoegd worden.
(68) AE Regest 1054. Onder reciprocering verstaat men het verschijnsel dat plaatsen met
gelijkluidende namen van elkaar onderscheiden worden door een karakteriserende toevoeging,
zie JøRGENSEN, 1977. Overal langs de Hollandse kust werden de namen met de toevoeging
zee oorspronkelijk voorafgegaan door het voorzetsel op: Egmond op Zee, Wijk op Zee,
Noordwijk op Zee, Katwijk op Zee. Vaak is dit nog tot in deze eeuw in de plaatselijke
uitspraak in gebruik gebleven. De vervanging van het voorzetsel op door aan is van buitenaf
gekomen. Namen als Zandvoort aan Zee en Bergen aan Zee zijn toponymische nieuwbaksels
en hebben daarom vanaf het begin aan gehad. De verdringing van op door aan heeft
ongetwijfeld met de evolutie van isolatief naar niet-isolatief te maken. Vgl. MOLEMANS,
1972, 163-208.
(69) OBHZ KOCH nr 21.

Naamkunde. Jaargang 10

350
Noordholland gelocaliseerd dienen te worden(70). Een derde bezwaar is tenslotte, dat
met de Hoef slechts de grond onder het huis van de voogden van het klooster bedoeld
werd(71). Huis en Hoef worden tot in de 15de eeuw steeds te Rinnegom gelocaliseerd(72).
Daarnaast draagt het kasteel soms wel de naam Slot op de Hoef(73). Pas in 1465 komen
we de Hoef tegen ter localisering van iets anders dan het kasteel of het kapittel(74).
Dan wordt de Hoef echter wel ‘in de ban van Egmond’ gesitueerd en niet meer ‘bij
Rinnegom’. De plaatsnaam Egmond aan de Hoef, of zoals men toen zei Egmond op
de Hoef, verschijnt nog weer later in de bronnen. Ik vond deze pas in teksten uit het
begin van de 17de eeuw(75).

Conclusie
Negen eeuwen zijn we onderweg geweest van het ogenblik dat Adelbert voor het
eerst in Egmond voet aan wal zette tot het tijdstip waarop de toponymische
ontwikkelingen binnen de huidige gemeente Egmond tot rust gekomen waren. De
nederzettingen die Adelbert in het Egmondse landschap aantrof, Egmond, Hallem,
Arem, Rinnegom

(70) OBHZ KOCH nr 21, kopnoot.
(71) a. 1283 spreekt Willem van Egmond over in domo sua prope Rynegom et super mansum
suum, ubi domus sua situata est, OBHZ V.D. BERGH II, nr 484.
(72) Zie noot 71. De vertaling van deze oorkonde in een veertiendeeeuws register geeft op sijn
huys te Rinighem ende op die grote hoeue dair siin huys op staet, ARA, Leenkamer Holland,
nr 38, f. 22ro; AE Regest 101; vgl. ook a. 1408 tot Rynegom upten huse, VAN RIEMSDIJK II,
1934, blz 269; a. 1408 mansum et castrum suum prope Rynnegom, ROEFS, 1942, blz 192.
(73) Einde 15de eeuw castellum quod dicitur op die Hoef prope Egmondam, ROEFS, 1942, blz
140; Castrum op die Hoef, ROEFS, 1942, blz 159. Enigszins misleidend is het kapittel... bij
het slot van Egmond up die Huuf, AE Regest 1185. In het latijnse origineel, ARA, Archief
abdij Egmond, nr 699, staat namelijk capitulum ecclesie collegiale Sancte Katherine iuxta
castrum Egmondense up die Huuf vulgariter nuncupatum Rinnegom. Verderop in het stuk
is sprake van castrum Egmundense up die Huuf. Ik lees hieruit, dat het kasteel van de heren
van Egmond op de Hoef heette en dat de plaatsnaam Egmond op de Hoef nog niet in gebruik
was. Merk ook op, dat Johannes a Leydis het bij de bespreking van die oorkonde alleen heeft
over capitulum castri super mansum, ROEFS, 1942, blz 222.
(74) huis... met akker, gelegen op den Hoef in den ban van Egmond, AE Regest 1190; vgl. bij
voorbeeld a. 1540 die Gheren in den ban van Egmont binnen op die Hoeuff, VERHOOFSTAD,
1959, Regest 406.
(75) GOOS, 1616, blz 205. In feite is de informatie daar niet juist. Er is namelijk sprake van een...
dorp oft om beter te spreken twee dorpen 't een ghenaemt Egmondt binnen oft op de Hoeve
't ander Egmondt op Ze. Zie ook COLOM, J.A.: De Vyerighe Colom. Amsterdam, [± 1635],
blz 112. De plaatselijke bevolking is in het algemeen steeds alleen van de Hoef blijven
spreken.
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en Wimmenum, waren gering van omvang en eenvoudig van structuur. Sporen van
onderverdelingen waren er niet te vinden. We hebben ook gezien, dat er geen reden
bestaat om in een vroeger groot Arem, verdeeld in Noord Arem en Zuid Arem, te
geloven. De aanwijzingen die men daar voor meende te hebben, bleken op verkeerde
tekstinterpretaties te berusten. De plaatsnamen in ons gebied moeten over het
algemeen uit de vroege middeleeuwen dateren. Alleen de naam Egmond is misschien
nog ouder. Helaas was het niet mogelijk veel landschappelijke informatie aan deze
laatste naam te ontfutselen. Zoals ook elders in de kuststreken is de Egmondse
geschiedenis sterk door de duinvorming beïnvloed geweest. Het oorspronkelijke
Egmond ging in de tiende eeuw ten onder. Zijn naam bleef echter bewaard, doordat
men het naburige Hallem, waar het klooster stond, ook Egmond ging noemen. De
naamsvervanging, die daar het gevolg van was, moet in ieder geval voor het midden
van de elfde eeuw plaats gevonden hebben. De nederzetting Arem raakte in de
twaalfde eeuw voor een groot deel overstoven. Als naam bleef Arem alleen nog leven
in een paar veldnamen en in de naam van de zuidgrens van het rechtsgebied van
Egmond, de Aremerzwet. Het veelbesproken falsum van 1083 bleek ons nog andere
sporen van overstuiving te kunnen wijzen, namelijk bij het voormalige water tussen
Wimmenum en Egmond aan de Hoef. Daar kwam in de elfde eeuw nieuw land droog.
De grens die men er toen doorgetrokken heeft, de Wimmenerzwet, kennen we nu
nog als de Tiggellaan.
De veranderingen die zich in de loop van de middeleeuwen in het gebied van
Egmond voorgedaan hebben, vonden hun weerslag in de namen. Pas tegen het einde
van deze periode ontstond de toponymische situatie zoals wij die nu kennen, met de
drie reciprocerende dorpsnamen Egmond Binnen, Egmond aan Zee en Egmond aan
de Hoef. Het kleine Rinnegom staat daartussen als een herinnering aan een
vroegmiddeleeuws verleden.
Amsterdam.
Rob RENTENAAR
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Oudbelgische hydroniemen (II).
De twee hierna behandelde Oergermaanse vertalingen van gandā(1) bevestigen ons
vermoeden dat deze Keltische naam oorspronkelijk niet enkel de Schelde, maar ook
de Rupel aanduidde(2).
3. Aan de etymologie van Woluwe, naam van een rechterbijriviertje der Zenne te
Vilvoorde en van verschillende eraan gelegen plaatsen, hebben we twee jaar geleden
een grondig onderzoek gewijd(3). We aanvaardden toen de mening van A. CARNOY,
J. MANSION en J. LINDEMANS dat Woluwe een -ouw-naam was, en zochten naar een
passend eerste lid. Een verklaring uit vroeg Oudnederfrank. *wil(i)-auwja acc.
‘landouw naar de zin (der Frankische kolonisten)’, haast synoniem met Nl. lustoord,
leek ons fonetisch onaanvechtbaar en blijkens opmerkingen van M. SCHÖNFELD ook
semantisch aannemelijk. Dat ze niettemin even onjuist was als de vorige etymologieën,
wees de verdere ontwikkeling van ons doublettenonderzoek uit. Laat Oudnederfrank.
Wilewe gaat in werkelijkheid, met svarabhakti(4), op Oergerm. welwōn ‘roofster’
terug, feminisering(5) van *[welwō.] (met sleeptoon), nomen agentis(6) bij *welwan-,
de grondvorm van Got.

(1) Zie voor de overige onze opstellen ‘Die Dreisprachigkeit des Scheldebeckens in vorrömischer
Zeit’, in: Kongressberichte Bern 1975, herausgegeben von H. DRAYE, II = Onoma XXI
(1977), 201-06, 212-14, en ‘Oudbelgische hydroniemen (I)’, in: Naamkunde IX (1977),
176-82. We leggen er de nadruk op, dat we onder ‘Oudbelgische hydroniemen’ waternamen
verstaan die door de eigenlijke, Oergermaanse Belgen werden geschapen. - Corrigenda:
in Onoma
XXI,

blz. 204 n. 7
r. 6,

leze men

Einzelstamm

in Onoma
XXI,

blz. 212 r.
16,

leze men

Trichterbecherkultur

in Onoma
XXI,

blz. 214 n.
48 r. 2,

leze men

[e urō.]

in Naamk.
VIII,

blz. 58 n. 19
r. 1,

leze men

in Naamk.
IX,

blz. 177 n.
11 r. 22,

leze men

'.vəpUəl
kol.

(2) Nervische hydroniemen (IV), in: Naamkunde VIII (1976), 56.
(3) De naam Woluwe, in: Naamkunde VIII (1976), 57-62.
(4) ‘in de inlaut... [ontwikkelde zich] tussen consonant en w... een svarabhaktische vocaal van
onbepaalde kleur..., die in de jongere taal... als u gesproken werd. B.v. mnl. gēle (...), gen.
sg. gelewes, geluwes (klankwettig uit *gelwes)’, M. SCHÖNFELD, Historische Grammatica
van het Nederlands..., 5e druk, verzorgd door A. VAN LOEY... (Zutphen, 1954), 62(-63).
(5) Zie F. KLUGE, Nominale stammbildungslehre der altgermanischen dialekte, 3. Auflage,
bearbeitet von L. SÜTTERLIN und E. OCHS (Halle (Saale), 1926), 21.
(6) Zie ald., 9.
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wilwan ‘roven’: in het Oudnederfrankisch werden de nominatief *welwa en de
genitief-datief-accusatief *wilūn, met u-umlaut en syncope van -w-(7), door wederzijdse
beïnvloeding resp. *wilwa en *wilwūn(8). Als ‘verduidelijkende’ vertaling van gandā
zal het etymon oorspronkelijk de Zenne aangeduid hebben, een der drie rivieren die
de Rupel vormen(9).
Een rechterbijriviertje der Woluwe, de Kleine Beek, bespoelt het centrum der
gemeente Zaventem en mondt op 1/2 km ten W. - eertijds op iets meer dan 1 km ten
N.W.(10) - op het grondgebied derzelfde gemeente uit. De naam Zaventem luidt
dialectisch z .vətum(11) en heeft als oudste bewijsplaatsen: XIIe eeuw (origineel)
Sauentinis(12); 1117 (or.) terram quam in saventa possident, ca. 1122 (or.) Richardus
de sauenten... in sauenten... in saueten... uenit dux sauenten... in sauenten, 1132 (or.)
Lambertus de Sauenten(13); 1138 [wel onecht stuk] Lamberti de Saventhem(14); ...; 1173
(kopie) Giselbertus Magnus de Sauenthem(15); ...; 1220 (or.) Sauentines(12).
Terecht beschouwt A. CARNOY de huidige uitgang als analogisch naar die van
Diegem en andere naburige namen(16). Blijkens de bewijsplaats van 1117 is de oude
uitgang op -in- eveneens analogisch(17) en

(7) ‘Ein im Westgermanischen deutlich ausgeprägter Vorgang... besteht darin, daß in nachtoniger
Silbe... vor einem folgenden u schwindet’, K. LUICK, Historische Grammatik der englischen
Sprache... herausgegeben von F. WILD und H. KOZIOL, I (Stuttgart, 1964), 821(-23), vgl.
930.
(8) Het hier geponeerde etymon hebben we reeds vóór 1976 overwogen (vandaar de opmerking
in ons opstel ‘De naam Vilvoorde’, in: Naamkunde III (1971), 11 n. 3 r. 7); we gaven het
toen echter weer op, omdat we de laat-Oudnederfrankische i - ten onrechte! - voor een
onoverkomelijk bezwaar hielden.
(9) Streng geografisch beschouwd wordt de Rupel weliswaar enkel door de Nete en de Dijle
gevormd; doch deze laatste neemt de Zenne op minder dan I 1/2 km ten Z.O. van haar eigen
monding op.
(10) Zie A. WAUTERS, Histoire des environs de Bruxelles, I (Bruxelles, 1855), kaart.
(11) H. VANGASSEN, Dialect-atlas van Vlaamsch-Brabant (Antwerpen (1938)), 196.
(12) M. GYSSELING, Toponymisch Woordenboek... (z.p., 1960), 1099.
(13) E. DE MARNEFFE, Cartulaire d'Afflighem (Louvain, 1896-1901), 45, 61, 61, 62, 62, 62, 79.
(14) J. LE CARPENTIER, Histoire genealogique des Païs-Bas, ou Histoire de Cambray, et du
Cambresis (Leide, 1664), Preuves, 82.
(15) DE MARNEFFE, a.w., 227.
(12) M. GYSSELING, Toponymisch Woordenboek... (z.p., 1960), 1099.
(16) Origine des noms de lieux des Environs de Bruxelles (Bruxelles, z.d. [1927]), (123-)124;
Dictionnaire étymologique du nom des communes de Belgique... (Louvain, 1939-40), 653;
Origines des noms des communes de Belgique (...) (Louvain, 1948), 769.
(17) Denkelijk naar de oorspronkelijke uitgang van Merchtem, op 18 1/2 km ten N.W.: zie de
oude bewijsplaatsen van deze naam bij GYSSELING, a.w., 687.
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moet Mnl. *Saventen oorspronkelijk de verbogen vorm van *Savente geweest zijn.
De naam kan dus niet teruggaan op [Oudnederfrank.] *sablantīna ‘zandvlakte’(18),
‘sablonnière’(19) of ‘terre sablonneuse’(20), te meer daar een Germaans suffix *-antīnniet bestond(21). Hij berust vermoedelijk evenmin op een Keltische grondvorm
*sabunt-, afgeleid van een hydronymisch element dat ook zou schuilen in de antieke
waternamen Sabis en Sabrina(22), maar op Vulgairlat.

(18) Verklaring van A. CARNOY, De Plaatsnamen van de Brusselsche Omgeving, in: Verslagen
en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde (1925),
377.
(19) Hypothese van CARNOY, Origine des noms de lieux..., 124.
(20) Hypothese van CARNOY, Dictionnaire..., 653, en Origines des noms des communes..., 769,
vermeld naast die van MANSION, welke hieronder besproken wordt.
(21) In de door CARNOY vergeleken Waalse plaatsnamen Haltinne (377 n. 4, 124) en Romedenne
(377 n. 4, 124), Hemptinne. (377 n. 4, 124, 653, 769) en Gramptinne (653, 769), die op
Germaanse collectieven berusten, hoort de dentaal niet tot het suffix, zoals we later in ons
werk ‘Doublets wallons’ zullen bewijzen.
(22) Hypothese van J. MANSION, De voornaamste bestanddeelen der Vlaamsche plaatsnamen
(Brussel, 1935), 140, vermeld naast die van CARNOY, Origine des noms de lieux..., welke
hierboven besproken werd. Sabis - dat niet de Samber, maar de Selle, rechterbijrivier der
Boven-Schelde, aanduidde - is vermoedelijk een latinisering van Kelt. tsabis uit stabis
‘stangenwater’, een hyperkeltisering van Scaldis: zie Die Dreisprachigkeit, 211. Sabrina,
naam van de Severn in Groot-Brittannië, is niet met zekerheid verklaard. Wh. STOKES,
Urkeltischer Sprachschatz, Übersetzt, überarbeitet und herausgegeben von A. BEZZENBERGER
(Göttingen, 1894), vraagt zich af, of het ontstaan is uit Voorkelt. *sam-rinā (289), [het
femininum van een woord] dat in het Sanskriet *sam-rina[-] ‘zusammengespült’ zou luiden
(293). E. EKWALL, English River-names (Oxford, 1928), 360, beschouwt het hydroniem
liever als afgeleid van *sab-, dat de wortel van Sabis ware: ‘An r-derivative of the base is
possibly found in Skr. sabar- (in sabar-dhuk), which may mean “milk”’. Formeel identiek
met Severn is volgens MANSION, a.w., 146-47, Zeveren (Gent), d.i. de naam der voormalige,
nu bij Deinze ingelijfde gemeente Zeveren, gelegen aan de Zeverenbeek, een rechterbijriviertje
der Oude Kaandelbeek, zelf een linkerbijriviertje van de Leie. Trots H. PEDERSEN,
Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen I (Göttingen, 1909), 166-67, lijkt het niet
uitgesloten dat Kelt. sabrinā op Idg. *semr-inā ‘zomerse’ zou berusten en ‘ondiepe’ zou
betekenen (zie voor de wortel J. POKORNY, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch
I (Bern, 1959), 905, voor het suffix K. BRUGMANN, Grundriss der vergleichenden Grammatik
der indogermanischen Sprachen2 II, 1. Teil (Strassburg, 1906), 270-71): als etymon van
Zeveren zou het een verkeerde vertaling kunnen zijn van de Oergermaanse Scheldenaam
skaldōn, volksetymologisch opgevat als Oergerm. *skaldōn ‘ondiepe’ (bij Oudeng. sćeald
‘ondiep’ > Eng. shoal ‘hetz.’), en zou het dan eertijds de Leie aangeduid hebben, maar als
naam van deze rivier zoals Kelt. as(t)napiā door Kelt. calonā verdrongen zijn (zie
Oudbelgische hydroniemen (I), 182).
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*[saßantja] of reeds *[savantja](23) uit Kelt. sauantiān, accusatief(24) van *sauantī (of
wellicht, met analogische uitgang, *sauantiā) ‘draaiende’, feminisering(25) van
*sauant-, actief tegenwoordig deelwoord(26) bij Idg. *seu- ‘drehen, biegen, ...’(27): het
etymon zal ontstaan zijn door verkeerde vertaling van welwōn, volksetymologisch
opgevat als ‘draaister’, d.i. als de feminisering van een nomen agentis bij Oergerm.
*welwan-, een met Lat. volvere ‘draaien’(28) verwant werkwoord, waarvan het causatief
*walwjan- ten grondslag ligt aan Got. -walwjan en Oudeng. wielwan ‘wentelen’; en
die vertaling kan pas geschied zijn na de overdracht van welwōn op de Woluwe. Het
zo ‘Oudeuropees’ uitziende etymon van Zaventem, dat eens de

(23) In het Latijn ‘v was doubtless originally pronounced w; but, losing its velar element, the
sound was reduced, probably early in the Empire, to the bilabial fricative β.... Later the
bilabial β became dentilabial v in most of the Empire’, C. GRANDGENT, An Introduction to
Vulgar Latin (London, z.d. [1907]), 135, 136; vgl. V. VÄÄNÄNEN, Introduction au latin
vulgaire (Paris, 1963), 51-52.
(24) Zie voor de (*[ijān] uitgesproken?) uitgang BRUGMANN, a.w. II, 2. Teil (Strassburg, 1911),
139-40, alsook PEDERSEN, a.w. II (Göttingen, 1913), (88-)89, en I, 246.
(25) Zie BRUGMANN, a.w. II, 1. Teil, 211, 213, 216.
(26) Met *-ant- uit Idg. *-n t-: zie voor de evolutie PEDERSEN, a.w. I, 45-46, voor de formatie
BRUGMANN, a.w. II, 1. Teil, 454, 461, en PEDERSEN, a.w. II, 408, 103-04. ‘Wohl am
bezeichnendsten für die alteuropäische Gewässernamengebung ist die große Fülle von
nt-haltigen Namen der verschiedensten Art.... Weitaus am häufigsten aber sind Feminina auf
-antia oder -entia’, H. KRAHE, Unsere ältesten Flußnamen (Wiesbaden, 1964), 64, vgl. de
in De naam Woluwe, 61 n. 32, vermelde opstellen van dezelfde geleerde, vooral het vierde.
(27) POKORNY, a.w., 914 (met Oudierse afleidingen). Zie voor de evolutie van ‘ow, womit im
Keltischen ew zusammengefallen ist’, PEDERSEN, a.w. I, 60-61, en vgl. J. POKORNY, Die
Lautgruppe ov im Gallo-Britischen, in: Indogermanische Forschungen XXXVIII (1917-20),
190-94 (waar betoogd wordt, dat in het Gallisch en in het Brits de groep o , uit Idg. e of
o ontstaan, vóór a een au geworden is). - Op enkele van dezelfde wortel afgeleide
Oudkeltische hydroniemen wijst ons opstel ‘Zum uralischen Substrat des Gallischen’, in:
Onoma XVI (1971), 53, (56,) 62-63 (vgl. Die Dreisprachigkeit, 208-09 n. 30). KRAHE, a.w.,
50, vermeldt een heel aantal op Sau- + uitgang of suffix berustende Europese waternamen
onder een Indogermaans lemma *so os ‘Feuchtes, Flüssigkeit’. Maar horen deze wel bij
Idg. *seu- ‘Saft, Feuchtes; Saft ausdrücken; regnen, rinnen’ (POKORNY, a.w., 912), en niet
eerder bij Idg. *seu- ‘drehen, biegen, ...’? Zoals Th. ANDERSSON, Norden och det forna
Europa, in: Namn och bygd LX (1972), 34, bij een soortgelijk geval treffend opmerkt, ‘är
det... mycket möjligt, att en konkretare betydelse ligger bakom namnen’.
(28) Lat. volvō is uit [Idg.] *u elu ō ontstaan, POKORNY, a.w., 1142, vgl. BRUGMANN, a.w. I
(Strassburg, 1897), 121, A. WALDE, Lateinisches Etymologisches Wörterbuch, 3.,
neubearbeitete Auflage von J.B. HOFMANN, II (Heidelberg, 1954), 832-33, en M. LEUMANN,
Lateinische Laut- und Formenlehre (München, 1963), 58-59.
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Kleine Beek moet aangeduid hebben, dateert ten vroegste van een paar eeuwen vóór
onze tijdrekening(29)!
Van de Zenne kennen we nu ten minste vier opeenvolgende namen(30):
a. Oergerm. welwōn;
b.
Kelt. itriā (?) en itronā ‘schouwwater’, resp. bewaard in Itterbeek en in
Haut-Ittre evenals Itter (Fr. Ittre): verkeerde vertaling van skaldōn,
volksetymologisch opgevat als *skalđōn ‘schouwwater’;
c. Kelt. suoniā ‘schalrijke’, bewaard in Zuun en Zoniënwoud: verkeerde vertaling
van skalđōn, volksetymologisch opgevat als *skalliđōn (?) ‘schalrijke’;
d.
Kelt. stagniā > tsagniā ‘moerassige’, bewaard in Zenne en Samme:
hyperkeltisering van suoniā, volksetymologisch opgevat als Alpine-Kelt. * ±
suoη(η?)iā ‘moerassige’.
Van deze vier namen zijn de eerste drie door vertaling van de echt-Keltische of
de echt-Germaanse naam van Schelde en Rupel ontstaan. Als vertaling van gandā
is welwōn ongetwijfeld de oudste van alle(31)! Hoe de besproken rivier vóór de
Belgische inval heette, weten we niet.
In het Oudbelgisch tijdperk moet aan de Zenne een Keltische meerderheid gewoond
hebben, vermits het ten slotte een Keltische riviernaam was die zich handhaafde; aan
de Woluwe echter, waar de Germaanse naam bewaard bleef, moet een Germaans
taaleiland bestaan hebben. Daar welwōn er door zijn Keltische vertaling niet werd
verdrongen en zijn evolutie in tegenstelling met die van sauantiān geen Vulgairlatijnse
klanksubstitutie verraadt(32), mag men betwijfelen of de Germaanse traditie er ooit
onderbroken werd.

(29) H. KRAHE, Alteuropäische Flußnamen (Fortsetzung), in: Beiträge zur Namenforschung III
(1951-52), 160, erkent trouwens ‘daß wir mit mehreren Schichten partizipialer nt-Flußnamen
zu rechnen haben: einige (nicht sehr häufige) erweisen sich auf Grund ihrer formalen
Verhältnisse als Schöpfungen vorhistorischer Perioden, andere - und zwar die überwiegende
Mehrzahl - scheinen jüngeren Zeiten ihre Entstehung zu verdanken’.
(30) Zie voor de laatste twee Die Dreisprachigkeit, 206, 209-10, 213. Op de tweede kunnen we
hier niet nader ingaan; zie nochtans voor het stamwoord POKORNY, a.w., 295.
(31) Vermits het ouder is dan suoniā, is het noodzakelijk ouder dan de Keltische streeknaam die
in Brabant voortleeft, en vermoedelijk ook dan de Keltische stamnaam die tot Nerviī
‘Nerviërs’ gelatiniseerd werd: zie Die Dreisprachigkeit, 209-10, 210 n. 40. Toen de Germaanse
Belgen de Zennestreek binnendrongen, moet een aanzienlijk deel van de inheemse bevolking
nog Oeralisch gesproken hebben!
(32) Zie reeds n. 23. ‘After liquids, β seems to have closed regularly into b; this state was preserved
in Rumanian (...), but elsewhere the β or v was partially restored by school influence’,
GRANDGENT, a.w., 136; vgl. VÄÄNÄNEN, a.w., 52.
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4. De Laan (Fr. la Lasne) is een linkerbijriviertje van de Dijle, dat in de voormalige
gemeente Plancenoit - nu Lasne - ontspringt, o.a. de v.g.
Lasne-Chapelle-Saint-Lambert - nu eveneens Lasne - en het gehucht Terlanen bij
Overijse bespoelt, en in de v.g. Sint-Agatha-Rode - nu Huldenberg - uitmondt.
Dialectisch heet de beek zowel in de v.g. Ottenburg - nu eveneens Huldenberg - als
te Sint-Agatha-Rode də lu.ən(33), Lasne-Chapelle-Saint-Lambert in het plaatselijke
Waals lane-tchapèle-saint-Lambêrt(34), d.i. [lan tšapęl sę̃ lãb r], en Terlanen te
Overijse tər lU.ənə(35). Voor de verklaring van belang zijn de volgende oude
bewijsplaatsen van de beek- en de gemeentenaam: 1173 (k.) ab alueo Lannę... in
amnem Lannę... in aquis Lannę, 1177 (or.) super aquam lannę(36); 1214 (k. XVIIe en
k. XVIIIe e.) Reneri militis de Lanne(37); 1215 (or.) Lanne (= de plaats)(38); ...; 1225
Lane (= de plaats)(39); ...; 1240 (or.) Franco de Lanne, 1240 (or.) Franco de Lane(40);
...; 1369 (or.) Lane(41), (k.) tot daer die Lane in die Dijle valt... van daer die Lane
invalt(42); ...; 1374 (or.) Henri van Lanen(43); ...; 1534 Walscher-Lanne(39); ...; 1754
Lasne (= de plaats)(39).
Blijkens de oude vormen is de s van Lasne vrij recent en louter grafisch(44). Is de
plaatsnaam ouder dan de waternaam(45), dan kan hij verwant zijn met de Westvlaamse
Laan-namen(46) of met de Franse
(33) VANGASSEN, a.w., 316, 312. Dialectisch luidt het woord ‘vader’ in dezelfde plaatsen vu.ədər,
ald., 315, 311.
(34) J. HAUST, Enquête dialectale sur la toponymie wallonne (Liège, 1940-41), 103.
(35) VANGASSEN, a.w., 314. Het woord ‘vader’ luidt te Overijse vU.ər, ald., 313.
(36) DE MARNEFFE, a.w., 217, 242.
(37) É. PONCELET, Actes des princes-évêques de Liège: Hugues de Pierrepont, 1200-1229
(Bruxelles, 1941), 126.
(38) GYSSELING, a.w., 596.
(39) J. TARLIER -- A. WAUTERS, Géographie et histoire des communes belges: Province de Brabant,
Canton de Wavre (Bruxelles, 1864 = 1963), 86.
(40) É. PONCELET, Chartes du prieuré d'Oignies, de l'Ordre de Saint-Augustin I = Annales de la
Société archéologique de Namur XXXI (1912), 93, 94.
(41) A. VERKOOREN, Inventaire des chartes et cartulaires des duchés de Brabant et de Limbourg
et des pays d'Outre-Meuse, 1e partie IV (Bruxelles, 1912), 380.
(42) J.F. WILLEMS, Les Gestes des ducs de Brabant... II (Bruxelles, 1843), 614.
(43) VERKOOREN, a.w., 1e partie VI (Bruxelles, 1916), 3.
(39) J. TARLIER - A. WAUTERS, Géographie et histoire des communes belges: Province de Brabant,
Canton de Wavre (Bruxelles, 1864 = 1963), 86.
(39) J. TARLIER - A. WAUTERS, Géographie et histoire des communes belges: Province de Brabant,
Canton de Wavre (Bruxelles, 1864 = 1963), 86.
(44) Lasne voor Lanne is een archaïsering naar het voorbeeld van Fr. asne voor âne - een
archaïsering die echter geen rekening houdt met de korte vocaal van de Waalse dialectvorm.
(45) Het gebruik van een toponiem als hydroniem is in het Romaans heel gewoon, en de
Nederlandse beeknaam kan aan het Waals ontleend zijn.
(46) Verklaring van F. PETRI, Germanisches Volkserbe in Wallonien und Nordfrankreich (Bonn,
1937), 126. Er valt nochtans op te merken dat de Laan-namen bij K. DE FLOU, Woordenboek
der toponymie van Westelijk Vlaanderen... IX (Brugge, 1929), kol. 8-9, niet vóór de XVIIe
eeuw geattesteerd zijn: ‘Door laan, lane verstaat men in West-Vlaanderen eene ondiepe
greppel, meest door meerschen en weiden vloeiende’, ald., kol. 8. De door PETRI eveneens
vergeleken Duitse namen bij E. FÖRSTEMANN, Altdeutsches namenbuch II, 3.... auflage,
herausgegeben von H. JELLINGHAUS, 2. hälfte (Bonn, 1916), kol. 16 onder lana, zijn ouder,
maar de meeste zijn blijkbaar niet verwant met de Westvlaamse. - Wèl verwant zijn de
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Lanne-toponiemen(47): in het eerste geval zou hij berusten op Westgerm. of
Oudnederfrank. *lana ‘laan’(48), dat geromaniseerd ware na de Galloromaanse
‘Quantitätsausgleich’(49), maar vóór de Oudnederfrankische rekking der korte vocalen
met hoofdtoon in open syllabe; in het tweede, op een late vorm met -nn- van Kelt.
*landā ‘heide’(50) - in welk geval de Nederlandse beeknaam ofwel zou teruggaan op
het in de vroege middeleeuwen klankwettig ontstaan

Engelse lane- namen, die echter meestal straten, zelden plaatsen aanduiden: zie A. SMITH,
English Place-name Elements II (Cambridge, 1956), 15, en E. EKWALL, The Concise Oxford
Dictionary of English Place-names (Oxford, 19604), 288. Onder de plaatsnamen dient
Laneham vermeld, dat reeds op het eind der XIe eeuw geattesteerd is en op Oudeng. lanum
‘(at) the lanes’ teruggaat: ald., 286.
(47) Hypothese van CARNOY, Dictionnaire..., (329-)330, en Origines des noms des communes...,
393. Zie de vergeleken toponiemen bij A. LONGNON, Les noms de lieu de la France..., Résumé
des conférences... publié par P. MARICHAL et L. MIROT (Paris, 1920-29), 602 onder lanne
‘plateau herbeux, plaine’: ze komen uitsluitend in het uiterste Z.W. van Frankrijk voor.
(48) Bij FÖRSTEMANN -- JELLINGHAUS, a.w., kol. 35, wierp JELLINGHAUS reeds de vraag op, of
men ter verklaring aan ‘Fries.-nl. lana, laan, enger durchgang’ moest denken; PETRI, t.a.p.,
gaat zonder meer van lana uit. In het Westgermaans was *lana de accusatief enkelvoud van
*lanu v. ō-stam ‘laan’ (bij Oudeng. lanu), en misschien tevens de nominatief enkelvoud van
een synonieme vrouwelijke n-stam (bij Oudeng. lane); in het Oudnederfrankisch werd de
accusatiefvorm *lana spoedig ook als nominatiefvorm gebruikt in plaats van *lanu.
(49) Zie reeds Oudbelgische hydroniemen (I), 177-78 n. 13. ‘Wenn... in dem zweiten
galloromanischen Zeitabschnitt ein fränkischer kurzer Vokal vor einfacher Konsonanz
romanisiert werden sollte, dann... [wurde] der Konsonant... verdoppelt’, E. GAMILLSCHEG,
Romania Germanica I (Berlin, 19702), 369.
(50) Zie voor dit woord POKORNY, a.w., 675; voor zijn Galloromaanse reflexen W. VON
WARTBURG, Französisches Etymologisches Wörterbuch V (Basel, 1950), 158-59; voor de
evolutie van -nd- in het Keltisch PEDERSEN, a.w. I, 114(-15), L. WEISGERBER, Die Sprache
der Festlandkelten, in: Römisch-Germanische Kommission, XX. Bericht (1930), 186-87, en
J.U. HUBSCHMIED, Sprachliche Zeugen für das späte Aussterben des Gallischen, in: Vox
Romanica III (1938), 58-59. Fr. lande luidt in de Gasconse en Bearnese dialecten lano, lana,
lane, VON WARTBURG, a.w., 158; toch vereisen de Zuidwestfranse vormen geen laat-Keltisch
etymon met -nn-: ‘Les parlers aquitains présentent... nd > *nn > n (...), ex....... *granda pour
grande > grano ~ -a ~ -e, celt. landās > Lanes’, J. RONJAT, Grammaire Istorique [zo] des
Parlers Provençaux Modernes II (Montpellier, 1932), 216, 217.
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Romaans *lana(51), ofwel volksetymologisch zou gelijkgemaakt zijn aan Westgerm.
*lana ‘laan’ of diens verdere evolutie(52). Doch A. VINCENT(53), A. CARNOY(54) en J.
MANSION(55) beschouwen - waarschijnlijk terecht-de plaatsnaam als jonger dan de
waternaam. Aan een Keltisch etymon dat verwant ware met Lat. plānus(56) ‘vlak’ of
met Bretons lano ‘courant’(57), valt om fonetische redenen niet te denken(58). Wij
vermoeden dat de naam ontstaan is uit Oergerm. [xlanþnōn] of reeds [xlannōn](59)
‘roofster’, feminisering(5) van *[xlan(þ)nō.] (met sleeptoon), dubbelvorm(60) van
*[xlanþō.], nomen agentis(6) bij *[xlanþō] v. ‘roof’, dat ten grondslag ligt aan Oudeng.
hlōd v.(61) ‘praeda’(62) en het aan het Oudsaksisch ontleende Oud-

(51) NITHARD schrijft tweemaal Cadhellonicam voor *Catalaunicam, eenmaal Cadhellonensem
voor *Catalaunensem: zie E. MÜLLER, NITHARDI Historiarum libri iiii (Hannoverae, 1907
= Leipzig, 1925), 1, 20, 42. Uit die grafieën met hypercorrecte -ll- mag men wel afleiden dat
de Galloromaanse vereenvoudiging der meeste geminaten ouder is dan de Oudnederfrankische
rekking der korte vocalen met hoofdtoon in open syllabe.
(52) Uit de grafieën van 1173 en 1177 mag men voor de geschiedenis van de Nederlandse
naamvorm niets concluderen, daar ze in oorkonden voorkomen die voor de priorij van
Basse-Wavre bestemd waren.
(53) Les noms de lieux de la Belgique (Bruxelles, 1927), 5.
(54) Origine des noms de lieux..., 93; ook Dictionnaire..., 329-30, en Origines des noms des
communes..., 393?
(55) A.w., 91.
(56) Verklaring van CARNOY, De Plaatsnamen..., 375 (zonder uitdrukkelijke vermelding van het
Latijnse woord), en Origine des noms de lieux..., 93; hypothese van dezelfde, Dictionnaire...,
329-30, en Origines des noms des communes..., 393 (in beide werken zonder vermelding
van het Latijnse woord). De naam zou dan ‘vlakke, stille stroom’ (375), ‘rivière aux eaux
calmes’ (93, 330, 393) of eerder ‘vallée aux terrains plats et herbeux’ (330, 393) betekenen.
(57) Hypothese van CARNOY, Origines des noms des communes..., 393.
(58) Lat. plānus is uit Idg. *plā-no-s ontstaan, POKORNY, a.w., 806; uit diens femininum *plānā
verwacht men Kelt. *lānā, zoals CARNOY, De Plaatsnamen..., 375, zelf erkent; en *lānā ware
in het Romaans tot *Laine geëvolueerd. - Bretons lano berust op [Idg.] *plen- uo-, POKORNY,
a.w., 798, vgl. PEDERSEN, a.w.. I, 64; en Kelt. *lanuo- ware in het Romaans *Lanve geworden,

(59)

(5)
(60)
(6)
(61)
(62)

vgl. Lat. tenuem > Fr. tenve† bij É. BOURCIEZ, Précis historique de phonétique française, 9e
Édition, revue par... J. BOURCIEZ (Paris, 1958), 172.
‘Idg. Verschlußlaute schwinden zwischen zwei n:... ahd. hunno “centurio” aus *hundnō, vgl.
got. hund “hundert”’, W. STREITBERG, Urgermanische Grammatik (Heidelberg, 1896 =
1943), 145.
Zie F. KLUGE, Nominale stammbildungslehre der altgermanischen dialekte, 3. Auflage,
bearbeitet von L. SÜTTERLIN und E. OCHS (Halle (Saale), 1926), 21.
Zie ald., 151.
Zie ald., 9.
F. HOLTHAUSEN, Altenglisches etymologisches Wörterbuch (Heidelberg, 1934), 164 (met
de vertaling ‘Raub, Beute’).
T. TOLLER, An Anglo-Saxon Dictionary based on the manuscript collections of the late J.
BOSWORTH (Oxford, 1882-98), 545.
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oostnederfrank. hlōtha v. ‘hetz.’(63). Is dit vermoeden juist - het wordt gestaafd door
de synonymie van [xlan(þ)nōn] met welwōn -, dan moet het etymon als
‘verduidelijkende’ vertaling van gandā oorspronkelijk de Dijle aangeduid hebben;
werd de Germaanse traditie aan de Laan in de Oudheid niet onderbroken, vermits
[xl-] toen, al of niet over het Keltisch, tot Cl- geromaniseerd ware(64); kan de
Nederlandse beeknaam op het etymon zelf teruggaan, mits hij, na de verdwijning
van de beginconsonant(65), volksetymologisch aan Oudnederfrank. *lana of Mnl. lane
‘laan’ werd gelijkgemaakt; en berust de Franse naam daarentegen niet op de
Oergermaanse vorm, maar op het hieruit ontstaan Westgerm. *hlanna of diens verdere
evolutie.
Ook van de Dijle kennen we nu verschillende opeenvolgende namen(66):
a. vermoedelijk Oergerm.[xlan(þ)nōn];
b.
Kelt. ganapiā ‘kloofwater’, bewaard in Vieux-Genappe en Genepiën (Fr.
Genappe): verkeerde vertaling van skalđōn, volksetymologisch opgevat als
Oergerm. *skalđōn ‘kloofwater’;
c. Rom. Tilia ‘water van Tilly’, bewaard in Dijle en Thyle: door weglating van
het suffix gevormd uit Rom. Tiliārium ‘Tilly’, eigenlijk ‘lindenbos’.
Ook hier ware de Oergermaanse naam als vertaling van gandā de oudste van alle.
Hoe de Dijle vóór de Belgische inval genoemd werd, blijft ongewis.
Brussel.
J. DEVLEESCHOUWER, Geassocieerd Navorser van het N.F.W.O.

(63) Zie W. VAN HELTEN, Die altostniederfränkischen Psalmenfragmente, die Lipsius'schen
Glossen und die altsüdmittelfränkischen Psalmenfragmente... (Groningen, 1902), 74, 102,
143, 148, (156-)157. - Jongere synoniemen van het nomen agentis zijn: Oudnoors hlenni m.
‘Røver’, J. FRITZNER, Ordbog over Det gamle norske Sprog II (Kristiania, 1891), 7; Oudeng.
hlōdere m. ‘Räuber’, HOLTHAUSEN, t.a.p.; en Oudhoogduits landeri m. ‘latro’, E. GRAFF,
Althochdeutscher Sprachschatz IV (Berlin, 1838), kol. 1258. Van deze drie woorden zou
het eerste in het Westgermaans *hlanþjō geluid hebben, zie voor de vorming KLUGE -SÜTTERLIN -- OCHS, a.w., 7-8; de overige twee zijn uit Westgerm. *hlanþārī ontstaan, zie
voor de vorming ald., 6-7.
(64) ‘hl und hr im Wortanlaut sind in Namen vorfränkischer Herkunft durch [rom.] cl- und crwiedergegeben worden’, GAMILLSCHEG, a.w., 387.
(65) Waarschijnlijk in de IXe eeuw, zie J. MANSION, Oud-Gentsche naamkunde ('s-Gravenhage,
1924), 261, en vgl. W. BRAUNE, Althochdeutsche Grammatik..., 12. Auflage, bearbeitet von
W. MITZKA (Tübingen, 1967), 144.
(66) Zie voor de laatste twee Die Dreisprachigkeit, 206, 208, 213.
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De voornamen in de familie-advertenties van drie friese kranten
In de kroniek van Naamkunde 9 van 1977, blz. 281 heb il al iets meegedeeld over
een bescheiden onderzoek naar frequentie en mode bij voornamen in Friesland. Een
van de uitgangspunten was het materiaal van de volkstelling in 1947 in Franeker.
FOKKEMA heeft dit namelijk uitgegeven in het Schönfeld-nummer van de
Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde, jg. 31 van 1955. Dit is het enige
gepubliceerde friese materiaal dat we met gegevens van nu kunnen vergelijken.
De reden waarom ik dit onderzoek heb ingesteld, is dat ik door de ‘Fryske
Akademy’ te Leeuwarden ben gevraagd over voornamen te spreken in verband met
het thema van het achtste friese filologencongres. Deze congressen worden om de
drie jaar door de ‘Fryske Akademy’ georganiseerd. Op dit achtste, dat in oktober
1978 is gehouden, was het congresthema: ‘Tusken Frysk en Nederlânsk’.
Aangezien van mij verwacht werd dat ik in het Fries zou spreken, wil ik nu in het
Nederlands een korte samenvatting geven van het laatste deel van mijn lezing. De
lezers van Naamkunde voor wie het Fries geen bezwaar is, verwijs ik naar de volledige
tekst die door de ‘Fryske Akademy’ in 1979 wordt uitgegeven in het verslagboek
Philologia Frisica anno 1978. Het eerste gedeelte hiervan, over de voornamen in
Friesland van hun ontstaan tot 1947, laat ik nu buiten beschouwing.

1. Verschuivingen in Franeker (1947-1977).
Omdat FOKKEMA de voornamen heeft gepubliceerd van de 8800 inwoners die
Franeker bij de volkstelling van 1947 had, was het wenselijk deze na 30 jaar te
vergelijken met de voornamen die nu in Franeker voorkomen. Maar intussen is het
aantal inwoners toegenomen, zodat in 1977 de 12.000ste werd ingeschreven. Het
was mij te bezwaarlijk ter plaatse de namen van deze 12.000 inwoners op te vragen
en na te gaan. Daarom heb ik gedacht aan een andere mogelijkheid ter vergelijking,
zonder reis- en verblijfkosten.
Bovendien is het zo dat het bevolkingsregister in veel gevallen de officiële en vaak
lange en plechtige vormen van de voornamen bevat,
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terwijl men in de dagelijkse omgang de korte roepnamen gebruikt die meer met de
mode meegaan. Om de verschuivingen tussen 1947 en 1977 scherper te onderscheiden
leek het me wel praktisch zo volledig mogelijk op te tekenen welke voornamen
voorkomen in de familieadvertenties van de Franeker Courant.
Deze bevatten in veel gevallen de officiële namen van degenen die overlijden,
trouwen en geboren worden, maar vaak ook de roepnamen van de betrokkenen,
vooral van degenen die als familieleden of vrienden samen een familie-advertentie
plaatsen. In het bijzonder de jongelui gebruiken hierbij steeds meer hun roepnamen.
Hoewel dus voor 1947 en 1977 van ongelijksoortig materiaal uit Franeker is uitgegaan,
hebben we het voordeel dat de tegenstelling tussen toen en nu groter is en de
verschuivingen scherper uitkomen.
Bovendien kon het werk thuis gedaan worden: mijn vrouw heeft de voornamen
opgetekend uit de Franeker Courant, die maar twee maal in de week verschijnt en
ook uit de beide friese dagbladen: de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad,
die mooi materiaal leveren ter onderlinge vergelijking. Alleen heeft het een jaar en
drie maanden geduurd voor mijn vrouw 2000 voornamen uit de familie-advertenties
van de Franeker Courant had opgetekend. Daarentegen konden uit het Friesch
Dagblad 5000 voornamen worden verzameld in vier en een halve maand, terwijl
5000 voornamen uit de Leeuwarder Courant maar zeven en een halve week vroegen.
FOKKEMA's materiaal van de volkstelling in 1947 geeft alleen de eerste voornaam.
Daarom hebben wij ons ook tot de eerste voornaam beperkt. Wanneer een persoon
in meer dan één advertentie is vermeld, hebben wij hem maar één keer meegeteld.
Ik geef nu de 11 meest voorkomende voornamen van 1947 naast die van 1977, niet
10, zoals mijn bedoeling was. Maar in het materiaal uit de Franeker Crt van 1977-'78
vinden we vier namen die 10 keer voorkomen en daarom hetzelfde rangnummer 8-11
moeten hebben. Dit geldt hier voor de vrouwennamen, maar straks ook voor de
mannennamen in de Leeuwarder Crt, waarvan er drie het rangnummer 9-11 krijgen.
Voor langere frequentielijsten (van 22 voornamen) verwijs ik naar de tekst van mijn
lezing.
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Franeker 1947
1.

Jan

355 = 4.0%

2.

Johannes

167 = 1.8%

3.

Klaas

145 = 1.6%

4.

Jacob

142 = 1.6%

5.

Hendrik

125 = 1.4%

6.

Dirk

99 = 1.1%

7.

Gerrit

89 = 1.0%

8.

Pieter

86 = 0.9%

9-10.

Cornelis

83 = 0.9%

9-10.

Willem

83 = 0.9%

11.

Douwe

66 = 0.7%

1.

Jan

88 = 4.4%

2-3.

Johannes

25 = 1.2%

2-3.

Piet

25 = 1.2%

4.

Dirk

24 = 1.2%

5-6.

Henk

21 = 1.0%

5-6.

Pieter

21 = 1.0%

7.

Gerrit

20 = 1.0%

8.

Jacob

18 = 0.9%

9-10.

Klaas

15 = 0.7%

9-10.

Willem

15 = 0.7%

11.

Sjoerd

14 = 0.7%

1.

Trijntje

206 = 2.3%

2.

Antje

161 = 1.8%

3.

Anna

143 = 1.6%

4.

Elizabeth

113 = 1.2%

5.

Grietje

112 = 1.2%

Franeker Crt 1977-78

Franeker 1947
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6.

Jantje

95 = 1.0%

7.

Aaltje

94 = 1.0%

8.

Johanna

83 = 0.9%

9-10.

Jeltje

78 = 0.8%

9-10.

Baukje

78 = 0.8%

11.

Geertje

77 = 0.8%

1-2.

Anneke

20 = 1.0%

1-2.

Jannie

20 = 1.0%

3.

Tineke

18 = 0.9%

4-5.

Annie

13 = 0.6%

4-5.

Grietje

13 = 0.6%

6-7.

Geertje

11 = 0.5%

6-7.

Johanna

11 = 0.5%

8-11.

Bettie

10 = 0.5%

8-11.

Ellie

10 = 0.5%

8-11.

Joke

10 = 0.5%

8-11.

Tiny

10 = 0.5%

Franeker Crt 1977-78

1.1. Verdrongen friese naamvormen.
Op de lijst van de 22 meest gebruikte vrouwennamen staan acht friese naamvormen,
die op de lijst van 1977 niet meer voorkomen: Jeltje, Sytske, Akke, Janke, Rinske,
Tjitske, Dieuwke en Hiltje. Er is maar één friese vrouwennaam op de lijst van 1947
die zich ook op die van 1977 heeft kunnen handhaven, namelijk Baukje.
Bij de mannennamen is de achteruitgang van de friese naamvormen niet zo sterk:
Douwe, Anne, Sjoerd, Jelle en Wytze staan op beide lijsten. Douwe en Anne zijn een
beetje gedaald op de ranglijst van 1977, maar Sjoerd, Jelle en Wytze zijn gestegen.
Het binnendringen van niet-friese modevormen was bij de mannen blijkbaar nog
geen
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verdringing van de typisch friese naamvormen, zoals dat bij de vrouwen wel het
geval schijnt te zijn.

1.2. Ingedrongen niet-friese naamvormen.
De naamvormen die bij de vrouwennamen bovenaan op de ranglijst van 1977 staan,
hebben de niet-friese verkleiningsuitgangen op -eke en vooral op -ie: Anneke, Tineke,
Jannie, Annie, Bettie, Ellie, Tiny en Alie. Van deze vormen kwamen Bettie en Ellie
in 1947 nog helemaal niet voor, evenmin als Joke. Bij de mannennamen zijn de
niet-friese vormen minder sterk binnengedrongen: Piet, Henk, Peter, Johan, Joop,
Gerard, Harry, Kees en Wim, die in 1947 nog niet veel in Franeker voorkwamen,
worden in 1977-1978 vrij vaak gebruikt, vooral Piet en Henk.

1.3. Andere verschuivingen?
Een derde groep voornamen omvat namen die zowel nederlands als fries mogen
worden genoemd. Het zijn germaanse namen of heiligennamen die vooral sinds de
15de eeuw in Friesland zijn ingeburgerd. Hendrik (nr. 5), Cornelis, Geert, Petrus,
Simon, Marten, Albert, Andries en Harmen staan op de ranglijst van 1947.
Dertig jaar later zijn zij verdrongen, waarschijnlijk door Henk (nr. 5), Kees, Gerard,
Piet en andere niet-friese vormen, die men in de naaste toekomst misschien ook als
fries moet beschouwen, als ze maar vaak genoeg worden gebruikt door de Friezen.
Evenzo vinden we bij de vrouwennamen op de lijst van 1947: Jantje, Pietje, Maria,
Cornelia en Klaaske, die op de ranglijst van 1977-78 niet meer voorkomen, terwijl
Jannie en Maaike in 1977-78 wel, maar in 1947 nog niet bij de 20 naamvormen
hoorden die het meest werden gebruikt.

1.4. Doop- en roepnamen? Import?
Ten dele gaan dergelijke tegenstellingen tussen 1947 en 1977 terug op andere
oorzaken. In 1947 staan Cornelis, Petrus, Maria en Cornelia op de ranglijst, maar
in 1977 niet meer. Dat kan vooral hierdoor veroorzaakt zijn, doordat men bij de
volkstelling zijn officiële namen (misschien tevens de gelatiniseerde doopnamen?)
heeft vermeld.
Maar in 1977-1978 worden in veel familie-advertenties roepnamen gebruikt, vooral
door jongelui. Bovendien telde Franeker in 1977 meer dan 3000 inwoners meer dan
in 1947 en dit kan ten dele liggen aan import van buiten Friesland. Maar dit zal vast
niet de enige oorzaak zijn van deze verschuivingen. We vinden trouwens ook wel
enkele
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advertenties uit dorpen in de naaste omgeving van Franeker. Maar verreweg de
meeste familie-advertenties zijn van mensen uit Franeker zelf.

2. Verschillen tussen de twee friese dagbladen.
Naast de landelijke kranten worden in Friesland twee friese dagbladen gelezen. Van
deze twee is de Leeuwarder Courant de grootste. In 1977 waren er ruim 106.000
abonnementen op de Leeuwarder Courant, ruim 23.000 op het Friesch Dagblad en
zo'n 35.000 op landelijke kranten (SIKKEMA, 174). Uit elk van beide friese bladen
zijn, zoals gezegd, de voornamen van 5000 personen verzameld uit de familie-

Leeuwarder Crt 1977
1.

Jan

181 = 3.6%

2.

Henk

55 = 1.1%

3-4.

Klaas

54 = 1.0%

3-4.

Pieter

54 = 1.0%

5.

Gerrit

42 = 0.8%

6.

Johannes

41 = 0.8%

7-8.

Hendrik

36 = 0.7%

7-8.

Piet

36 = 0.7%

9-11.

Douwe

32 = 0.6%

9-11.

Jacob

32 = 0.6%

9-11.

Johan

32 = 0.6%

1.

Jan

182 = 3.6%

2.

Klaas

64 = 1.2%

3.

Pieter

59 = 1.1%

4.

Willem

46 = 0.9%

5.

Piet

43 = 0.8%

6.

Anne

39 = 0.7%

7.

Henk

37 = 0.7%

8.

Jelle

36 = 0.7%

9-10.

Dirk

35 = 0.7%

Friesch Dagblad 1977
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9-10.

Gerrit

35 = 0.7%

11.

Douwe

33 = 0.6%

1.

Anneke

49 = 0.9%

2.

Trijntje

45 = 0.9%

3.

Geertje

40 = 0.8%

4.

Baukje

36 = 0.7%

5.

Grietje

35 = 0.7%

6.

Antje

34 = 0.6%

7.

Annie

32 = 0.6%

8.

Jantje

30 = 0.6%

9-10.

Jannie

28 = 0.5%

9-10.

Johanna

28 = 0.5%

11.

Sietske

26 = 0.5%

1.

Tineke

52 = 1.0%

2.

Trijntje

50 = 1.0%

3.

Jannie

43 = 0.8%

4.

Baukje

42 = 0.8%

5-6.

Anneke

34 = 0.6%

5-6.

Sietske

34 = 0.6%

7.

Grietje

33 = 0.6%

8-9.

Alie

31 = 0.6%

8-9.

Antje

31 = 0.6%

10.

Froukje

30 = 0.6%

11.

Janke

28 = 0.5%

Leeuwarder Crt 1977

Friesch Dagblad 1977
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advertenties. De grootste van de twee heeft veel meer advertenties en zo konden de
5000 voornamen ook in kortere tijd worden verzameld.
Omdat we uit dit advertentie-materiaal jammer genoeg geen gegevens kunnen
halen omtrent de sociale achtergronden van de betrokken personen, lijkt het van
belang de verschillen tussen de beide dagbladen na te gaan. Ik geef hierbij weer
lijstjes van de 11 meest gebruikte naamvormen en verwijs voor langere ranglijsten
(van 22 namen) naar de tekst van mijn congreslezing.

2.1. Meer friese namen in het Friesch Dagblad.
Een overeenkomst tussen beide dagbladen is dat we op de ranglijsten van de 22 meest
gebruikte namen bij beide bladen drie friese mannennamen aantreffen: Anne, Douwe
en Tjeerd. Maar Anne en Douwe komen veel vaker voor dan Tjeerd, welke naam in
beide kranten door 20 personen werd gedragen. Behalve deze drie vinden we op de
ranglijst van de Leeuwarder Crt nog twee friese namen: Bauke en Wiebe. Het Friesch
Dagblad had echter nog vier andere friese namen: Jelle, Sietse, Sjoerd en Sybren.
Ook bij de vrouwennamen leverde het Friesch Dagblad meer friese namen op.
Beide bladen hadden weliswaar 6 friese namen die 20 keer of vaker voorkwamen:
vooral Baukje, maar ook Sietske, Wietske, Sjoukje, Froukje en Janke. Maar naast die
zes vinden we in het Friesch Dagblad nog drie andere friese namen meer dan in
Leeuwarder Crt, namelijk: Aukje, Jeltje en Tjitske.

2.2. Meer niet-friese namen in de Leeuwarder Crt.
Een opvallend verschil tussen beide bladen is ook dat de niet-friese naamvorm Henk
zo'n hoge plaats inneemt op de ranglijst van de Leeuwarder Crt: Henk staat hier op
nr. 2, dadelijk na Jan, terwijl Henk in het Friesch Dagblad nr. 7 is. Maar de niet-friese
vorm Piet komt weer iets meer voor in het Friesch Dagblad (nr. 5) dan in de
Leeuwarder Crt (nr. 7). Beide kranten hebben ook Peter, maar minder vaak. Verder
vinden we in de Leeuwarder Crt nog twee, oorspronkelijk niet-friese naamvormen:
Johan en Kees, die niet voorkomen op de ranglijst van het Friesch Dagblad.
Bij de vrouwennamen heeft de ranglijst van de Leeuwarder Crt één niet-friese
naamvorm meer dan het Friesch Dagblad, namelijk Hennie, waarschijnlijk de
opvolgster van Hendrikje. Beide bladen hebben verder: Anneke, Tineke, Annie, Jannie
en Alie. Deze namen op -eke
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zijn vrij nieuw in Friesland. Ze kwamen althans bij de volkstelling van 1947 in
Franeker nog bijna niet voor. Daarentegen lijken de namen op -ke, dadelijk achter
de stam, mij wel fries, zoals Anke, Janke en Nynke.
Het is wel opmerkelijk dat de niet-friese namen op -eke nu bovenaan staan op de
ranglijsten, zowel van de Leeuwarder Crt als van het Friesch Dagblad, maar ook van
de Franeker Crt. Zo is Trijntje, dat in 1947 nr. 1 was, nu in beide dagbladen nr. 2
geworden. De vrouwennamen op -ie staan evenmin als die op -eke op de ranglijst
van Franeker in 1947. Deze heeft alleen de verkleiningsuitgangen -ke en -tje.

2.3. Mogelijke achtergronden.
Het lijkt me niet doenlijk de oorzaken van deze verschillen op te sporen, vooral omdat
familie-advertenties gewoonlijk niets of niet veel laten blijken omtrent de sociale
achtergronden. Voor een onderzoek naar sociale aspecten zou men de
bevolkingsregisters moeten raadplegen en de beroepen nagaan en daar kon ik niet
aan beginnen. Voor zoiets heeft men een groep medewerkers nodig zoals bij het
onderzoek van Friedhelm DEBUS te Kiel.
Als we iets willen weten omtrent de achtergronden van de verschillen tussen de
adverteerders in beide friese dagbladen, zouden we een deskundig onderzoek naar
de geografische en sociale verschillen moeten instellen. Daar ben ik niet de
aangewezen persoon voor en daarom moet ik mij beperken tot enkele algemene
opmerkingen.
1. Het Friesch Dagblad is duidelijk een blad van en voor mensen die op een
christelijke partij stemmen, dus vooral op het grote C.D.A., maar ook op kleinere
reformatorische partijen. Bij de Leeuwarder Crt is de redactie duidelijk niet
C.D.A.-gezind, maar afkomstig in de eerste plaats uit de socialistische P.v.d.A., maar
ook uit de liberale V.V.D.
2. Zoals S.J. VAN DER MOLEN op het congres al opmerkte bij de nabespreking, is
de Leeuwarder Crt de voornaamste courant in de friese hoofdstad, hetgeen zijn naam
ook aangeeft, terwijl het Friesch Dagblad meer op het platteland en vooral in het
noordoosten het dagblad bij uitstek is.
Verder is ook de Franeker Crt in hoofdzaak een stedelijk blad, dat, evenals de
Leeuwarder Crt, veel minder friese namen op zijn ranglijsten telt. Daarom mogen
wij, zonder verder onderzoek, voorlopig vaststellen dat de friese namen het best
bewaard blijven bij de christelijke lezers en adverteerders op het platteland. Dit laatste
geldt vooral voor degenen die van de reformatorische traditie uitgaan.
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Omdat de rooms-katholieken in Friesland een kleine en verspreide groep vormen,
heb ik niet veel gegevens over hen. Ten dele wonen ze vooral in de steden en vaak
zijn ze van niet-friese afkomst. Een aanwijzing omtrent de voornamen heb ik
gevonden in twee advertenties bij de dood van een 17-jarige leerling van de
Christelijke Middelbare Landbouwschool te Sneek.
In de advertentie van zijn 30 klasgenoten droegen deze 26 verschillende voornamen
en de helft daarvan bestond uit typisch friese voornamen. Omdat de overledene in
het dorp Blauwhuis, een roomskatholieke enclave, op de lagere school is geweest,
hebben ook 16 vroegere klasgenoten uit Blauwhuis een advertentie geplaatst en
hiervan droegen slechts vier jongelui een typisch friese naam. Dit lijkt me een sterke
aanwijzing dat de reformatoriche christenen hun friese namen beter bewaren dan de
rooms-katholieke.

3. Samenvatting.
Kort samenvattend mogen we voorlopig wel zeggen dat vooral de reformatorische
christenen op het friese platteland vasthouden aan de friese voornamentraditie. In
tegenstelling tot hun Friesch Dagblad blijkt uit de familie-advertenties van de
Leeuwarder Courant dat de stedelijke bevolking en vooral de socialisten en liberalen
meer open staan voor niet-friese voornamen. Dit geldt ook voor de lezers van de
Franeker Courant: in hun namen van 1977-1978 is het friese element sterk achteruit
gegaan in vergelijking met de gegevens van de volkstelling in 1947, bij de vrouwen
meer dan bij de mannen.
Nader onderzoek van deze problemen blijft gewenst, vooral in verband met de
sociale achtergronden en generatieverschillen. Toch is het wel duidelijk geworden
dat de namen van de drie kranten min of meer kenmerkend zijn voor een groep lezers
met een traditionele, friese houding enerzijds en voor lezers met een stedelijke,
veranderlijke instelling anderzijds. Dat er tussen 1947 en 1977-1978 vrij sterke
verschuivingen hebben plaats gevonden bij de keuze en de mode der voornamen in
Friesland, hoeft echter niet te verbazen, gezien de naoorlogse ontwikkelingen.
Ook elders in West-Europa zijn na de laatste wereldoorlog grote veranderingen
opgetreden, die het indringen van oneigen namen bevorderden. Ik wijs op twee
voorbeelden, in twee ver van elkaar verwijderde gebieden. Zowel Noord-Friesland
in Zuid-Sleeswijk (ANDERSEN) als
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Zuid-Tirol (MASSER) hebben vooral na de laatste oorlog een doorbraak van de eigen
voornamentradities beleefd.
Park Arenberg 62, NL - 3731 ET De Bilt.
december 1978, H.T.J. MIEDEMA
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Recensies
Antroponymie
Jan DE GRAUWE, Prosopographia cartusiana belgica (1314-1796). Woord
vooraf door Prof. Dr. L. MILIS (Analecta cartusiana, 28). Gent, Christian
de Backer - Salzburg, Dr. James Hogg, Institut für englische Sprache und
Lit., [1976], 360 p. (gecycl.). Prijs: BF 1.100, -.
Drs. J. DE GRAUWE heeft zich gespecialiseerd in de geschiedenis van de Kartuizers
en van hun kloosters in de Nederlanden: hij publiceerde in de reeks Analecta
cartusiana, als nr. 18 ‘Histoire de la chartreuse du Val royal à Gand et de la chartreuse
du Bois-St.-Martin à Lierde-St.-Martin (Flandre orientale), Salzburg, 1974 (zie de
recensie van F. HENDRICKX, Rev. hist. eccl. 72 (1977), 724-725). Als medewerker
aan het Monasticon belge, t. VII, Province de Flandre orientale (Liège, Centre national
de recherches d'histoire religieuse, 1977) behandelde De Grauwe de
kartuizerconventen van de prov. Oost-Vlaanderen (zie de rec. van J. PYCKE, Rev.
hist. eccl. 72 (1977), 651-659).
De publikatie die ons ter bespreking werd toegezonden, kan dienstig zijn voor de
studie van de familienamen en van de genealogie, want zij bevat 1) een alfabetische
lijst van 2726 Latijnse kloosternamen van de bewoners der dertien kloosters gelegen
binnen het huidige Belgisch grondgebied, vanaf de stichting in 1314 van de oudste
kartuize (O.L.V. Kapelle te Herne) tot aan de opheffing in 1783 (door Keizer Jozef
II) of tot aan de mislukking, even later, van de poging om het gemeenschappelijk
leven te hernemen; 2) een alfabetische lijst van de familienamen van de monniken
en broeders voor zover die in de bronnen (blz. 20-29) konden worden achterhaald.
Wat de antroponymie betreft, kan men uit de lijst der voornamen leren dat er ook
bij de Kartuizers een voorkeur voor bepaalde namen heeft bestaan vermits de namen
Anthelmus, Antonius, Bernardus, Benedictus, de naam van de stichter Bruno,
Gualterus, Gulielmus, Henricus, Hugo, Jacobus, Joannes, Judocus, Nicolaus, Petrus
zeer vaak voorkomen. Dubbele voornamen zijn schaars.
Een aanzienlijk deel van de documentatie is afkomstig van de lijsten van
overledenen die de scribenten van het moederklooster La Grande Chartreuse in de
Franse Alpen naar aanleiding van het jaarlijks generaal kapittel van de orde moesten
opstellen. Daardoor is het begrijpelijk dat talrijke Vlaamse namen verkeerdelijk
gelatiniseerd of foutief weergegeven werden. Dit geldt in het bijzonder voor de
geattesteerde familienamen, zoals bv. nr. 556: Dionysius (le) Fever (met
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varianten: de Fever, Leufent, le Febuer); nr. 1114: Hieronymus Fogelweyder
(Rogallvinzer, Vogelvenzer, een Brusselaar geprofest te Leuven in 1653); nr. 1586:
Joannes (van) Heikruis (de Alta Cruce, Haycruce, Hagerum, Haytrinis); nr. 1696:
Joannes (van) Niewenhove (Hyoudhanc, Vanionenhove), enz.
Op te merken valt ook dat bij de opeenvolgende provincie-indelingen van de
kartuizerkloosters geen rekening gehouden werd met de taalgebieden: de Vlaamse
kloosters behoorden van 1301 tot 1332 tot de Provincia Burgundiae, van 1332 af tot
de provincia Picardiae en toen deze in 1411 werd gesplitst, tot de provincia Picardiae
remotioris, die vanaf 1474 provincia Theutonica geheten werd (DE GRAUWE, blz.
30).
In de Revue belge de phil. et d'hist. 56 (1978), nr 3, blz. 789-791 heeft H. DELVAUX
een ‘erg negatieve bespreking’ aan het boek van DE GRAUWE gewijd. Daarin wordt
o.m. gewezen op de gebrekkige studie van de onvolledige historische documentatie
die de auteur heeft verzameld. Het moge voor hem een spoorslag zijn om beter te
doen!
Leuven.
H. DRAYE

Toponymie
J. BUNTINX en M. GYSSELING, Het oudste goederenregister van
Oudenbiezen (1280-1344), II Woordindices, samengesteld door F. DE
TOLLENAERE en W. PIJNENBURG met medewerking van A. VENNIX en
H.T. WONG. Bouwstoffen voor een woordarchief van de Nederlandse
Taal, uitgegeven door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden,
's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1977 = Nomina Geographica Flandrica,
Studiën XII, 2, Leuven, Instituut voor Naamkunde, Uitgeverij Peeters,
1977, 403 blz., BF 800.
Ik behoor tot het soort onnozelen dat gelooft dat de computer alles kan. Het deed me
dan ook veel genoegen te merken dat de alfawetenschappen langzamerhand van
computeriseringsdriften vervuld raakten. Eindelijk zouden de beoefenaars der
humanoria antwoord kunnen krijgen op allerlei vragen waarvan de beantwoording
vroeger veel te veel tijd vergde. Met deze optimistische verwachtingen in het
achterhoofd sloeg ik de bovengenoemde uitgave open. En ik moet zeggen: ik werd
niet teleurgesteld. Wat heeft die computer geteld en gealfabetiseerd! Bijna tien
bladzijden met ende, meer dan negen met van, bijna vijf met ruden en ga zo maar
door. Uiteraard is dat nu eenmaal de consequentie van automatische tekstverwerking.
Men dient ook de bergen bewijsplaatsen van misschien onbelangrijke, maar veel
voorkomende woorden te accepteren.
De geregistreerde woord- en naamsvormen staan niet alleen in een alfabetische,
maar ook in een retrograde lijst afgedrukt. Daarna volgt dan nog een lijst waarin de
frequentie is aangegeven waarmee een vorm in de tekst voorkomt en een lijst waaruit
men de lengte van de ver-
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schillende vormen kan aflezen. Kortom, het ziet er allemaal heel indrukwekkend uit.
En toch ben ik niet helemaal tevreden. Het goederenregister van de commanderij
van Oudenbiezen uit het einde van de 13de en het begin van de 14de eeuw is een
uiterst waardevolle bron. De uitgave ervan in 1965 (en niet 1955) zoals de drukfout
in de eerste zin van deel II zegt) was een gebeurtenis van belang. In hun voorwoord
wezen de uitgevers indertijd op het grote nut van deze tekst voor de Nederlandse
taalkunde en naamkunde. Bovendien zouden volgens hen ook de economische historici
veel profijt uit deze bron kunnen trekken.
BUNTINX en GYSSELING beloofden in een tweede deel een historische en een
taalkundige studie over deze tekst te leveren. Verder zouden in dat deel ook glossaria
en indices opgenomen worden. Nu, die indices zijn inderdaad in de voor ons liggende
band aanwezig. De overige toezeggingen is men echter niet nagekomen. Dat is
jammer, want we zouden zo graag het oordeel van deze twee deskundigen over de
door hen uitgegeven bron vernomen hebben. Nu moet iedere onderzoeker maar zelf
zien wat hij met behulp van de indices uit de tekst haalt.
Gezien de omvang van dit indexdeel zullen de taalkundigen en naamkundigen
ongetwijfeld volledig aan hun trekken komen. Ik moet echter wel zeggen dat het me
wat merkwaardig aandeed, dat zij op een bepaald punt door de samenstellers ieder
een kant op gestuurd worden. Plaats- en persoonsnamen, beginnend met een
proclitische d-, s- of t- worden namelijk - zeer terecht - op de tweede letter
gealfabetiseerd. Alle gewone woordvormen met proclise komen evenwel onder hun
eerste letter terecht. Het gevolg daarvan is onder andere dat we de vorm sBisscops
onder de B- moeten zoeken, maar sbisscops onder de s-. Een dergelijk speciaal
arrangement lijkt mij het opzoeken alleen maar moeilijk te maken voor naamkundigen
en taalkundigen die zich op elkanders terrein begeven willen.
Nog vreemder werd het mij te moede toen ik mijn economischhistorische bril
opzette en Oudenbiezen II nogmaals bekeek. Gelet op de beloften in deel I heeft men
de belangstellende historicus natuurlijk wel een beetje in de kou laten staan. Geen
diepgravende studies, geen glossaria. Maar goed, de woordindices zijn toch volledig,
want in de computer bewerkt. Tenminste, dat denkt de historicus die niet in het
voorwoord kijkt. Doet hij dat wel, dan kan hij er zich met mij boos over maken, dat
daar zonder opgaaf van redenen gezegd wordt dat Latijnse woorden niet voor deze
indices geselecteerd zijn. Nu moet in de eerste plaats opgemerkt worden dat de
samenstellers op dit punt niet eens consequent geweest zijn. Wel opgenomen woorden
als item en summa zijn toch wel degelijk Latijn. Bovendien moet men nog maar eens
waar maken, dat de afkortingen s. en d. niet voor de Latijnse muntaanduidingen
solidus en denarius staan.
Veel ernstiger vind ik het feit op zich dat men de Latijnse woorden weggelaten
heeft. BUNTINX en GYSSELING hebben indertijd op het belang van het goederenregister
voor de economische geschiedenis
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gewezen. En inderdaad is de tekst een Fundgrube voor agrarisch-historische en
metrologische gegevens. Maar dan moet men deze ook toegankelijk maken! Voor
een historicus maakt het niets uit of er in een bepaalde passage nu siligo of rogge
staat. Het voornaamste is de informatie die zo'n plaats biedt.
Nu komt er in de uitgave van BUNTINX en GYSSELING niet zo verschrikkelijk veel
Latijn voor, dus er zijn geen rampen geschied. We moeten er voor de toekomst echter
wel rekening mee houden dat de automatische indicering door de ontwikkeling van
de computertechniek steeds meer ingang zal vinden. Dat betekent dat er naast literaire
teksten ook een toenemend aantal niet-literaire teksten per computer bewerkt gaat
worden. Laat men daar nu consequent het Latijn uit weg, dan krijgen we over 40 à
50 jaar de merkwaardige situatie dat de neerlandici met een hoogontwikkeld
informatieapparaat zitten, terwijl de historici toch nog weer gedwongen worden met
de vinger over de bladzijde te gaan. Dat lijkt me eigenlijk een beetje oneerlijk
tegenover een deel van ons wetenschappelijk nageslacht.
Mijn bespreking van de Woordindices op BUNTINX en GYSSELING is misschien
wat knorrig uitgevallen. Dat komt omdat ik hier weer een voorbeeld van de
schotjesgeest meen te bespeuren die nog teveel in de Nederlandse alfa-wetenschap
floreert. De samenstellers van deze indices hebben zich mijns inziens niet voldoende
gerealiseerd, dat de door hen bewerkte teksten ook nog door andere disciplines dan
de neerlandistiek benut worden. Kennis van de bronnen is voorwaarde voor ieder
wetenschappelijk onderzoek, maar daarom moeten die bronnen ook optimaal
toegankelijk gemaakt worden.
Amsterdam.
Rob RENTENAAR
M. GYSSELING, De geschiedenis van onze taal, in: Twintig eeuwen
Vlaanderen, deel 9: De Vlaamse gemeenschap, deel 3, hoofdstuk 1. Hasselt,
Uitg. Heideland-Orbis, 1978, blz. 12-43, met 55 kaarten en foto's.
Deze synthese van de geschiedenis van het Nederlands, gaande van de prehistorie
tot op onze dagen, steunt op de talrijke bijdragen die M. GYSSELING in verschillende
tijdschriften, ook in Naamkunde, heeft gepubliceerd, op de vele lezingen die hij over
dit onderwerp voor de talrijke genootschappen waarvan hij lid is heeft gehouden en
mede op zijn standaardwerken de Diplomata belgica (1950), het Toponymisch
woordenboek (1960) en thans ook het Corpus van Middelnederlandse teksten, deel
I (1977). De lezer van GYSSELINGS bijdrage is gelukkig daarin een algemeen overzicht
te vinden van wat hij gedurende enkele tientallen van jaren heeft gehoord en gelezen,
een overzicht dat overvloedig door schetsen, kaarten en tekeningen, ten dele
ontworpen door de auteur, wordt verduidelijkt en geïllustreerd en dat, naast de
bevindingen van de naamkunde en de dialectologie, ook de resultaten
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van het oudheidkundig bodemonderzoek in de ontworpen synthese wil betrekken.
In de voorgeschiedenis van onze gebieden worden na elkander de expansies van
het ‘Belgisch’ in de Nederlanden en in Noordwest-Duitsland, van het Keltisch in de
Hallstattperiode 8ste-7de eeuw v. Chr., van het Germaans in de 2de eeuw v. Chr.
(1ste germaniserings-proces) behandeld. De romanisering volgend op de verovering
van Gallië door Caesar bleef niet beperkt tot Wallonië, maar breidde zich uit over
het huidige Nederlandstalig gedeelte van België (kaartje nr. 10), evenals de
germanisering door de Franken niet ophield ter hoogte van de in de 7de-8ste eeuw
tot stand gekomen lineaire taalgrens. Sinds die tijd is de taalgrens in België weinig
verschoven, maar in Noord-Frankrijk is het Nederlands zeer ver naar het Noorden
teruggedrongen (zie hierover Naamkunde 4 (1972), 53-70 en Bull. Com. Flamand
de France 19 (1974), 422-442). Naast de expansie van de Salische Franken is met
een immigratie van Angelsaksen uit Engeland omstreeks de 7de eeuw te rekenen,
zoals blijkt uit de (-inga)tūn-toponiemen. Maar vroeger reeds zijn
Salisch-Angelsaksische gemeenschappelijke innovaties vast te stellen, zoals o.m. de
pronominale vormen Engels he, Nederl. hij tegenover Hoogdt. er. In dit opzicht sluit
het Westmoezelfrankisch in de streek van Bitburg-Trier-Luxemburg-Metz aan bij
het Nederlands (vgl. Triers him, hir) en dit geldt ook voor de -zele-namen.
Met de behandeling van de ingewikkelde kwestie van de Ripuarii en het Ripuarisch
dialect betreedt GYSSELING het gebied van de dialectologie, aan de hand van de
studiën van J. GOOSSENS (zie kaarten 21 en 22), en van de vroegmiddeleeuwse
oudheidkunde, aan de hand van de verspreidingskaart van de Merovingische
rijgrafvelden van H. ROOSENS (bij GYSSELING, kaart 20). GYSSELING schrijft (blz.
24): ‘In de vroege middeleeuwen heeft dus de aardrijkskundige gesteldheid de
bevolkingsdichtheid bepaald. De gebieden waar de bevolkingsdensiteit groot was,
zijn de dialectgebieden, of althans de kernen daarvan, geworden. De gouwen of
gouwgroepen (zie kaart 24) en de vroege kerkelijke indelingen vallen er eveneens
mee samen’. Deze stelling wordt afgeleid uit de overeenkomst van het Ripuarisch
met gebieden waar de Merovingische grafvelden (6de-7de eeuw) massaal voorkomen:
de streek van Aken-Gulik-Keulen-Bonn-Zülpich, waar het Zuidnederrijns gesproken
wordt, is gescheiden van een gebied aan weerszijden van de Rijn, van Gellep tot
Kleef, waar het Noordnederrijns heerst, door een strook waar de rijgrafvelden bijna
geheel ontbreken. Dit Noordnederrijns dialectgebied komt overeen met de gouwen
van de Chattuariërs en met het aartsdiaconaat Xanten. Ook in Zuidnederland hebben
de dichtbewoonde streken een rol gespeeld bij het ontstaan van de dialectgebieden:
aan de concentratie van de grafvelden in de streek van Tienen-Sint-Truiden
beantwoordt het Getelands, aan de ophoping van grafvelden in de streek van
Tongeren-
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Maastricht-Maaseik, beantwoorden het Oosthaspengouws en het Maaslands, samen
het Oostlimburgs vormend, enz.
Dat de kaart van de rijgrafvelden slechts een relatief beeld geeft van de
bewoningsdichtheid in de Merovingische tijd heeft GYSSELING onderlijnd (blz. 26),
m.i. met des te meer recht omdat de bewuste kaart van H. ROOSENS uit 1949 dateert
en dus de huidige stand van het onderzoek onvolledig weergeeft. Bovendien vermeldt
de legende van die kaart dat slechts een ‘Schematische aanduiding van begraafplaatsen
in het buitenland’ wordt beoogd en dit geldt natuurlijk ook voor de Nederrijn. Verder
moet men bedenken dat de Merovingische grafvelden uit de 6de-7de eeuw in het
Zuidnederlands taalgebied, in vergelijking met die in het Romaanstalig deel van ons
land, zo schaars zijn dat men er statistisch niet veel kan mee beginnen. Dat de kaart
van de prehistorische en van de bekende Gallo-Romeinse plaatsnamen en
begraafplaatsen een dichter net zou vertonen, zoals GYSSELING veronderstelt (blz.
26), is zeker juist. Men zie o.m. de kaart van de Gallo-Romeinse fundus-namen in
R. DE MAEYER, De Romeinse villa's in België (Antwerpen, 1937) en de
verspreidingskaarten van de begraafplaatsen uit de Romeinse tijd bij A. VAN
DOORSELAER, Les nécropoles d'époque romaine en Gaule septentrionale (Brugge,
1967).
Over de bevolkingsdichtheid in de 7de-8ste eeuw lichten ons volgens GYSSELING
de -ingahaim-namen in, waarvan hij vermoedt dat zij in het Zuidwesten (in
Pas-de-Calais) ontstaan zijn en samen met andere taalkundige verschijnselen, naar
Brabant en Holland zijn uitgestraald of door immigratie werden verspreid.
Expansieve kernen hebben in de loop der eeuwen het Nederlandse taallandschap
gevormd: zij werden bepaald door bevolkingstoename, samengaande met
oorbaarmaking en ontbossing, door economische bloei en door cultuurontwikkeling:
aldus werden na de vroege Middeleeuwen Friesland door zijn economische
afzondering en door zijn geografische isolering, Pas-de-Calais ten gevolge van de
verfransing als expansiegebieden uitgeschakeld, terwijl in de 12de eeuw het
graafschap Vlaanderen en in de 15de eeuw het Hertogdom Brabant toonaangevende
gewesten, ook op taalkundig gebied, zijn geweest.
De geschiedenis van onze taal werd aldus door GYSSELING voor de preliteraire
tijden vooral geschreven op grond van de plaatsnamen; voor de literaire periode, die
in het begin van de 13de eeuw aanvangt, staan glossen en woordenboeken, literaire
en ambtelijke teksten ter beschikking waarin ‘in de 15de eeuw de eerste symptomen
merkbaar worden van een streven naar een algemene Nederlandse schrijftaal, dat in
de loop van de 16de eeuw steeds duidelijker aan het licht treedt’ (blz. 38-39). De
laatste periode van de geschiedenis van het Nederlands valt buiten de horizon van
dit tijdschrift, maar kan, zoals de gehele bijdrage, zeer levendig ter studie worden
aanbevolen, ook wegens de menigvuldige vraagtekens die in deze synthese door de
auteur geplaatst worden.
Leuven.
H. DRAYE
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L. VOET -- A. VERHULST -- G. ASAERT -- F. DE NAVE -- H. SOLY -- J.
VAN ROEY, De stad Antwerpen van de Romeinse tijd tot de 17de eeuw.
Topografische studie rond het plan van Virgilius Bononiensis, 1565
(Gemeentekrediet van België, Historische Uitgaven Pro Civitate, Reeks
In-4o, nr. 7). Brussel, 1978, 151 blz., reprod., kaarten, 2 uitslaande platen,
met een los plan in map.
Dit is een boek dat al evenzeer dient geprezen te worden om zijn vorm en opmaak,
zijn royaal formaat en zijn schitterende illustraties, als om zijn gedegen inhoud,
verzorgd door specialisten van de onderscheiden behandelde thema's en perioden.
Elke bijdrage is gestoffeerd met een uitvoerig voetnotenapparaat en met een
afzonderlijke literatuurlijst.
In een paar bladzijden leidt L. VOET de verschillende bijdragen in en overschouwt
als het ware in een synthese de slingerbeweging van open neergang van de Scheldestad
zoals die in de 14 eeuwen historie tussen de Romeinse bezettingstijd en de 17de eeuw
besloten ligt.
Van die vele eeuwen neemt A. VERHULST het leeuwedeel voor zijn rekening. Hij
immers onderzoekt het ontstaan en de vroegste topografie van Antwerpen, van de
Romeinse bezettingstijd tot het begin der 12de eeuw. Voorzeker zal deze bijdrage
de naamkundigen het meest interesseren, omdat ze ruimschoots steunt op de gegevens
die door de toponymie verstrekt worden. Toponymie alleen volstaat echter niet om
tot de oudste geschiedenis door te dringen; zij moet mede kunnen rekenen op de
gegevens van de archeologie, de fysische aardrijkskunde en op de topografische
realia. A. VERHULST, die reeds voor enkele andere steden en instellingen naar
oorsprong en oudste geschiedenis gepeild heeft(1), is zich terdege van die noodzaak
bewust en stelt uitdrukkelijk (p. 13) dat de schaarse geschreven bronnen door gegevens
uit de opgesomde hulp- of brugwetenschappen dienen te worden aangevuld.
Wat de terrein- of bodemgesteldheid van de Scheldeoevers bij Antwerpen betreft,
neemt VERHULST aan dat er sedert de Romeinse tijd geen noemenswaardige
verschuivingen hebben plaatsgehad, en dat pas sedert de 13de eeuw getijdenwerking
en erosie zijn toegenomen. De drie bekende zandruggen, die er tot bij de rechttrekking
der Scheldekaaien (einde 19de eeuw) bestaan hebben op de rechteroever, zijn blijkbaar
van grote betekenis geweest, zo voor de naamgeving als voor de bewoning en
economie: tussen die hoogten in lagen er immers beschermde aanlegplaatsen in Dilf
of Burchtgracht, (Suiker)rui en St.-Jansvliet.

(1) Zie o.m. A.E. VERHULST, Over de stichting en vroegste geschiedenis van de Sint-Pietersen de Sint-Baafsabdijen te Gent. Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en
Oudheidkunde te Gent, N.R. 7 (1953), 1-51. - A.E. VERHULST, De vroegste geschiedenis en
het ontstaan van de stad Gent, Handelingen..., N.R. 20 (1972), 5-39. - A.E. VERHULST, Les
origines et l'histoire ancienne de la ville de Bruges (9e-12e siècle). Le Moyen Âge 66 (1960),
37-63.
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De auteur onderzoekt dan waar de naam Antwerpen - het Andoverpis uit de Vita
Eligii van de 8ste eeuw - zou kunnen ontstaan zijn en hoe hij dient geïnterpreteerd
te worden. Het zal de lezers van dit tijdschrift niet verwonderen dat hij daarvoor te
rade gaat bij M. GYSSELING, die zich reeds tweemaal over het probleem van de naam
Andoverpis heeft gebogen, en deze blijkbaar als meervoudsvorm te interpreteren
benaming resp. als ‘tegen een oever aangeworpen land’ of als ‘tegenoverliggend aan
aangeworpen land’ verklaarde(2). VERHULST betwijfelt de taalkundige juistheid van
de etymologie geenszins, noemt de keuze tussen de twee zienswijzen echter vrij
moeilijk en geeft de voorkeur aan de eerste. Die immers verbindt de naamgeving
rechtstreeks met het aangeworpen land op de rechteroever, terwijl bij de recentere
interpretatie GYSSELING de verklaring zoekt in de ligging van de (diepe) rechteroever
tegenover (problematische) aanwassen op de linkeroever.
Maar al doet hij dan een keuze in het moeilijke dilemma van beide hypothesen,
toch klopt er volgens A. VERHULST iets niet bij de naamgeving: op geen van beide
oevers blijkt het immers om echte ‘aanwassen’ of aanslibbingen te gaan, zodat de
naamgeving, ook als ze een veel ruimer gebied dan het oude bewoningscentrum zou
aangeduid hebben(3), deels onjuist zou zijn. VERHULST bouwt daarom een nieuwe
hypothese op en stelt de vraag of Andoverpis geen volksetymologische vervorming
zou zijn van een niet-Germaanse naam, eventueel van het woord Anderpus, zoals
dat voorkomt op de enige bekende, te Antwerpen geslagen munt uit de 7de-8ste
eeuw. In de reeds vermelde ‘uitsprongen’ of zandruggen op de rechteroever, die o.m.
als de Werf en de Berderenwerf bekend stonden, is volgens de auteur misschien een
jongere vorm van werp (aenwerp) te zoeken, hypothese die reeds door PRIMS in 1927
werd vooropgezet(4) en door enkele auteurs stilzwijgend overgenomen. Mocht die
hypothese kloppen, dan zou er duidelijk een verband bestaan tussen de stadsnaam
en het toponiem van de voornaamste uitsprong op de rechteroever.
VERHULST weidt dan uit over de merkwaardige archeologische vondsten, die
tussen 1952 en 1972 in de buurt van Steen en Vleeshuis werden opgegraven: ze
wijzen op een Romeinse nederzetting met verspreide kernen, die blijkens het
aardewerk niet jonger dan de 3de eeuw zijn. Een van die kernen ziet hij ook op de
plaats van de latere St.-Michielsabdij. In dit zgn. castrum zou Amandus, die naar de
vita ca. 649-650 op het omstreden eilandje Chanelaus verbleef, een St.-Pieteren
Pauluskerkje bouwen. Over het toponiem Chanelaus en zijn situering is in de loop
van deze eeuw al heel wat inkt gevloeid.

(2) M. GYSSELING, Antwerpen en Anvers. Mededelingen Vereniging voor Naamkunde te Leuven
23 (1947), 21-25. - M. GYSSELING, Toponymisch Woordenboek van België..., (Brussel,
1960), 61-62.
(3) Zo zag GYSSELING in 1947 in Antwerpen een soort streeknaam (op. cit., 25).
(4) F. PRIMS, Antwerpiensia 1927 (Antwerpen, 1928), 11-15.
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VERHULST identificeert het niet met Kallo, maar situeert het in de richting van het
Kiel. Hoewel hij hiervoor wel enige moeilijkheid ondervindt en het eilandje reduceert
tot ‘een soort schiereilandje bij een inham van de Schelde die het Kiel etymologisch
moet geweest zijn’ (p. 20), kunnen we zijn situering bijtreden. De schepenbrieven
van Antwerpen spreken inderdaad tot diep in de 16de eeuw van een streek Caloes,
waar o.m. het 1ste begijnhof zich bevond.
Ook bij het raadselachtige toponiem Quortolodora (wellicht door het 12de-eeuwse
afschrift aldus verhaspeld), waarmee een door de Noormannen verwoest klooster
wordt aangeduid, en dat in de voorbije decennia eveneens heftige polemieken uitlokte
in de rangen van de Antwerpse historiografen, blijft S. stilstaan. Hij aarzelt niet in
het klooster Quortolodora een Fredegandusabdij te Deurne te zien.
De merkwaardige bijdrage van de Gentse hoogleraar handelt dan nog over de
burcht en omwalling, over de St.-Walburgakerk, over de ‘vrijheid van den
borchtwerke’ en de splitsing van de oude St.-Michielsparochie in een nieuwe
O.-L.-Vrouweparochie en een St.-Michielsabdij, anno 1124.
De bijdrage van Rijksarchivaris G. ASAERT, die ons door de late middeleeuwen
voert, sluit chronologisch aan bij de vorige. Ze leert ons de vier opeenvolgende
stadsvergrotingen kennen die de ‘ruienstad’ (rui, lat. roya = rei) met haar driehoekige
vorm, begrensd door Suikerrui, Kaasrui en huidige Jezuïetenrui, zou meemaken. De
1ste (ca. 1200) breidde de stad in Z.-Z.O.-richting uit en bezorgde haar degelijke
wallen, grachten en poorten. Voortaan werd de nieuwe singel met het appellatief
vest(en) aangeduid, dat bv. in de straatnamen Lombaardvest en Steenhouwersvest
voortleeft. De 2de, ca. 1250 uitgevoerd, lijfde de Dries in, waarmee de stad nu ca. 6
ha nieuwe weidegrond verkreeg. De 3de ‘stadsuitlegging’, met
verdedigingsoogmerken tegenover de bedreiging uit Vlaanderen, sloot o.m. Klapen Kipdorp (met hun nog steeds niet duidelijke toponiemen) bij de stad in. De toen
gegraven omwalling gaf aan Antwerpen een verdriedubbelde oppervlakte; Blauwe
Toren, Kronenburgpoort en zovele andere poorten zijn er relicten van geweest.
Tijdens het grootste deel van de 14de eeuw werd aan de 4de stadsvergroting gewerkt.
Einde 15de eeuw werd dit 210 ha grote stedelijk gebied in 12 wijken ingedeeld. Ten
slotte onderzoekt G. ASAERT waar de onderscheiden beroepen geconcentreerd waren
(cfr. namen als Huidevettersstraat).
Een uitvoerige bijdrage besteedt F. DE NAVE aan de vrijheid van Antwerpen, het
grondgebied dat stadsrechten verkreeg in 1221 en dat zich tot ver buiten de muren,
bv. in de streken Lobroek, Beerschot, Kiel, enz. uitstrekte. Zij schenkt aandacht aan
waterlopen en landwegen, kerken en kloosters, gerecht en schepenbanken op dat
uitgestrekte gebied. Dat door de opeenvolgende stadsuitbreidingen, die ook door
Mej. DE NAVE behandeld worden - dergelijke herhalingen zijn in een werk met een
conceptie als dit nu eenmaal onvermijdelijk -
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heel wat landelijk terrein verloren ging, is vanzelfsprekend. Prachtige toponiemen
als Lange Elst, Loesane, Harincrode, Markgravelei getuigen nog van het rurale
karakter van dat Antwerpen ‘extra muros’.
Met H. SOLY verwijlen we in de 16de-eeuwse ‘megalopolis’, waar grootse
urbanisatieplannen tot stand kwamen en de grondspeculant G. van Schoonbeke tal
van nieuwe straten en markten aanlegde. De hoogconjunctuur in die urbanisatie lag
tussen 1543 en 1553: achtereenvolgens werden toen ‘geopend’: Ossenmarkt en
omgeving, het St.-Andrieskwartier, de Stadswaag en Vrijdagmarkt, het Tapissierspand
(buurt van K.N.S.), de Nieuwstad met haar brouwerijen en waterhuis, en ten slotte
het Leikwartier.
Met stadsarchivaris J. VAN ROEY beleven we de 17de eeuw, of de nabloei van de
grootse evolutie van de stad, toen het uitzicht van tal van straten door nieuwe
kerkelijke en burgerlijke gebouwen verfraaid werd. Denken we slechts aan de
Augustijnenkerk in de Kammenstraat (1618) en aan de zgn. Berg van Barmhartigheid
(1614), het statige gebouw waar thans het Stadsarchief is ondergebracht.
Tot slot geven L. VOET en H. SOLY nog interessante beschouwingen ten beste
over Virgilius Bononiensis en diens unieke stadsplan (1565), bewaard in het Museum
Plantin-Moretus. Van dit plan krijgt de lezer-koper van deze prachtuitgave trouwens
een exemplaar, samen met de nodige toelichtingen en identificaties op kalk
opgeborgen in een map achteraan. Wie zich wil verdiepen in de groei van Antwerpen
door de eeuwen heen, krijgt hier een onvolprezen lees- en kijkboek, waarvoor auteurs
en uitgever felicitaties verdienen.
Antwerpen.
R. VAN PASSEN
D.P. BLOK, Toponymische verkenningen in het Land van Woerden, in:
Geografisch tijdschrift (van het) Kon. Nederlands aardrijkskundig
Genootschap N.R. XI (1977), nr. 5, blz. 399-406(1).
In ‘dit noodgedwongen kort en apodictisch gesteld overzicht’ heeft Dr. BLOK een
houvast trachten te geven aan de historische geografie van het Land van Woerden,
gelegen aan de Oude Rijn, in de provincies Zuid-Holland en Utrecht en omvattend
het Grootwaterschap van Woerden en het Waterschap Bijleveld.
Methodisch belangrijk is het ‘Interdisciplinair Historisch Streekonderzoek
Woerden’ (noot 15): voor de toponymische verkenningen is uitgegaan van de
bodemkaart, waarop veencomplexen en rivier-

(1) Dit nummer van het Geografisch tijdschrift werd onder de titel ‘Historischgeografische
bijdragen betreffende Laag-Nederland ten afscheid aangeboden aan dr. M.K. Elisabeth
Gottschalk’ afzonderlijk gepubliceerd. Mevrouw GOTTSCHALK heeft van 1964 tot
1978 aan de Gemeentelijke Universiteit Amsterdam historische geografie gedoceerd.
Zij is er tevens lid van de Amsterdamse Naamkunde-Commissie en draagt aldus bij
tot de interdisciplinaire beoefening van de naamkunde.
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afzettingen onderscheiden worden, die echter, volgens de topografische kaart, niet
doorslaggevend zijn voor het verkavelingstype, vermits én op het veen én op de klei
de strokenverkaveling overheerst. Onregelmatige blokverkaveling schijnt verband
te houden met oude waterlopen, ridderhofsteden en grootgrondbezit.
Achtereenvolgens behandelt BLOK 1) de waternamen, ook die welke tot pln.
geworden zijn, 2) de typisch nieuwlandse en 3) de typisch oudlandse namen, 4) de
namen met gemengde ligging.
1) Voor de oude waternamen Rijn, IJsel, (Lange) Linschoten-(stroom), Oudewater,
die niet als namen behandeld worden, onderzoekt S. welke wateren met deze namen
werden aangeduid. Van de veenwaters, waarvan de oude naam bewaard is, worden
etymologisch onderzocht: de Mije, volgens GYSSELING uit Germ. *mīgja, collectief
bij mīgō ‘urine, op urine gelijkende modder’?; Bodegraven, 1235 orig. Bodengraue,
bij psn. Bodo of ambtsnaam bode, mogelijk de gegraven Enkele Wierike, 1441
Wierinxwateringhe, al biedt de overgang van Wierink > Wierik een moeilijkheid wat
betreft het verdwijnen van de n, die in -ing/-ink bewaard blijft; Bekenes, 1363
Bekenesse, oorspronkelijk de beke; De Meern (Meernhof, Meerndijk), 1208 ...usque
Marremunde: Marne of Merne > Marre = een geul, een dijk, een kleine nederzetting,
oorspronkelijk de naam van een thans verdwenen water, met ee in Meern < a vóór
r + dentaal in het Utrechts.
2) Op de stroomruggronden (tussenrivierruggen) komen geen nederzettingsnamen
voor met -koop (-kop), noch namen die ontleend zijn aan vreemde steden en landen,
die voor ontginningsgebieden typisch zijn. Namen op -broek: Hoge- en Lagebroek,
Kattenbroek (kat(te) met pejoratieve betekenis), Diemerbroek (1284 in der (sic?)
modre broic, 1294 Dyermodebroke, te verklaren uit *diermôder, waarin dier ‘wild’
of adj. ‘kostbaar’ + Mnl. moder naast modder ‘poel, moeras’), kunnen oud zijn en
te ontginnen terreinen aanduiden.
3) Oudlandse toponymische bestanddelen haar, horst en eng zijn westelijke
vertegenwoordigers van oostelijke toponymische elementen. Alleenstaande
toponiemen zijn Linschoten, 1172 Lindescote < boomnaam linde + schoot ‘(beboste)
hoek hoger land uitspringend in moerassig terrein’; Harmelen, 1202 Hermale < harja
‘leger’ + mathla ‘vergaderplaats’ (GYSSELING, s.v. Hermalle), militair
concentratiepunt uit de Karolingische tijd tegen de Friezen; Woerden, ca. 930 Uurdin,
1131 Worthen enz., waarin woerd, word, wurd ‘omheinde plaats, erf, hof, verhoogde
woonplaats’, waarschijnlijk te scheiden is van waard, weerd ‘land aan het water,
eiland’.
4) Als namen met gemengde ligging, dus niet gebonden aan de stroomruggronden
noch aan de veengronden, beschouwt BLOK de namen op -veld, -dorp, -waard en
-wijk en de kunstwerknamen zoals -dam, -brug, -dijk.
Wat de veldnamen betreft, onderscheidt BLOK het type IJselveld, Bredeveld,
Bijlenveld enz., die op ontginningen wijzen en op de grens liggen van de stroomrug
van de Rijn en de kom, en anderzijds de
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verbindingen Rietveld, Zegveld, enz. die op met riet of zegge begroeide terreinen
wijzen.
Dorp kan in Holland aanvankelijk ‘akkerland’ betekend hebben, doch deze
betekenis werd vanaf de 10de eeuw door die van ‘nederzetting’ verdrongen, zodat
BLOK de dorp-namen dateert uit de periode van ca. 900 tot ca. 1200. Over dit
bestanddeel schreef onlangs R. SCHÜTZEICHEL, ‘Dorf’, Wort und Begriff, in: Das
Dorf der Eisenzeit und des frühen Mittelalters. Abhandl. der Akad. d. Wiss. Göttingen,
Phil.-hist. Kl. 3. Folge 101, Göttingen, 1977.
Van de namen met -waard, die in het Land van Woerden alle aan het water gelegen
zijn, wordt Snellerwaard, 1307, 1314 Snoyelrewaert, vergeleken met de pln. Snodel
(vgl. Sneul, 1282 curtis snodele), mogelijk een lo-naam.
Voor de verklaring van de namen op -wijk moet men er, na de publicatie van het
boek van L. SCHÜTTE, Wik, eine Siedlungsbezeichnung in historischen und
sprachlichen Bezügen (Köln-Wien, 1976), rekening mede houden dat wijk geen
leenwoord moet zijn uit lat. vicus, maar een Germ. woord kan zijn met de betekenis
‘omheining’. In Holland en Utrecht is wijk het meest productieve toponymisch
element voor de benoeming der ontginningen van de 12de en 13de eeuw en vertoont
het een semantische gelijkenis met dorp in de betekenis van ‘nederzetting’. Deze
betekenis heeft die van wijk ‘inham, zijsloot’, die nog in relicten is aan te wijzen,
grotendeels verdrongen en anderdeels is wijk in de betekenis van ‘water’ bekend in
een groot aantal namen ten noorden van het IJ en in Friesland, Groningen en Drente,
maar daar komt het in de betekenis van ‘nederzetting’ in de plaatsnamen niet voor.
De wijk-namen in het Land van Woerden (Haanwijk, Bilwijk, Kromwijk, Kustwijk,
Mastwijk en Vlooswijk) beschouwt BLOK als grotendeels ‘origineel’.
Wij hebben deze korte bijdrage uitvoerig samengevat omdat wij ze beschouwen
als een uitstekend voorbeeld van het belang van een ‘intensieve regionale
toponymische studie... als controle op de meer globale naamkundige theorieën’ (blz.
399). Beide richtingen in de naamkunde beheerst Dr. D.P. BLOK in gelijke mate als
directeur van het Naamkundebureau en als lector in de nederzettingsgeschiedenis
aan de Universiteit te Amsterdam: de bouwstenen voor dit artikel werden tijdens een
werkcollege in de cursus 1976-77 bijeengebracht (blz. 406, noot 1).
Correctienoot. Toen ik de bovenstaande nota corrigeerde, kon ik de oudheidkundige
publicatie inzien van J.H.F. BLOEMERS, Rijswijk (Z.H.), 'De Bult', Eine Siedlung
der Cananefaten. Teil I: Interpretation; Teil II: Dokumentation; Teil III: Beilagen
(Nederlandse Oudheden 8), Amersfoort, Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek, 1978. Door deze zeer volledige publicatie van de opgravingen
ondernomen door de R.O.B. in de jaren 1967-1969 te Rijswijk op de plaats van een
inheemse nederzetting uit de Romeinse tijd gaande van ca.
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30-60 n. Chr. tot ca. 250-270 n. Chr., valt nieuw licht op een reeks militaire
verdedigingswerken, die een soort limes avant la lettre vormen, ten Zuiden van de
Oude Rijn, 15 tot 18 km. noordelijker dan Rijswijk. Tot deze verdedigingslijn moeten
ook de kampen van de hulptroepen van het Romeinse leger gerekend worden : een
dergelijk kamp is teruggevonden te De Meern en vermoedelijk heeft er ook een te
Woerden bestaan. Zie de kaart in deel I, blz. 26. Ten noorden van de Oude Rijn lag
het kerngebied van de stam der Cananefaten, die in de 1 ste eeuw na Chr. een cohors
en een ala hulptroepen ter beschikking van het Romeinse leger stelden. Wellicht kan
een toponymische verkenning in dit gebied rekening houden met Romeinse invloeden?
BLOEMERS betoogt op oudheidkundige gronden dat de cultuur van de bewoners ten
zuiden van de Oude Rijn in de loop der 3de eeuw volledig geromaniseerd begon te
worden (deel I, blz. 115).
Leuven
H. DRAYE
L. VISSER, De straatnamen van Zeist. Ook straatnamen zijn monumenten.
Zeist, Van de Poll-stichting, 1978, geïllustreerd, 125 blz., f. 17, 50.
In deze uitgave van de Van de Poll-stichting (Stichting ter bevordering en verbreiding
van de kennis omtrent de geschiedenis van Zeist) worden de straatnamen van de
gemeente Zeist wijksgewijze behandeld. De auteur heeft zich niet beperkt tot het
opsporen van de herkomst van de namen ; hij heeft ook de datum van naamgeving
zo exact mogelijk vastgelegd. De lezer wordt daardoor in staat gesteld de namenmode
op de voet te volgen. Citaten uit de verslagen van de vergaderingen van de
Gemeenteraad van Zeist verlevendigen de tekst en gevén een beeld van de soms
curieuze sentimenten ten aanzien van straatnaamgeving zoals die bij de betrokken
raadsleden en buurtbewoners hebben bestaan. Verschillende historische namen zjn
verloren gegaan, mede als gevolg van gevoelsmatige en financiële overwegingen
(een welluidende straatnaam werd geacht de woningverkoop/-verhuur te stimuleren).
Uit de naamgeving van de nieuwste wijken blijkt echter een groeiende historische
belangstelling. Een overzicht van verdwenen straatnamen, enkele kaartjes, het
'Reglement op de politie der wegen en wateren in de gemeente Zeyst' uit het jaar
1826, een lijstje van Zeister burgemeesters sinds 1814 en een beknopt
straatnamenregister (per straatnaam wordt naar één pagina verwezen) completeren
het boekje.
'De straatnamen van Zeist' (met een Ten geleide van Prof. Dr. J. A. HUISMAN)
maakt een zeer verzorgde indruk. Enkele kleine onvolkomenheden, zoals het
ontbreken van een verklaring van de naam Dreef (blz. 53) kunnen aan deze indruk
geen afbreuk doen.
Amsterdam
Loes H. MAAS
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R. SMIT e.a., Graofwark. Hulpmiddel bij het genealogisch en
regionaal-historisch onderzoek in Drenthe. Assen, Drentse Genealogische
Vereniging, 1978, 101 p.
Niet alle genealogen dragen oogkleppen. Er zijn er wel degelijk voor wie het duidelijk
is, dat genealogie en regionale geschiedenis niet van elkaar los gezien kunnen worden.
De Drentse Genealogische Vereniging heeft daar dan ook de consequenties uit
getrokken toen zij een kleine handleiding voor onderzoekers samenstelde. In dit
boekje worden in acht hoofdstukken een aantal problemen behandeld waarvan een
deel alleen de genealogen aangaat, maar een deel ook meer algemeen voor de lokale
en regionale historicus van belang kan zijn. Het eerste hoofdstuk bevat adviezen voor
het opzetten van een genealogisch onderzoek en een kort overzicht van de
belangrijkste genealogische bronnen. Helaas heeft de auteur daarbij vergeten op het
bestaan van het deel Drente van het ‘Nederlands Repertorium van Familienamen’ te
wijzen. Deze uitgave heeft onder andere zijn nut bij het opsporen van de herkomst
van bepaalde families doordat men er eventuele concentraties van naamdragers uit
af kan lezen.
De hoofdstukken twee en drie handelen over de openbaarheid van de
bevolkingsboekhouding en over heraldiek.
In het vierde hoofdstuk komt de toponymie aan de orde. De auteur, R. SMIT,
concentreert zich vrijwel geheel op de veldnamen. Eerst geeft hij voorbeelden van
de verschillende veldnamentypen die er in Drente te vinden zijn. Hij hanteert daarbij
de bekende SCHÖNFELDse indeling naar verschil van hoog en laag, bodemgesteldheid,
begroeiing enz. Vervolgens gaat hij in op de vraag welke veldnamen men in de
verschillende delen van het dorpsareaal verwachten kan, zoals op de es, in de
beekdalen, op de voormalige heidevelden en in het veen. Verder waarschuwt hij
terecht tegen het al te lichtvaardig etymologiseren van namen. Ook wijst hij op het
belang van het dialect en de oude vermeldingen bij de bestudering van toponiemen.
Aan het slot van het hoofdstuk volgt nog een literatuurlijst over Drentse toponymische
onderwerpen. Jammer genoeg wordt deze nogal door slordigheden ontsierd.
Hoofdstuk vijf gaat over het muntwezen in Drente en in hoofdstuk zes worden
allerlei chronologische problemen besproken. Bijzonder nuttig is ook het zevende
hoofdstuk. Dit bestaat uit een glossarium van termen die bij de beoefening van de
genealogie en de Drentse regionale geschiedenis van belang kunnen zijn. Het boek
wordt afgesloten met een alfabetische lijst van plaats- en gehuchtnamen in de
provincie Drente.
Dit werkje is verkrijgbaar bij de Drentse Genealogische Vereniging, Postbus 243,
Assen. De prijs bedraagt f. 7,50.
Amsterdam.
Rob RENTENAAR
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Kroniek
Nederland
Symposia van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde
De Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam organiseerde naar jaarlijkse
gewoonte, op 4 maart 1978, een symposium over ‘De Wikingen in Nederland’.
Op deze bijeenkomst hield Dr. D.P. BLOK uit Nederhorst den Berg een lezing over
‘De Wikingen in Friesland’ en Prof. Dr. H.T.J. MIEDEMA uit De Bilt over ‘Van
Dublin naar Dokkum’. Beide lezingen, die een levendige bespreking uitlokten, werden
gepubliceerd in deze jaargang van Naamkunde, afl. 1-2, blz. 25-80.
De Dialecten-Commissie hield, op 4 november 1978, een symposium over het
onderwerp ‘Plant en naam’ dat ook de naamkundigen interesseert, vermits plantnamen
ook enigszins eigennamen zijn. Drs. H.J.T.M. BROK sprak over ‘Het verzamelen en
interpreteren van de volksnaam van planten’ en drs. H. HOGERHEIJDE over ‘Regionale
namen van citrusvruchten’.
Ter toelichting van deze thematiek schreef Dr. J. DE ROOIJ, hoofd van het
Dialectenbureau, het volgende: ‘De volksnamen van planten zijn de tegenhangers
van de wetenschappelijke botanische nomenclatuur en de officiële Nederlandse
benamingen. Tezamen met de sterk nivellerende invloeden waaraan de dialecten
sinds enige decennia bloot staan, heeft de toenemende belangstelling voor de natuur
de ondergang veroorzaakt van deze oorspronkelijke, meest geografisch
gedifferentieerde dialectnamen. In zijn lezing inventariseert drs. BROK, die zich sinds
1970 met het verzamelen van plantnamen bezig houdt, het tot nu toe verzamelde
materiaal en de specifieke moeilijkheden om dat materiaal uit te breiden, te ontsluiten
en te interpreteren. De namen van vruchten nemen binnen het geheel van namen van
planten en plantenonderdelen een bijzondere plaats in. Dit geldt des te sterker voor
de vruchten van uitheemse gewassen. Drs. HOGERHEIJDE deelt enige resultaten mee
van een onderzoek naar de namen van een aantal citrusvruchten; de regionale lexicale
varianten voor “sinaasappel” dienen hierbij als uitgewerkt voorbeeld’.
In dit verband moge terloops worden vermeld dat, naast de bekende oudere werken
van E. PAQUE, De Vlaamsche volksnamen der planten van België... (Namen, 1869
- Bijvoegsel Brussel, 1912) en H. HEUKELS, Woordenboek der Nederlandsche
volksnamen van planten (Amster-
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dam, 1907), het boek van wijlen apotheker L. VANDENBUSSCHE, Onze volkstaal voor
kruiden en artsenijen (Menen, Eigen beheer, 1955, XXIV-650 blz.) thans beschikbaar
wordt gesteld door de Drukkerij N.V. Vonksteen, Langemark, tegen de prijs van
1998 F. - Van de hand van H.H. BOSSHARD, hoogleraar in de houtkunde aan de
E.T.H. Zürich, verscheen onlangs een gelijkaardig werk: Mundartnamen von Bäumen
und Sträuchern in der deutschsprachigen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein
(Beiheft zu den Zeitschriften des Schweizerischen Forstvereins, 28). CH - 8092
Zürich, Institut für mikrotechnologische Holzforschung, E.T.H.-Zentrum, 1978, 372
blz.
H.D.

Locale veldnamenoverzichten
Aan het aantal abonnees van dit tijdschrift valt het helaas niet af te lezen, maar de
belangstelling voor de toponymie neemt toe in Nederland. Op vele plaatsen zijn
amateurs bezig de veldnamen van hun gemeente of dorp te verzamelen. Sommigen
duiken daarvoor de archieven in. Anderen gaan het veld in om bij de ouderen de nog
levende namen op te tekenen. De resultaten van deze activiteiten zijn over het
algemeen echter nog te weinig aan een groter publiek bekend gemaakt. Een enkele
keer verschijnt er wel eens een lijstje in een locaal- of regionaal-historisch tijdschrift.
Soms treft men ook veldnamenoverzichten als bijlage in een dorpsgeschiedenis aan.
De gebruikelijkste plaats waar deze namen tot nu toe meestal echter terecht komen
is de schoenendoos van de secretaris van de plaatselijke heemkundekring of, in het
gunstigste geval, het gemeentearchief. Dat is natuurlijk jammer, want daardoor wordt
het voor anderen dan de veldnamenverzamelaars zelf heel moeilijk om plezier van
deze gegevens te beleven of er profijt van te trekken. Aan de jongere inwoners van
het dorp of de gemeente blijven de namen even onbekend als ze al waren en
onderzoekers van elders kunnen er vaak slechts met de grootste moeite toegang toe
vinden.
Gelukkig begint hier nu wat verandering in te komen. Dankzij de vooruitgang in
de offsettechniek is het mogelijk geworden hoge drukkosten te vermijden. Juist in
deze tijd van stijgende prijzen lijkt het nu, mirabile dictu, dan ook wat makkelijker
om niet te dure, maar toch aardig ogende boekjes uit te geven. De meeste van dit
soort werkjes zijn van locaal- of regionaal-historische aard. Toponymische publicaties
zijn nog uiterst schaars. Ik weet echter, dat er op verschillende plaatsen in het land
hard aan de uitgave van veldnamenoverzichten gewerkt wordt. In de hoop degenen
te stimuleren die nog wat twijfelen aan de mogelijkheid om zo'n boekje voor een
schappelijke prijs op de markt te brengen, wil ik hier de aandacht op twee recente
locale toponymische publicaties vestigen.
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‘D e Ve l d n a m e n v a n R i t t h e m , N i e u w e r v e e n We l z i n g e ’ is een
uitgave van de Heemkundige Kring Walcheren, secretariaat Poppenroedestraat 3,
Middelburg. Het boekje is verschenen in 1975 en kost f. 9,25. De werkgroep die de
namen van deze plaatsen heeft bijeengebracht, heeft het niet gemakkelijk gehad. De
oorlogsinundaties en de ruilverkaveling hebben al in de veertiger jaren de
microtoponymie van Walcheren doen afsterven. Met steun van een aantal oude
landbouwers is het evenwel toch nog gelukt een grote hoeveelheid oude veldnamen
op te sporen. Daarnaast heeft men ook het historisch namenmateriaal afgedrukt dat
de bekende Dr. P.L. TACK uit de Overlopers van Walcheren van 1566 tot 1675
verzameld had. De bewering van de samenstellers, dat de gegevens van TACK
ongecatalogiseerd op het Bureau voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis
lagen, moet op onjuiste informatie berusten. Alle namen zijn wel degelijk door ons
geficheerd. Behalve de lijsten met namen bevat het boekje onder meer ook een
hoofdstuk over de historische geografie van de gemeente Rittem en een paar
bladzijden met etymologische opmerkingen. Op een bijgevoegde kaart zijn de percelen
niet met naam, maar met nummer aangegeven. Zoiets komt het ‘verstaan’ van het
namenveld niet ten goede. Bovendien had.men het verwijssysteem, wat mij betreft,
wel wat minder ingewikkeld kunnen maken. Ik kon er tenminste eerst niet uit wijs
worden.
In 1977 verscheen ‘Wa a r k o m t d i e n a a m v a n d a a n ? D e s t r a a t - , v e l d e n w a t e r n a m e n v a n U i t g e e s t ’ van Vincent J.W. KRAH. Het boekje is te
verkrijgen door overmaking van f. 7,50 op giro 567634 t.n.v. V. Krah, Uitgeest,
onder vermelding ‘namenboek’. Mede doordat hij gebruik heeft kunnen maken van
de gegevens van een poldersecretaris ter plaatse en van het Bureau voor Naamkunde
en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam heeft de auteur een vrij volledig overzicht
van de moderne microtoponymie van deze Noordhollandse gemeente kunnen geven.
KRAH heeft zijn werk niet te licht opgevat. Behalve de veldnamen heeft hij ook
de straat- en waternamen van Uitgeest opgenomen. De toponiemen zijn door hem
zoveel mogelijk op kaart gebracht. Bovendien heeft hij ook nog van alle namen een
verklaring pogen te geven. Hier ligt - uiteraard, zou ik haast zeggen - het zwakste
deel van het boekje. Zoals zoveel amateurs heeft ook deze schrijver zijn fantasie niet
goed in toom kunnen houden zodra hij aan het verklaren van de namen toekwam.
Wat is het toch dat maakt, dat zovelen denken, dat het zo eenvoudig is om uit te
vinden wat een woord of naam betekent? Natuurlijk, ‘de taal is gansch het volk’,
maar daarom is etymologie nog niet ieders werk. De grootste voorzichtigheid en
terughoudendheid zijn voor de amateurs geboden, willen zij niet regelmatig fouten
begaan.
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Uiteraard zijn er wel wat verzachtende omstandigheden voor deze fouten makende
amateuretymologen aan te voeren. Het aantal mensen dat zich in ons land
beroepshalve met naamkunde beziggehouden heeft, is altijd heel gering geweest.
Dientengevolge kan Nederland niet op een uitgebreide toponymische literatuur bogen.
De boeken en tijdschriften, die er op dit gebied bestaan, zijn bovendien voor locale
onderzoekers moeilijk toegankelijk. Zo zijn maar weinig regionale bibliotheken op
het tijdschrift Naamkunde geabonneerd. Verder is een boek als SCHÖNFELDS
‘Veldnamen’ al jarenlang uitverkocht, maar de afdeling Edita van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen weigert het te herdrukken. Tenslotte
kan niet ontkend worden, dat veel amateurs last hebben van een blinde vlek waar
het de integratie van toponymische informatie betreft die ze dan wel onder ogen
gekregen hebben. Voorbeelden daarvan komen we jammer genoeg maar al te vaak
tegen.
De tijd begint te dringen voor wie de nog levende veldnamen wil optekenen.
Binnenkort zullen alle microtoponiemen wel wegverkaveld of op een andere manier
verdwenen zijn. Daarom moeten we hopen, dat men op locaal niveau doorgaat met
het verzamelen van veldnamen. De eventuele etymologische onzuiverheden kunnen
later altijd nog gecorrigeerd worden.
Amsterdam.
Rob RENTENAAR

Historische atlas van Limburg
Het belangrijkste sleutelwoord voor de geschiedenis van Limburg is ‘versnippering’.
Geen provincie in Nederland of België vormt historisch gesproken zo'n lappendeken
als juist deze. Vooral staatkundig heeft er op het gebied van de huidige provincie
Limburg eeuwenlang een wirwar van heerschappijen en heerschappijtjes bestaan die
voor de historici even zovele problemen betekend hebben. Een goede kartografische
reconstructie van de verschillende gebiedsindelingen in de loop der tijden was dan
ook zeker geen overdaad. Dat was men zich in Limburg al een hele tijd bewust. Toch
heeft het nog lang moeten duren voor men concreet tot zaken kwam. Een paar jaar
geleden is het Rijksarchief in Maastricht echter begonnen met de voorbereiding van
de uitgave van een ‘Historische atlas van Limburg en aangrenzende gebieden’. Deze
atlas zal, in een aantal delen, zowel .de wereldlijke als de kerkelijke ontwikkelingen
in Limburg en omliggende streken kartografisch moeten weergeven. Iedere historicus
zal blij zijn met deze onderneming. Nu zal men immers eindelijk wat duidelijker
antwoord op de vraag ‘wat lag in wat?’ kunnen krijgen.
Als eerste aflevering is in 1976 het deel ‘Kerkelijke circumscriptie van de
tegenwoordige provincie Limburg en omliggende gebieden (1559-1801)’ van de
hand van W.A.J. MUNIER verschenen. Religieus-
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geografisch is natuurlijk vooral het begin van deze periode interessant, omdat toen
de nieuwe bisdommeninrichting in de Nederlanden tot stand kwam. Nauwkeurig
heeft de auteur de verschillende onderverdelingen daarvan tot op parochieniveau
nagegaan en op kaart gezet. Bij deze kaart is een commentaar van 118 bladzijden
gevoegd. Uiteraard is deze aflevering van de Historische atlas van Limburg in de
eerste plaats voor kerkhistorici van belang. Ook naamkundigen kunnen er echter hun
voordeel mee doen. Bij de opstelling van de circumscriptiebullen voor de nieuwe
bisdommen heeft men in Rome de namen van de parochies nogal eens merkwaardig
verhaspeld. Deze verhaspelingen zijn in de historische literatuur soms een eigen
leven gaan leiden. Dat leven hoort na het verschijnen van dit atlasdeel dan in principe
afgelopen te zijn. De ‘Historische atlas van Limburg en aangrenzende gebieden’,
Serie II-kaart 2, is een uitgave van Van Gorcum en Co te Assen. De prijs van de
kaart is f. 17,50, die van de toelichting f. 39,50.
Rob RENTENAAR

Fockema Andreae herdrukt
Er zijn al weer bijna tien jaar verstreken sinds S.J. FOCKEMA ANDREAE overleed.
Hij was een auteur die over veel historische onderwerpen een mening had en die dan
bovendien nog in een uiterst elegante stijl opschreef. De geweldige productie,
verspreid over talloze tijdschriften, die hiervan het gevolg was, is eigenlijk niet goed
te overzien. Misschien hoeft dat ook wel niet meer in zijn volle omvang. Het materiaal
waar FOCKEMA ANDREAE zijn constructies mee bouwde, was niet altijd even solide.
Hier en daar begint de tand des tijds er al aardig aan te knagen. Toch is het goed om
nog eens een aantal van zijn artikelen over min of meer samenhangende onderwerpen
bij elkaar te zien. Ze mogen dan soms wat gedateerd zijn, ze geven toch een duidelijk
inzicht in de manier waarop deze begaafde onderzoeker werkte. Bovendien is het
altijd weer een genoegen zijn proza te lezen. Goed schrijvende historici zijn nu
eenmaal zeldzaam in Nederland.
De Contactcommissie van de Historische Vereniging Holland heeft in 1976 onder
de titel ‘Warmond, Valkenburg en Oegstgeest’ als deel 7 van zijn serie ‘Apparaat
voor de geschiedenis van Holland’ vier artikelen herdrukt waarin FOCKEMA ANDREAE
zijn visie op de nederzettings- en institutionele geschiedenis van een aantal dorpen
in de omgeving van Leiden gegeven heeft. Het zijn de artikelen ‘De tol aan het
Warmonderhek’ uit 1930, ‘Warmond’ uit 1949, ‘Een Hollandsche grondheerlijkheid
(Valkenburg)’ uit 1934 en ‘Middeleeuwsch Oegstgeest’ uit 1935. Het is vooral in
deze stukken geweest dat hij zijn opvattingen over grondheerlijkheid en hofstelsel
in Holland ontwikkeld heeft. D.P. BLOK schreef bij deze herdruk een inleiding
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waarin hij het belang van FOCKEMA ANDREAE voor de Hollandse dorpsgeschiedenis
schetste. Het boek kost f. 12,50 en is te verkrijgen door overmaking van dit bedrag
op postgiro 2680034 t.n.v. Serie Apparaat te Leiden, met vermelding van de titel.
Rob RENTENAAR

Repertorium op Taxandria
Tot de periodieken die de Tweede Wereldoorlog niet overleefd hebben, behoorde
ook het tijdschrift Taxandria. Vijftig jaar had het tijdschrift het volgehouden, maar
met de dood van de redacteur en drijvende kracht, pastoor JUTEN, was het ook met
het blad afgelopen. Ik weet niet hoe de lezers in de jaren 1894-1943 over Taxandria
geoordeeld hebben. Als ik nu, vele jaren later, deze ‘stattliche Reihe’ in de kast zie
staan, kan ik de historici in Noordbrabant alleen maar geluk wensen met dit kostbaar
bezit. Wat een materiaal ligt daar in opgesloten! De meeste artikelen in de provinciale
historische tijdschriften uit de eerste helft van deze eeuw waren nogal beschouwelijk
van aard. Helaas is veel daarvan nu verouderd. De bijdragen in Taxandria hadden
over het algemeen een ander karakter. Hierin lag de nadruk veel meer op de concrete
gegevens, op het uitgeven van bronnen. In de tijd zelve zal dat gebrek aan synthese
op sommigen wel eens frustrerend gewerkt hebben. Voor ons, levend in een latere
tijd, is de overvloed aan feiten in Taxandria een zegen. Het probleem is echter steeds
geweest, hoe men makkelijk toegang tot deze gegevens kon krijgen. Vijftig kloeke
jaardelen blader je niet zo maar even door. Gelukkig heeft men dat bezwaar ook in
Noordbrabant onderkend. In opdracht van het Gemeentearchief Breda en het
Gemeenschappelijk Archivariaat Nassau-Brabant is er nu door R.M.M.Sj. FERINGA
een ‘Repertorium op Taxandria’ gemaakt. Dit bestaat uit een aantal onderdelen, nl.
een repertorium op de titels van de bijdragen, een repertorium op onderwerpen, een
genealogisch repertorium en een index op persoons- en familienamen. De inhoud
van het tijdschrift is eigenlijk vier maal door een zeef gehaald. Zodoende is er een
groot aantal ingangen ontstaan die het opzoeken van artikelen en gegevens bijzonder
vergemakkelijken. Ik wijs er nog op, dat het onderwerpenrepertorium onder meer
‘huizen’ en ‘toponiemen’ als trefwoorden kent. De prijs van het ‘Repertorium op
Taxandria’ bedraagt f. 22,50. Het is verkrijgbaar bij het Bureau Provinciaal
Genootschap, Parade 17, 's-Hertogenbos.
Rob RENTENAAR
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Heraldiek
De uitgeverij Elsevier te Amsterdam zond ons het boek ‘Heraldiek, bronnen, symbolen
en betekenis’ van de hand van O. NEUBECKER, met het verzoek het in dit tijdschrift
te bespreken. Blijkbaar meende men, dat er voor de naamkundige interessante
gegevens in dit werk stonden. Ik heb er helaas echter niet zoveel zaken van
antroponymisch of toponymisch belang in kunnen ontdekken. Een enkele keer trof
ik een opmerking over sprekende wapens aan. Dat zijn wapens waarin men de naam
van een persoon of een stad, soms op grond van een verkeerde etymologie, door een
heraldische afbeelding heeft trachten te visualiseren. Voor de rest houdt het boek
zich eigenlijk alleen met de hogere kringen bezig. Ik ben maar van eenvoudige
kom-af. Over wapens, schilden, helmen, kronen, orden en onderscheidingen heb ik
me nooit zo druk kunnen maken. Ook niet na het doorbladeren van dit werk. Dat
neemt niet weg, dat ik wel geloof, dat de liefhebbers blij met dit boek zullen zijn.
De uitvoering ervan is voortreffelijk. Een overvloed van afbeeldingen in kleur siert
vrijwel iedere bladzijde. De prijs is er dan ook wel naar: f. 125, -.
Rob RENTENAAR

Instructiedag van de Commissie Toponymie van de Stichting Brabants
Heem
Om de enthousiaste naamkunde-explosie in een aantal van de 50 Noordbrabantse
plaatselijke kringen gegroepeerd in de Stichting ‘Brabants Heem’ (Secretariaat: C.
Cornelissen, Nieuwstraat 74, 5521 CD. Eersel) wetenschappelijk te leiden, werd ons
redactielid Dr. Jos MOLEMANS bereid gevonden om, op 14 januari 1978, in Goirle
een inleiding te houden over de praktijk van de naamkundige opzoekingen. Uit het
verslag over dit initiatief van de hand van de secretaris van de Commissie Toponymie
van de Stichting, drs. Ton KAPPELHOF (p/a Bureau van het Provinciaal Genootschap,
Postbus 1104, Den Bosch), opgenomen in Brabants Heem, Driemaandelijks Tijdschrift
voor Brabants Heem- en Oudheidkunde, 30ste jg. (1978), 2, blz. 111, blijkt dat
ongeveer 55 belangstellenden een aanvang zouden wensen te maken met het
verzamelen van naamkundig materiaal uit hun omgeving. Op grond van zijn rijke
ervaring schetste Dr. J. MOLEMANS in zijn lezing achtereenvolgens het verzamelen
van toponiemen aan de hand van archivalische bescheiden, van officiële ambtelijke
bronnen en uit de volksmond, daarna het opstellen van een alfabetisch geordend
glossarium, met, zo mogelijk, oude vormen, de plaatselijke uitspraak en inlichtingen
over de topografische gesteldheid van de benoemde werkelijkheid, en ten slotte de
verklaring van de betekenis der toponiemen, die de hulp van een geschoold
naamkundige vereist. Men kan
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er zich over verheugen dat de Noordbrabantse toponymie een groeiende belangstelling
geniet en dat, vooral in de beginfase, de deskundige leiding van Dr. J. MOLEMANS
zal verhinderen dat de activiteit op een ontgoocheling uitloopt.
Dr. J. MOLEMANS heeft zijn inleiding ‘Toponymie in de praktijk’, in gestencilde
vorm (33 blz.) aan de deelnemers aangeboden; zij vormt een degelijke handleiding
voor belangstellenden die zich op het gebied van toponymische opzoekingen wensen
nuttig te maken.
De Commissie Toponymie van de Stichting Brabants Heem stelde bovendien ten
behoeve van de deelnemers een ‘Literatuurlijst Noordbrabantse toponymie’ samen
van ongeveer 200 boeken en artikelen over toponymische onderwerpen, vooral met
het oog op opzoekingen in Noord-Brabant.
Beide hulpmiddelen zijn, tot zover ‘de voorraad strekt, te verkrijgen (tegen betaling
van de verzendingskosten) bij de secretaris van de Commissie Drs. Ton Kappelhof
(adres boven vermeld).
H.D.

Vlaanderen
Het Corpus-Gysseling
Op 30 oktober 1978 werd in het Eysinga-huis te Leiden het eerste exemplaar van het
Corpus van Middelnederlandse teksten, Reeks I(1) aan de auteur aangeboden. De
bijeenkomst was belegd door het bestuur van de Stichting Instituut voor Nederlandse
Lexicologie (INL), waarvan de afdeling Thesaurus een belangrijke rol heeft gespeeld
bij de publikatie met machinale bewerking van het Corpus. De uitzonderlijke
verdiensten van de auteur en zijn werk werden van verschillende zijden belicht door
Jhr. mr. C.J.A. DE RANITZ (voorzitter van de Stichting INL) resp. door schrijver
dezes (namens het Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek) en Dr.
P.G.J. VAN STERKENBURG (hoofd van het INL). Als blijk van officiële erkenning in
eigen land ontving Dr. GYSSELING vervolgens een erepenning en diploma van de
Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, overhandigd door voorzitter
M. COPPIETERS. In vriendschappelijke sfeer eindigde de bijeenkomst met een beeldrijk
dankwoord van de gevierde en een gezellige receptie(2).
In minder dan tien jaar heeft Maurits GYSSELING die eerste reeks van het Corpus
kunnen voltooien: een manuskript van ca. 5600 blz.

(1) Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) uitgegeven door Maurits
GYSSELING met medewerking van en van woordindices voorzien door Willy PIJNENBURG.
Reeks I: Ambtelijke bescheiden. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1977, 4 dln. Tekst + 5
dln. Indices.
(2) De toespraken worden gepubliceerd in het jaarverslag 1978 van de Stichting INL.
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bevattend de oorkonden (die de vroegtijdig ontvallen Jozef VAN CLEEMPUT had
willen uitgeven), en alle andere dokumenten in de volkstaal als rekeningen,
goederenlijsten, ambachtskeuren, ontwerpen en inskripties, bewaard in origineel of
afschrift van vóór 1301, uit het hele Middelnederlandse taalgebied. Behalve de
diplomatisch uitgegeven teksten, kronologisch geordend en voorzien van regesten
en handschriftelijke bijzonderheden, vindt men in het werk ook nuttige gegevens
met betrekking tot de identifikatie der respektieve schrijfhanden en schrijfcentra.
Het geheel vormt een ware goudmijn voor generaties van onderzoekers.
De talrijke persoons- en plaatsnamen zijn meer in 't bijzonder een rijke bron voor
naamkundige studiën, uit verschillende standpunten, en zijn tevens als
vergelijkingsmateriaal of voor konsultatie toegankelijk gemaakt in de alfabetische
en retrograde indices van alle woordvormen, waarvan ook de frekwentie wordt
aangegeven.
De publikatie van dit unieke Corpus is mogelijk geworden dank zij de
samenwerking van verscheidene personen en instanties in Noord en Zuid. Na
voorafgaande en gezamenlijke besprekingen in het Belgisch en het Nederlands
Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, konden van daaruit de nodige
geldmiddelen bijeengebracht worden die bereidwillig door het NFWO resp. ZWO
werden toegekend. Het INL en speciaal de afdeling Thesaurus te Leiden heeft verder
gezorgd voor de technische bewerking: de kodering, het ponsen en de korrektie,
waarna de definitieve tekst via een fotozetmachine is afgedrukt. Door de computer
bekwam men ook de indices, alsmede een (onuitgegeven) band voor de automatische
samenstelling van een Vroegmiddelnederlands Woordenboek en een voor verder
taalkundig onderzoek(3). De tweede reeks van het Corpus zal de literaire teksten en
de glossen uit dezelfde periode omvatten en progressief, naar wij hopen in de
eerstvolgende jaren, kunnen verschijnen.
Maurits GYSSELING heeft zijn bevoorrechte situatie van beroepsonderzoeker in
weergaloze mate voor de wetenschap ten nutte gemaakt en is er, ondanks soms zware
oogzorgen, in geslaagd om ons gemeenschappelijke kultuurpatrimonium met
onvergankelijke monumenten - als de Diplomata Belgica, het Toponymisch
Woordenboek en nu het massale Corpus - te verrijken.
Leuven.
K. ROELANDTS

(3) Zie W.J.J. PIJNENBURG, Het Corpus-Gysseling. Jaarboek van de Stichting INL, 1974-75
('s-Gravenhage, 1977), 61-88.
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Instituut voor Naamkunde
Personalia
Sterfgevallen
Het is passend hier vooreerst in herinnering te brengen dat het op 4 december 1978
tien jaar geleden was dat de Stichter van het ‘Instituut voor Vlaamsche toponymie’,
Prof. Dr. H.J. VAN DE WIJER te Heverlee overleden is. Wat hij voor de studie van de
naamkunde in Vlaanderen heeft verwezenlijkt, blijkt thans o.m. uit het ‘Corpus
Molemans-Thiry’ waarin het toponymisch materiaal is opgenomen dat werd
samengebracht in dissertaties en verhandelingen die tot aan het einde van de tweede
wereldoorlog onder zijn leiding zijn tot stand gekomen. Ook de wijziging (in 1947)
van de oorspronkelijke benaming van het ‘Instituut voor Vlaamsche toponymie’ in
‘Instituut voor Naamkunde’ is het gevolg van de verruiming van het arbeidsveld die
Prof. Van de Wijer steeds heeft aangemoedigd. Dit is nog gebeurd vóór dat, sinds
1949, zijn belangstelling steeds meer is uitgegaan naar het door hem opgerichte
‘International Centre of Onomastics’.
Dr. P.J. MEERTENS, tot 1965 directeur van het Naamkundebureau te Amsterdam,
die zich, met wijlen Dr. M. SCHÖNFELD, heeft ingespannen om, van 1950 af, de
samenwerking tussen het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie
voor Naamkunde te Amsterdam ook organisatorisch te verstevigen, mede door de
gemeenschappelijke uitgave van dit tijdschrift, schreef mij op 27 april 1978 het
volgende: ‘Ik heb het Leuvens Instituut voor Naamkunde van 1930 af meegemaakt;
het is onze oudere broer en de steun die jullie ons hebben gegeven is voor ons van
onschatbare waarde geweest. En nu moet ik de aftakeling van dit Instituut beleven.
Voor me ligt de lijst van jullie publicaties. Is het denkbaar dat een instituut dat zo
iets tot stand heeft gebracht in zijn activiteit wordt beknot? De enige troost die ik
kan vinden is dat Van de Wijer dat niet meer heeft beleefd. Een schrale troost’.
Op 19 februari 1977 overleed te Lier Lic. Jozef ESKENS, de auteur van een
verhandeling ‘Bijdrage tot de studie van de Keltische en Gallo-Romeinse plaatsnamen
in Vlaanderen’ (Leuven, 1950), waarin gepoogd wordt een status questionis op te
maken van de verklaringen door A. VINCENT, J. MANSION, V. TOURNEUR, A. CARNOY
e.a. van de genoemde toponiemen en toponymische bestanddelen.
Op 24 augustus 1978 overleed Lic. Roger MATTHYS, die in juli 1946 in het Instituut
voor Naamkunde zijn verhandeling heeft afgewerkt over ‘Toponymie van Loo,
bewerkt naar de oude en moderne bronnen’. Het is een monografie volgens het
klassiek model met een glossarium van 761 lemmata, met een schets van het dialect,
een reeks ijverig bewerkte verklaringen en met een overzicht van het materiaal.
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Onderscheidingen
De ‘Henning-Kaufmann-Stiftung zur Förderung der westdeutschen Namenforschung
auf sprachgeschichtlicher Grundlage’ (zie hierover Onoma 19 (1975), 619-624) heeft
voor het jaar 1978 haar prijzen toegekend aan Prof. Dr. Bruno BOESCH, oudrector
van de Universiteit te Freiburg im Breisgau, specialist op het gebied van de Zwitserse
naamkunde, aan Prof. Dr. Jan HUISMAN, mede-redactielid van Naamkunde, en aan
Prof. Dr. Karel ROELANDTS, mede-redactielid en tevens directeur van het Instituut,
‘voor hun talrijke fundamentele naamkundige publicaties, die het onderzoek zeer
gestimuleerd hebben’.
Het Van Veldeke-Leën-komitee te Hasselt heeft de ‘Professor Bormansprijs’ voor
de periode 1971-1978 toegekend aan ons mederedactielid Dr. JOS MOLEMANS voor
zijn gezamenlijk werk over de Limburgse toponymie.
Onze medewerker Dr. J. DEVLEESCHOUWER werd door het N.F.W.O. tot
onderzoeksleider benoemd.

Het Corpus Molemans-Thiry
De lezers van Naamkunde weten door de jaarlijkse verslagen die in dit tijdschrift
werden opgenomen dat, van 1 oktober 1971 tot 31 december 1977, de onuitgegeven
toponymische dokumentatie uit Nederlandstalig België, ingezameld in de
verschillende universitaire instituten en centra, met gebruikmaking van de computer,
tot een naamkundig repertorium werd bewerkt (zie laatst Naamkunde 9 (1977),
259-263). Dit repertorium werd in dankbare herinnering aan het baanbrekend werk
van onze vroegere medewerker Dr. Jos MOLEMANS, van 1 oktober 1973 tot 31
december 1977 voortgezet door Lic. A. THIRY, naar hen beiden ‘Corpus
Molemans-Thiry’ genoemd.
Het Corpus bevat drie zelfstandige registers, gebundeld in een aantal volumes die
1.
een alfabetisch register op de gemodernizeerde lemmata;
2.
een retrograad geordende alfabetizering van die lemmata;
3.
een alfabetische konkordantie op de samenstellende bestanddelen van de
toponiemen ter beschikking van de onderzoekers stellen.
Deze drie reeksen boekdelen worden, in tweevoud, bewaard in het Instituut voor
Naamkunde, terwijl van de drie bewerkingen ook microfiches werden gemaakt, nl.
samen 196 fiches: 83 voor 1), 83 voor 2) en 30 voor 3). Een volledig stel van deze
microfiches werd geschonken aan de betreffende instituten van de Universiteiten te
Brussel, Gent en en Luik, die aan de verwezenlijking van het projekt hun medewerking
verleend hebben, zodat de aldaar voorhanden zijnde naamkundige dokumentatie in
het repertorium kon worden opgenomen.
Ten behoeve van de onderzoekers die het Corpus in een van de genoemde instituten
zouden kunnen raadplegen, heeft K. ROELANDTS een ‘Handleiding bij het Corpus
Molemans-Thiry - Naamkundig reper-
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torium. Machinale bewerking van de onuitgegeven toponymische dokumentatie uit
Nederlandstalig België (1925-1975)’ (Leuven, juni 1978, 32 blz., cycl.) opgesteld.
In deze Handleiding worden behandeld: 1) de voorgeschiedenis en de doelstellingen
van het projekt, 2) een inventaris van het opgenomen materiaal, 3) de machinale
bewerkingen van het materiaal, 4) een beschrijving van het kodesysteem, 5) de
behandeling van lemmata en varianten, 6) het corpus in zijn definitieve uitvoering,
7) een alfabetische lijst van de volledig of gedeeltelijk bewerkte gemeenten met
verwijzing naar de dokumentatie opgesomd onder nr. 2 hierboven, met aanvullingen,
wat betreft de nog niet in het Corpus opgenomen studies, op blz. 32.
Uit deze Handleiding blijkt dat eind 1977 het grootste deel van de toponymische
dokumentatie die op eind 1975 ter beschikking was, in het Corpus is verwerkt.
Niet opgenomen werd 1) vanzelfsprekend het materiaal dat in verhandelingen is
samengebracht die in de loop van de academiejaren 1975-1976 en volgende werden
afgewerkt, 2) een gedeelte van de dokumentatie die wél vóór eind 1975 ter
beschikking stond, maar die wegens tijdsgebrek niet volledig kon bewerkt worden.
In de Handleiding is het nog ontbrekende duidelijk als dusdanig gekenmerkt: het
betreft slechts bij uitzondering gemeentelijke monografieën, doch meestal
verhandelingen met modern materiaal voor grotere administratieve gebieden (zoals
arrondissementen), verhandelingen over hydroniemen, over huisnamen, over de
verspreiding van bepaalde bestanddelen zoals donk, -laar, -rode, -lo enz. In de mate
dat de financiële mogelijkheden het toelaten zullen de thans nog ontbrekende
verhandelingen op dezelfde manier bewerkt worden en als een autonome aanvulling
aan het Corpus worden toegevoegd. Ondertussen heeft het Corpus reeds bewezen
dat het een nuttig hulpmiddel is om de voorhanden dokumentatie vlug te kunnen
overzien.
Tot slot willen wij het Fonds voor Kollektief Fundamenteel Onderzoek van het
N.F.W.O. oprecht danken omdat het dit interuniversitair researchprojekt nr. 10.119
gedurende zes jaren heeft gesubsidieerd. Mocht men er in de toekomst in slagen het
voorlopig beëindigd Corpus aan te vullen met de toponymische dokumentatie die in
haast onbereikbare publikaties en kleine tijdschriften vervat is, dan zou de lexikografie
van het Nederlands er baat bij vinden.
Wat voor de toponymie ten dele verwezenlijkt werd, zou eveneens voor de
antroponymie dienen ondernomen te worden, maar dit is een opdracht voor latere
onderzoekers.
H. DRAYE

Naamkundige verhandelingen in 1978.
Aan de vroeger in dit tijdschrift (zie laatst Naamkunde 9 (1977), 286-287) verschenen
lijsten van Leuvense naamkundige verhandelingen, dienen de hiernavolgende te
worden toegevoegd:
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Toponymie
M. BUELENS, Bijdrage tot de toponymie van Strombeek-Bever.
T. JAENEN, Bijdrage tot de toponymie van Meeuwen.
M. LENAERTS, Plaatsnamen te Kuringen-Stokrooie.
M. VANLOFFELD, Bewerking van J. Lindemans' Toponymische Verschijnselen:
de -heemnamen en -ingeformaties in België en Noord-Frankrijk, en: Bijdrage
tot de toponymie van Etterbeek, gebaseerd op het materiaal van A.H. VAN DYCK.
Y. VERBEECK, Indices bij de bibliografie op de plaatsnaamkunde 1959-1965.

Antroponymie
M. BERDEN, Bijdrage tot de antroponymie van Tervuren, van 1286 tot 1450.
K. DEMOL, Bijdrage tot de antroponymie van de Duitsers te Antwerpen in de
16de eeuw.
L. DIERCKX, Bijdrage tot de antroponymie van de Engelsen te Antwerpen (einde
15de en 16de eeuw).
A. VERHEES, De persoonsnaamgeving op de Heidehuizen te Mol. Een
sociolinguistische studie.

Leuven.
C. MARYNISSEN

Lopende opdrachten.
Professor R. VAN PASSEN heeft in 1978 zoals vroeger honderden adviezen uitgebracht
over de benaming van nieuwe straten en over de wijziging van bestaande straatnamen.
Tengevolge van de samenvoeging van gemeenten dienden een groot aantal identieke
straatnamen in de nieuwe gemeenten te worden vervangen.
Dr. C. MARYNISSEN heeft, met het oog op de publikatie in de Handelingen van
de Comm. v. Toponymie en Dialectologie de bibliografie van de plaatsnamenstudie
voor de jaren 1965-1974 en de bibliografie van de persoonsnamenstudie voor de
jaren 1963-1974 bijgewerkt. Gelet op de financiële beperkingen die de normale
omvang van de publikaties van de genoemde Commissie onmogelijk maken, heeft
Dr. MARYNISSEN alleen lijsten van naamkundige boeken en tijdschriftartikelen
kunnen voorbereiden, met weglating van de traditionele verklarende nota's over de
inhoud ervan.
Verder heeft Dr. MARYNISSEN zijn medewerking voortgezet aan de heruitgave
van E. FÖRSTEMANNS Altdeutsches Namenbuch die sinds vele jaren wordt voorbereid
en waarin ook het oudste Nederlandse materiaal wordt opgenomen. Zie hierover
Naamkunde 3 (1971), 50-54.
Samen met Dr. W. VAN LANGENDONCK heeft Dr. MARYNISSEN, in opdracht van
de Commissie voor Toponymie en Dialectologie, talrijke kaartbladen van de
topografische basiskaart van België, die door het Nationaal Geografisch Instituut
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Ten slotte heeft Dr. MARYNISSEN ook in 1978 talrijke vragen om inlichtingen van
correspondenten uit binnen- en buitenland beantwoord, mede op grond van de
aanzienlijke dokumentatie waarover het Instituut voor Naamkunde beschikt.
Dr. W. VAN LANGENDONCK heeft naar aanleiding van symposia en studiedagen
van linguïstische kringen en verenigingen talrijke lezingen gehouden over theoretische
vraagstukken in verband met de onomastiek. Ook op het XIIIde Internationaal Congres
voor onomastische wetenschappen, dat van 21 tot 25 augustus 1978, te Krakau (Polen)
heeft plaats gehad rond het thema ‘Nomina appellativa et nomina propria’, hield Dr.
VAN LANGENDONCK een van de vier algemene voordrachten over het onderwerp
‘On the theory of proper names’. Zijn zeer overzichtelijke uiteenzetting oogstte een
grote bijval.
H.D.

Congres van het Centrum voor de Studie van Land en Volk van de
Kempen
Men kan er zich over verheugen dat na de dood van de stichter en bezieler van het
genoemde Centrum(1), Dr. Jozef GOOSSENAERTS (1882-1963), en na het vroegtijdig
overlijden van zijn opvolger, Dr. Milo H. KOYEN, o. praem. (1914-1976), zijn
werkzaamheid kan voortzetten. Tijdelijk heeft Dr. Jos HELSEN, de eerste assistent
bij het ‘Instituut voor Vlaamsche toponymie’, de leiding van het Centrum
waargenomen, hij wordt van 1979 af opgevolgd door Drs Jan GORIS, archivaris van
de stad Herentals.
Het jaarlijks congres van het Kempisch Centrum, dat voortaan afwisselend in
Nederland en in België zal worden gehouden, werd op 23 september 1978 door de
Stichting Brabants Heem in Oisterwijk (Noord-Brabant) georganiseerd.
In de voormiddag hield Dr. Jos MOLEMANS een lezing over het Leuvens
‘Naamkundig repertorium’; Drs W. PIJNENBURG sprak over ‘Het Corpus Gysseling’,
twee onderwerpen waarover in deze aflevering van Naamkunde wordt geschreven.
Na de koffietafel handelde Dr. H.P.H. CAMPS over het door hem geschreven
‘Oorkondenboek van Noord-Brabant’ en inz. over zijn voorgeschiedenis, de
moeilijkheden wat betreft het verzamelen en het bewerken van het heterogeen
materiaal, de bruikbaarheid van het oorkondenboek voor verschillende kategoriëen
van onderzoekers, waaronder ook de naamkundigen. Het oorkondenboek is in druk.
Prof. Dr. A. WEIJNEN hield een lezing over ‘Betekenis en nood van het
woordenboek van de Brabantse dialecten’, waarvan hij de initiatiefnemer is. Dit
woordenboek is niet alfabetisch opgevat, maar is naar

(1) Zie hierover M.H. KOYEN, Dr. J. Goossenaerts, het hart van ‘Het centrum voor de studie van
Land en Volk van de Kempen’, in: Dr. J. Goossenaerts, 1882-1963. Gent, Uitg. van de
Stichting Dr. J. Goossenaerts, 1973, blz. 127-130.
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de gebruiksmogelijkheid of naar de gebruikssfeer van de opgenomen woorden
geordend. Het Ie deel van het ‘Woordenboek van de Brabantse dialecten’ (Opera
Theodisca. Publicaties van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde,
Assen-Amsterdam, van Gorcum, 1967-1977) is verschenen in vier afleveringen,
samen 684 blz., onder de redactie van A. WEIJNEN en van zijn medewerkers J. VAN
BAKEL, J.B. BERNS, J. VROMANS en H. CROMPVOETS. Vooral de afleveringen 1 en
2: ‘Behuizing en landerijen’ bevatten een aanzienlijk naamkundig materiaal.
Over de vele projecten die door de Nijmeegse Centrale op touw werden gezet en
thans in uitvoering zijn, leze men de ‘Kroniek over 1976 [en 1977] onder redactie
van A. WEIJNEN’ in de Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en
Naamkunde XVI (1977-78), blz. 94-117. Uit dit overzicht blijkt dat de afdeling
Naamkunde in 1976 aandacht heeft geschonken aan de waternamen in het bijzonder
van het bekken van de Maas en de Voer.
H.D.

Het vierde Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en
Naamkunde
Op zaterdag 30 september 1978 werd in het Maaslandcentrum te Elsloo (Nederlands
Limburg) het vierde jaarlijks congres gehouden van de Vereniging voor Limburgse
Dialect- en Naamkunde. De drie vorige congressen werden in Bokrijk, Bilzen en
Neerpelt georganiseerd (zie laatst Naamkunde 9 (1977), 289-290), doch het feit dat
het ledenaantal in de Vereniging ongeveer gelijkmatig over de beide provincies
Limburg verdeeld is, heeft er toe aangezet van nu af aan afwisselend in de beide
Limburgen te congresseren.
In de morgenvergadering van het congres werden twee belangrijke lezingen
gehouden die een levendige bespreking uitlokten. Na de verwelkoming van de
ongeveer 100 deelnemers door Prof. Dr. Jan GOOSSENS, voorzitter van de Vereniging,
hield Prof. Dr. K. ROELANDTS een lezing over ‘Familiarismen in de voornaamgeving’,
waarin hij een synthese maakte van zijn talrijke bijdragen, ook in dit tijdschrift
gepubliceerd, over de expressiviteit in de voornaamgeving, waarvoor het onderzoek
best de kindertaal als uitgangspunt kiest. Uit zijn aanzienlijk materiaal heeft K.
ROELANDTS een theorie afgeleid, die op haar beurt getoetst wordt aan een steeds
aangroeiende verzameling van familiarismen. Deze lezing wordt in een der volgende
afleveringen van Naamkunde gepubliceerd. Na de koffiepauze hield Drs. J. CAJOT
een referaat over ‘Enkele bijzonderheden van het Maastrichts dialect’ waarin
behandeld werden: het wegvallen van h vóór vokaal, wat aanleiding geeft tot
hypercorrectismen van het type Have Maria; de sleeptoon en stoottoon in het
Maastrichts; het onderscheid in woordgebruik tussen het stadsdialect van Maastricht
en het omliggende platteland.
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De namiddagvergadering werd besteed aan een symposium over ‘sociolinguïstiek
en dialectologie’ waarbij moderne gezichtspunten, ingekleed in een vaak al te duistere
formulering, overheersten. Besproken werden de methode en de voorlopige resultaten
van het zgn. Kerkradeproject, waarvan door het onderzoek van de tegenstellingen
van dialect- en standaardtaalsprekers voor de leerplanontwikkeling bruikbare
resultaten verhoopt worden.
Sinds haar oprichting, op 11 oktober 1975, tot eind 1978 heeft de Vereniging voor
Limburgse Dialect- en Naamkunde 12 nrs uitgegeven van haar reeks Mededelingen,
meestal overdrukken uit Naamkunde, Limburgse en andere tijdschriften.
Inlichtingen over deze sympathieke Vereniging en haar publicaties verstrekt graag
secretaris Dr. Jos MOLEMANS, Bosstraat 5B, B-3588 Eksel.
H.D.

Mededeling
De Voorzitter van de Vereniging van Archivarissen in Nederland, de heer C.O.A.
SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE (Spiegelstraat 15, Zutphen) verzocht ons
onderstaande tekst in Naamkunde op te nemen:
De archieven in Nederland worden door duizenden bezocht. Deze bezoekers en
gebruikers en alle die belang stellen in het archiefonderzoek zijn van harte welkom
op de archiefdagen, welke de Vereniging van Archivarissen in Nederland organiseert
op 18 en 19 oktober 1979 in het Jaarbeurscentrum te Utrecht.
In 1979 zullen in vele landen archiefweken worden gehouden en de VAN heeft
in het kader hiervan de gebruiker centraal gesteld in een congres gewijd aan het
thema dienstverlening.
Op 18 oktober zullen vier sprekers - niet archivarissen - de verschillende kanten
van het werken in of met archieven als gebruikers belichten. Als de plannen doorgaan
zal op diezelfde dag voor de eerste keer een film worden vertoond over het
archiefwezen in Nederland, een der Nederlandse activiteiten voor de internationale
archiefweken 1979. De maker van de film en de sprekers zullen de forum-vragen
van de congresbezoekers beantwoorden.
De tweede dag zullen archivarissen aan het woord komen, die de dienstverlening
van hun kant naar voren zullen brengen.
In april zal het definitieve programma bekend gemaakt worden en de voorlopige
inschrijving worden opengesteld bij de Vereniging van Archivarissen in Nederland.
Noteert U alvast deze dagen.
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Uit de naamkundige tijdschriften (1978)
Beiträge zur Namenforschung (in Verbindung mit E. DICKENMANN u.J.
UNTERMANN, hrsg. von R. SCHÜTZEICHEL) N.F. XIII, Heidelberg, C. Winter, 1978.
1: J. KNOBLOCH, Wimbledon. Über das Bedeutungserlebnis geographischer Namen,
1-3. A. KUTZELNIGG, Alphanumerische Systeme zur Lagekennzeichnung in der
Ortsnamenforschung, 3-9. - I. DURIDANOV, Zur Thrakischen Toponymie, 10-11.
Besprechungen(1): M. LEJEUNE, L'anthroponymie osque, Paris, 1976 (Rec. R.
SCHMITT), 12-14. - J. THUNMANN, Über die Geschichte und Sprache der Albaner
und der Wlachen, Hamburg, 1976 (Rec. J. KRAMER), 14-15. - R. WENSKUS,
Sächsischer Stammesadel und fränkischer Reichsadel, Göttingen, 1976 (Rec. N.
WAGNER), 16-21. - F. VIGENER, Bezeichnungen für Volk und Land der Deutschen
vom 10. bis zum 13. Jahrhundert, Darmstadt, 1976 (Rec. K. MATZEL), 22-23. H.W.A. VAN SCHAIK, Les noms de lieux et de lieux-dits du Canton de Bar-le-Duc
(Meuse), Utrecht, 1976 (Rec. B. WEIS), 32-33. - E. EICHLER, Die Ortsnamen der
Niederlausitz, Bautzen, 1975 (Rec. D. STELLMACHER), 33-34. - A. KEIJ -- D.P. BLOK,
Taalgrensproblemen in het rivierengebied, Amsterdam, 1975 (Rec. D. STELLMACHER),
34-35. - J.M. PIEL -- D. KREMER, Hispano-gotisches Namenbuch, Heidelberg, 1976
(Rec. C. WELLS), 38-42. - C. JOHANNSON, Old English Place-Names and Field-Names
containing lēah, Stockholm, 1975 (Rec. K. DIETZ), 42-47. - J. MOLEMANS, Toponymie
van Neerpelt, Leuven, 1975 (Rec. R. RENTENAAR), 47-48. - J. MOLEMANS, Toponymie
van Overpelt, Leuven, 1976 (Rec. R. RENTENAAR), 48-50. - E. DICKENMANN, Das
Pferd in russischen Nomina appellativa und Nomina propria, Heidelberg, 1977 (Rec.
H. RÖSEL), 51-53. - Onomastica Slavogermanica XI, Berlin, 1976 (Rec. H. RÖSEL),
53-54. - W. KRAMER, Das Flussgebiet der Oberweser, Wiesbaden, 1976 (Rec. A.
GREULE), 54-55. - Alemannica, Landeskundliche Beiträge. Festschrift für Bruno
BOESCH zum 65. Geburtstag, Bühl/Baden, 1976 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 57. Althessen im Frankenreich, Sigmaringen, 1975 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 57-58. Niederdeutsche Beiträge. Festschrift für Felix WORTMANN zum 70. Geburtstag,
Köln-Wien, 1976 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 59. - J. BREU, Geographisches Namenbuch
Österreichs, Wien, 1975 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 61. - Chronica Fuldensis, Die
Darmstädter Fragmente der Fuldaer Chronik bearb. v.W. HEINEMEYER, Köln-Wien,

(1) Wij moeten ons, met spijt, beperken tot de vermelding van besprekingen over eigenlijke
naamkundige publicaties die in een Westeuropese taal gesteld zijn.
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1976 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 62. - Dialektlexikographie. Berichte über Stand und
Methoden deutscher Dialektwörterbücher. Festgabe für Luise BERTHOLD zum 85.
Geburtstag. Wiesbaden, 1976 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 63. - G. DROSDOWSKI, Duden.
Lexikon der Vornamen. Herkunft, Bedeutung und Gebrauch von mehreren tausend
Vornamen, Mannheim-Wien-Zürich, 19742 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 63. - E. EWIG,
Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften (1952-1973) I. Band,
Zürich-München, 1976 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 65. - Festschrift für Gerhard CORDES
zum 65. Geburtstag, Band II, Neumünster, 1976 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 65-68. Germanistik in Festschriften von den Anfängen (1877) bis 1973, Stuttgart, 1976
(Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 68-69. - Sprachliche Interferenz. Festschrift für Werner
BETZ zum 65. Geburtstag, Tübingen, 1977 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 72. Kurtrierisches Jahrbuch. Festgabe für Wolfgang JUNGANDREAS zum 80. Geburtstag,
Trier, 1974 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 72-73. - F. KEINTZEL-SCHÖN, Die
siebenbürgisch-sächsischen Familiennamen, Köln-Wien, 1976 (Rec. R.
SCHÜTZEICHEL), 73-74. - Hessisches Ortsnamenbuch, 1. Band. Starkenburg, bearb.
v. Wilhelm MÜLLER, Darmstadt, 1977 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 79. - H. PAUL,
Prinzipien der Sprachgeschichte, Tübingen, 19759 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 79-80.
- Rheinischer Städteatlas. Lief. II. Nr. 7-12, München, 1974 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL),
87. - N. TÖRNQVIST, Das niederdeutsche und niederländische Lehngut im
schwedischen Wortschatz, Neumünster, 1977 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 88. - A.
TOVAR, Krahes alteuropäische Hydronymie und die westindogermanischen Sprachen,
Heidelberg, 1977 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 88. - Die Urkunden der burgundischen
Rudolfinger, München, 1977 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 89. - G. WREDE,
Geschichtliches Ortsverzeichnis des ehemaligen Fürstbistums Osnabrück. A.-K.,
Hildesheim, 1975 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 90. - Antiquitates Indogermanicae.
Gedenkschrift für Hermann GÜNTERT, Innsbruck, 1974 (Rec. W. BLÜMEL), 91-96.
- Das Dorf der Eisenzeit und des frühen Mittelalters, Göttingen, 1977 (Rec. M.
JACOBY), 97-103. - G. UTTERSTRÖM, Tillnamn i den karolinska tidens Stockholm,
Umeå, 1976 (Rec. M. JACOBY), 103-105. - D. KREMER, Bemerkungen zu den
mittelalterlichen hispanischen Cognomina (I-IV), Münster, 1970-1974/75 (Rec. M.G.
ARCAMONE), 105-108. - L. VOETZ, Komposita auf -man im Althochdeutschen,
Altsächsischen und Altniederfränkischen, Heidelberg, 1977 (Rec. C.J. WELLS),
108-112. - J. TISCHLER, Kleinasiatische Hydronymie, Wiesbaden, 1977 (Rec. R.
SCHMITT), 112-115. - C.J. DE MOEL, Doopnaamgeving te Edam-Volendam in de
17de en de 18de eeuw en P.J.J. STAVENUITER, Waren achternamen familienamen?
Amsterdam, 1975 (Rec. D. STELLMACHER), 115-116. - H. KAUFMANN, Die mit
Personennamen zusammengesetzten Fluss- und Ortsnamen auf ‘aha’, München, 1977
(Rec. A. GREULE), 116-119. - R. BERGMANN, Mittelfränkische Glossen, Bonn, 1977
(Rec. T. DAHLBERG), 119-120.
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2: E. NEUSZ, Westfränkische Personennamen. Probleme ihrer Analyse und
Auswertung für die Sprachgeschichte, 121-174. - M. PETRAN-BELSCHNER, Der
Flussname Weil, 175-184. - K. DIETZ, Zur mittelenglischen ā/ -Grenze in
Lincolnshire, 185-193.
Besprechungen: F. PETRI, Die fränkische Landname und die Entstehung der
germanisch-romanischen Sprachgrenze in der interdisziplinären Diskussion,
Darmstadt, 1977 (Rec. H. TIEFENBACH), 194-195. - K. BISCHOFF, wif, vrouwe und
ihresgleichen im mittelalterlichen Elbostfälischen, Wiesbaden, 1977 (Rec. T.
DAHLBERG), 195-196. - L. GILLESSEN, Flurnamen und Flurgeschichte von
Oberbruch-Dremmen, Bonn, 1976 (Rec. U. SCHEUERMANN), 199-201. - H. BOXLER,
Die Burgnamengebung in der Nordostschweiz und in Graubünden,
Frauenfeld-Stuttgart, 1976 (Rec. N. BIGLER, 205-207. - A.D. MILLS, The Place-Names
of Dorset. Part I, Cambridge, 1977 (Rec. M. HANOWELL), 210-211. - H. SOLIN,
Epigraphische Untersuchungen in Rom und Umgebung, Helsinki, 1975 (Rec. H.
GALSTERER), 211-214. - H. KAUFMANN, Bildungsweise und Betonung der deutschen
Ortsnamen, München, 19772 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 214. - I. DURIDANOV, Die
Hydronymie des Vardarsystems als Geschichtsquelle, Köln-Wien, 1975 (Rec. E.
DICKENMANN), 220-227. - R.E. FISCHER, Die Ortsnamen des Havellandes, Weimar,
1976 (Rec. J. PRINZ), 227-234. - V. KOHLHEIM, Regensburger Rufnamen, Wiesbaden,
1977 (Rec. W. LAUR), 235-238.
3: N. WAGNER, Gausus und Harodus, Odinsnamen oder Stammesnamen in
germanischen Königsgenealogien, 241-260. - G.A. WALDMANN, The German and
Geographical Glosses of the Wessobrunn Prayer Manuscript, 261-305. - H.-J. WINZER,
Zur Lokalisierung des pagus Hemmerueldun, 306-330. - J. SILES, Einheimische
Eigennamen auf einem hellenistischen Mosaik aus La Alcudia de Elche (Spanien),
331-340. - A. MASSER, Zum Wandel in der deutschen Rufnamengebung. Ein
Vorbericht, 314-357.
4: J. STRUBBE, Les noms personnels dans AEMO 7 (1883) p. 181 nr. 42 et les noms
celtiques dans les inscriptions grecques de Pessinonte (avec quelques inédits),
361-381. - J. KNOBLOCH, Mundartliche Namenformen Tirols in hochsprachlicher
Umsetzung, 381. - L. VOETZ, Zu den Personennamen auf -man in althochdeutscher
Zeit, 382-397.
Besprechungen: E. SCHWARZ, Zur Namenforschung und Siedlungsgeschichte in
den Sudetenländern, Hildesheim, 19752 (Rec. J. UDOLPH), 408-411. - G. KEMPF,
Bibliographie zur deutsch-slawischen Namenkunde. Lieferung 1-2 (Marburger
Abhandl. zur Geschichte und Kultur Osteuropas, Bd. 17 (1976-77), Giessen,
1976-1977 (Rec. J. UDOLPH), 411-414. - H. BAHLOW, Mittelhochdeutsches
Namenbuch nach schlesischen Quellen, Neustadt an der Aisch, 1975 (Rec. H.
WEINACHT), 414-420. - H. BAHLOW, Deutsches Namenlexikon, Frankfurt, 19762
(Rec. H. ROSENFELD), 420-421. - W. BRANDENSTEIN, Kleine namenkundliche
Arbeiten, Graz, 1978 (Rec. G. NEUMANN), 424-425. -
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P. GLATTHARD, Ortsnamen zwischen Aare und Saane, Bern-Stuttgart, 1977 (Rec.
M. JACOBY), 425-429. - H. TIEFENBACH, Althochdeutsche Aratorglossen. Paris lat.
8313. Gotha Membr. II 115, Göttingen, 1977 (Rec. H. GRASER), 429-431. Historisches Ortslexikon für Brandenburg. IV. Teltow, Weimar, 1976 - V.
Zauch-Belzig, Weimar, 1977 (Rec. H. VON GADOW), 431-433. - Korrespondenzen.
Festschrift für Dietrich GERHARDT aus Anlass des 65. Geburtstages, Giessen, 1977
(Rec. H. RÖSEL), 433-434. - V.O. HORPYNYC , Vidtoponimni prykmetnyky v
ukrajinśkij movi [Die von Ortsnamen abgeleiteten Adjektive in der ukrainischer
Sprache], Kyjiv, 1976 (Rec. H. RÖSEL), 435. - U. BLECH, Germanistische
Glossenstudien zu Handschriften aus französischen Bibliotheken, Heidelberg, 1976
(Rec. D. GANZ), 435-437. - H. EVERS, Strassen in Emmerich. Geschichtsbild der
Strassen einer alten Stadt am Niederrhein, Bonn, 1977 (Rec. G. LOHSE), 445-446. P. RAMAT, Das Friesische, Innsbruck, 1976 (Rec. J. HUISMAN), 446-447. - Die
Matrikeln der Universität Graz bearb. v. Johann ANDRITSCH. Band 1: 1586-1630,
Graz, 1977 (Rec. M. HORNUNG), 447-448. - G. SANFORD, Wörterbuch von
Berufsbezeichnungen aus dem siebzehnten Jahrhundert, Bern-Frankfurt am Main,
1975 (Rec. M. HORNUNG), 448. - D. KREMER, Bemerkungen zu den mittelalterlichen
hispanischen cognomina (V), Münster, 1976-1977 (Rec. M.G. ARCAMONE), 448-450.
- K. BISCHOFF, Akener Wörterbuch, Köln-Wien, 1977 (Rec. T. DAHLBERG), 450-451.
- P. HESSMANN, Namenforschung im ostniederländisch-westfälischen Grenzgebiet,
Amsterdam, 1978 (Rec. T. DAHLBERG), 451. - Festgruss Hellmut Rosenfeld zum 70.
Geburtstag, Göppingen, 1977 (Rec. G. LIPOLD), 451-452. - Documents comptables
de Saint-Martin de Tours à l'époque mérovingienne, publiés par Pierre GASNAULT,
Paris, 1975 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 454-455. - Handbuch der europäischen
Geschichte. Bd. I. Europa im Wandel von der Antike zum Mittelalter, hrsg. von
Theodor SCHIEFFER, Stuttgart, 1976 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 456. - L. KREMER,
Mundartforschung im ostniederländisch-westfälischen Grenzgebiet, Amsterdam,
1977 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 456-457. - Perspektiven der Wortbildungsforschung,
Bonn, 1977 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 457. - W. RUST, Lateinisch-griechische
Fachwörter des Buch- und Schriftwesens mit einem Verzeichnis häufiger lateinischer
Ortsnamen ..., Wiesbaden, 1977 (Rec. R. SCHÜTZEICHEL), 457. - Onomastika,
Ukazatel'literatury, izdannoj v SSSR s 1963 po 1970 god, Moskva, 1976 (Rec. E.
DICKENMANN), 469.
Blätter für oberdeutsche Namenforschung. Für den Verband für Ortsund
Flurnamenforschung in Bayern e.V. herausgegeben von Karl PUCHNER und
Wolf-Armin Frhr. VON REITZENSTEIN, XV München, 1978.
W.-A. VON REITZENSTEIN, Loisach, 3-13. - H. KAUFMANN, Der Name Fürfeld,
14-17. - R. BAUER, Wozu Flurnamensammlung?, 18-20. - R. BAUER,
Flurnamensammlung bayerischer Gemeinden im Archiv des Verbandes für Ortsund Flurnamenforschung in Bayern, 21-66.
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Besprechung: W. BRANDENSTEIN, Kleine namenkundliche Arbeiten. Hrsg. v.F.
Lochner von Hüttenbach, Graz, 1978 (Rec. W.-A. VON REITZENSTEIN), 67.
The English Place-Name Society. Journal 10 (1977-1978). K. CAMERON, Editorial.
- A.E. BROWN -- T.R. KEY, The Badby and Newnham (Northamptonshire) Charters,
1-6. - M.C. HIGHAM, The ‘Erg’ Place-Names of Northern England, 7-17. - G.
FELLOWS JENSEN, A Gaelic-Scandinavian Loan-word in English [conderns erg, arg
Gaelic áirigh, used by the Vikings for a shieling for the cattle, now referred to in
Norway as a heimseter], 18-25. - M. ATKIN, Viking Race-Courses? The Distribution
of Skeiđ Place-Name Elements in Northern England, 26-39. - R.C. ROWLAND, Traine
Farm, Wembury, Devonshire, 40. - J. INSLEY, Addenda to the Survey of English
Place-Names: Personal Names in Field and Minor Names, 41-72.
The Fifty-Fourth Annual Report 1976-77: 73-82.
Fryske Nammen, ûnder redaksje fan W.T. BEETSTRA, Ph.H. BREUKER, H.T.J.
MIEDEMA en J.J. SPAHR VAN DER HOEK [uitg. door het] Nammekundich Wurkforbân
fan de Fryske Akademy. Ljouwert/Leeuwarden, I (1978)(1).
W.T. BEETSTRA, Warkumer lânnammen, 7-40. - D.P. BLOK, Oldeberkoop, 41-44.
- Tj. W.R. DE HAAN, Sage en plaatsnamen, 45-49. - H. DE JONG, De namme Mentha
Carolina, 50-51. - P. KRAMER, De sprieding fa 'e Sealter plaknammetypen oer Europa,
52-67. - D.J. VAN DER MEER, Inkelde Aldfryske plaknammen ùt Marsum, 68-75. H.T.J. MIEDEMA, Redbad, Rixt en oare Fryske namnen yn Kalma syn keningsdrama's,
76-88. - H.T.J. MIEDEMA, Baduhenna, Tamminga en Juw Fon Wearinga, 89-92. O. SANTEMÀ, Toponymy fan 'e Lege Wâlden (Teherne, Terkaple, Eagmaryp), 93-110.
- J.J. SPAAR VAN DER HOEK, Stân fan saken oangeande de toponymesamlingen,
111-113. - D.A. TAMMINGA, Baduhenna: in oare hypothese, 114-136. - R. VAN DER
VELDE, Volksnamen voor nieuwbouw, 137-138. - J. FON WEARINGA, Baduhenna
faeks gjin echte eigennamme, 139-142.
Fryske Nammen II (1978).
Ph.H. BREUKER, Toponymy fan Boazum, 104 blz.
Handelingen van de Kon. Commissie voor Toponymie en Dialectologie, LI
Tongeren-Brussel, 1977 [1978].
Verslag over de werkzaamheden van de Commissie in 1976, 10-20.

(1) Het tijdschrift Fryske nammen is de voortzetting van de reeks Fryske plaknammen, waarvan
de eerste twee delen (1949) werden uitgegeven door Ds. J.J. KALMA; de delen III (1950) tot
XV (1969) door het ‘Toponymysk [Nammekundich] Wurkforbân fan de Fryske Akademy’.
Een register op de delen I-VIII is verschenen in deel VIII, 42 blz.; het XVIe deel (1972) is
een register op de delen IX-XV.
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- Adreslijst van de leden, 21-24. - J. HERBILLON, Toponymes hesbignons (W-), 27-54.
- J. HERBILLON, Le problème des hydronymes en -baise et -bise, 55-62. - L. REMACLE,
Toponymie des communes de Stoumont, Rahier et Francorchamps (III), 63-144. R. WILLEMYNS, Dialectologie en sociolinguïstiek, 145-162. - R. MANTOU, Le
vocabulaire des actes originaux rédigés en français dans la partie flamingante du
comté de Flandre (1250-1350), 163-259.
Literary Onomastics Studies V (1978), State University College, Brockport, New
York. Editor: Grace ALVAREZ-ALTMAN.
W.P. BOWMAN, Gilbert without Sullivan, 1-13. - J.T. SHAWCROSS, An inquiry
into the metric of names: sound and rhythm of names in Hart Crane's ‘White
Buildings’, 14-33. - F.M. BURELBACH, Look! Up in the sky! It's what's-his-name!,
34-55. - H. RADZIN, The names of Islands in the Old Norse ‘Faereyinga Saga’ and
‘Orkneyinga Saga’, 56-63. - K.B. HARDER, Names in Thomas Pynchon's ‘V’, 64-80.
- L. BLOOM, The name of the game in Hispanic literature, 81-100. - K. ROSEN, The
Zola mystique: the titles of the Rougon-Macquart novels in English translation,
101-109. - W.F.H. NICOLAISEN, Desert island onomastics, 110-151. - M. DEL CARMEN
JIMÉNEZ, An approach to the Mexican revolution through naming techniques, 152-171.
- I.G. DASH, Virginia Woolf: fact and fiction, an onomastic study, 172-191. - E.M.
RAJEC, Onomastics in the works of Franz Kafka, 192-206. - J. LEVITT, Onomastic
devices in Balzac's ‘La Cousine Bette’, 207-219. - P.F. FERGUSON, The name is
Marlowe, 220-231. - G. ALVAREZ-ALTMAN, Literary onomastics in the picaresque
novel Lazarillo de Tormes, 232-241.
Mededelingen van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde
30 (1978).
H.J. BEEKVELDT, Kroniek van het jaar, 1-6. - T. GOEMAN, Aan en Bij, 6-11. - A.J.
DEKKER, De huwelijken van de huwelijksvragenlijst, 11-16.
Mededelingen van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde XVI
(1977-1978).
H. CROMPVOETS, Hoe betrouwbaar is de Brabantse zeug?, 1-6. - J. KRUIJSEN,
Atlas Linguarum Europae. Vanuit Nederland georganiseerd onderzoek naar de
dialecten van Europa, 7-15. - A. WEIJNEN, Openingsvoordracht van de Table Ronde
van de ALE te Straatsburg, 16-21. - G. TUAILLON, Discours à la séance inaugurale
de la Table Ronde de l'ALE à Strasbourg le 11 mai 1976, 22-27. - A. WEIJNEN,
Besinnung auf den ALE, 28-35. - R. HILDEBRANDT, Neuere Aspekte zur
germanisch-deutschen Sprachentwicklung, 36-46. - R. VAN HOUT, Het trekken van
steekproeven in sociolinguïstisch onderzoek, 47-93.
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- Kroniek over 1976 onder redactie van A. WEIJNEN, 94-110. - Kroniek over 1977
onder redactie van A. WEIJNEN, 111-117.
Namenkundliche Informationen (= Fortsetzung der Informationen der Leipziger
namenkundlichen Arbeitsgruppe an der Karl-Marx-Universität), DDR 701 Leipzig,
Karl-Marx-Platz 9.
31 (Oktober 1977).
Aufsätze und Berichte: K. HENGST, Aus der Toponomastik der UdSSR. Die Namen
der Hauptstädte der Sowjetrepubliken, 1-10. - Ju. A. KARPENKO, Zu den Funktionen
der Eigennamen, 10-17. - M. SEMJANOVÁ, Überblick über die Anschauungen zur
Stellung des Ethnonyms und des Bewohnersnamens auf der Ebene
Appellativum-Proprium, 17-23. - St. OTTO, Die Strassennamen von Odessa, 23-27.
- V. WEISS, Familiennamenhäufigkeiten in Vergangenheit und Gegenwart als
Ausgangspunkt für interdisziplinäre Forschungen von Linguisten, Historikern,
Soziologen, Geographen und Humangenetikern, 27-32. - E. EICHLER, Nachruf auf
Mieczyslaw Karaś, 32-33. - Th. ANDERSSON, Stand und Aufgaben der schwedischen
Namenforschung (II), 33-40. - M. MAJTÁN, Die Flurnamen und das Projekt des
Slawischen Onomastischen Atlasses, 41-45.
Neuerscheinungen: H. NAUMANN -- G. SCHLIMPERT -- J. SCHULTHEIS, Vornamen
heute, Leipzig, 1977 (Rec. J. HAUSTEIN), 45-46. - R.E. FISCHER, Die Ortsnamen des
Havellandes, Weimar, 1976 (Rec. S. WAUER), 47-49. - E. EICHLER (Hrsg.), Beiträge
zum deutschslawischen Sprachkontakt, Berlin, 1977 (Rec. H. WALTHER), 49. - H.
KAUFMANN, Rheinhessische Ortsnamen, München, 1976 (Rec. H. WALTHER), 49-50.
- F. SCHOLZ -- W. WOESLER -- P. GERLINGHOFF (Hrsg.), Commentationes... E.
DICKENMANN lustrum claudenti quintum decimum, Heidelberg, 1977 (Rec. E.
EICHLER), 51-52. - K. OLIVA, [Rückläufiges Wörterbuch zum Werk Dr. PROFOUS
‘Die Ortsnamen in Böhmen’] Praha, 1976 (Rec. F. Weisser), 52-54. - M. BLICHA -M. MAJTÁN [V. Sitzung der int. Kommission f. Slawische Onomastik und V.
Slowakische onomastische Konferenz (Prešov, 1972) Sammelband der Materialien]
Bratislava, 1976 (Rec. F. WEISSER), 54-59. - M. MAJTÁN [VI. Slowakische
onomastische Konferenz (Nitra, 1974) Sammelband der Materialien, Bratislava,
1976 (Rec. F. WEISSER), 59-64. - A.V. SUPERANSKAJA a.o., Istoričeskaja onomastika
[Historische Onomastik] Moskva, 1977 (Rec. E. EICHLER), 64-67. - Ė.M. MURZAEV,
Očerki toponimiki [Skizzen zur Toponomastik] Moskva, 1974 (Rec. I. BILY), 67-69.
- V.A. PROCHOROV, Nadpis' na karte. Geografičeskie nazvanija Central'nogo
Černozem'ja [Namen auf der Karte. Die geographischen Namen des Zentralen
Schwarzerdegebietes] Vorone , 1977 (Rec. I. BILY), 70. - V.V. LOBODA, Toponimija
Dnipro-Buz'koho mežyriččja [Die Toponymie des Gebietes zwischen Dnepr und
Bug] Kyjiv, 1976 (Rec. E. EICHLER), 71. - A.L. CHROMOV, Očerki po toponimii i
mikrotoponimii Tadžikistana [Skizzen zur Toponymie and
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Mikrotoponymie Tadshikistans] 1975 (Rec. K. HENGST), 71-73. - E. EICHLER, Eine
Karte slawischer Ortsnamen der Steiermark, 73-74.
32 (Mai 1978).
Aufsätze und Berichte: V. HELLFRITZSCH, Zur Struktur der vogtländischen
Ortsnamen, 1-13. - P. TROST, Die Namen Josef und Thomas im Tschechischen,
13-14. - E. EICHLER -- H. WALTHER, Friedrich REDLICH†, 14-15. - G. SCHLIMPERT,
In Memoriam Max BATHE, 15-19. - E. EICHLER, Internationale Konferenz ‘Der
Namenschatz in Sprachkontakträumen’ (Gdańsk, 25.-27. Oktober 1977), 19-23. - H.
ZIKMUND, III. Konferenz der Vereinten Nationen zur Standardisierung geographischer
Namen (Athen, 17.8.-7.9.1977), 23-24. - F. LINEMANN, Zur Entwicklung der
Familiennamen im Unterharz, 24-27. - R. ZSCHUNKE, Zur Toponymie der
Belorussischen Sowjetrepublik, 28-33. - S. OTTO, Namenkundliche Diplomarbeiten
von Sprachmittlerstudenten an der Humboldt-Universität zu Berlin, 33-34.
Neuerscheinungen: H.H. BIELFELDT, Zum Aufbau der sorbischen Etymologie,
Berlin, 1977 (Rec. E. EICHLER), 34-36. - H.H. BIELFELDT, Die deutschen Lehnwörter
im Obersorbischen, Nendeln/Liechtenstein, 1968 (Rec. E. EICHLER), 34-36. - J.
BRANKAčK -- F. MěTšK, Geschichte der Sorben. Band 1: von den Anfängen bis 1789,
Bautzen, 1977 (Rec. H. WALTHER), 37-38. - H. STEGER (Hersg.), Probleme der
Namenforschung im deutschsprachigen Raum, Darmstadt, 1977 (Rec. H. WALTHER),
38-40. - H. KAUFMANN, Die mit Personennamen zusammengesetzten Fluss- und
Orsnamen auf ‘aha’, München, 1977 (Rec. H. WALTHER), 40-41. - H. KAUFMANN,
Bildungsweise und Betonung der deutschen Ortsnamen, München, 19772 (H.
WALTHER), 41. - Lexikon des Mittelalters, Band 1, 1. Zürich-München, 1977 (Rec.
H. WALTHER), 41-42. - V. KOHLHEIM, Regensburger Rufnamen des 13. und 14.
Jahrhunderts, Wiesbaden, 1977 (Rec. W. FLEISCHER), 42-43. - W. SEIBICKE,
Vornamen, Wiesbaden, 1977 (Rec. H. NAUMANN), 44-49. - J. BREU, Geographisches
Namenbuch Österreichs, Wien, 1975 (Rec. I. BILY), 49-50. - K. VOGEL,
Vornamengebung vom Hohen Mittelalter bis 1975, Zürich, 1976 (Rec. J.
SCHULTHEIS), 50-52. - P. GLATTHARD, Ortsnamen zwischen Aare und Saane,
Bern-Stuttgart, 1977 (Rec. E. EICHLER), 52-57. - H. BOXLER, Die Burgnamengebung
in der Nordostschweiz und in Graubünden, Frauenfeld-Stuttgart, 1976 (Rec. H.
WALTHER). - B. JøRGENSEN, Reciprokering, København, 1977 (Rec. R. GLÄSER),
59. - A.P. NEPOKUPNYJ, Balto-severnoslavjanskie jazykovye svjazi
[Baltisch-nordslawische Sprachverbindungen], Kyjiv (Rec. F. HINZE), 59-61. - J.
SPAL, Místní jména s příponou -yně [Ortsnamen mit dem Suffix -yně], in: Sborník
Ped. fakulty v Plzni 12 (1977), 25-45 (Rec. E. EICHLER), 62. - Słownik imion
[Wörterbuch der Vornamen], bearbeitet von W. JANOWA, A. SKARBEK, B. ZBIJOWSKA
u J. ZBINIOWSKA, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1975 (Rec. I. BILY), 62-63.
- Księga imion [Vornamenbuch], bearbeitet von B. KUPIS,
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B. WERNICHOWSKA, J. KAMYCZEK, Warszawa, 1975 (Rec. I. BILY), 63-64. - N.M.
HOLMER, Topônimos Indígenas da América do Sul e das Antilhas, in: Anais do Museu
Paulista 26 (São Paulo, 1975), p. 69-125 (Rec. M. PERL), 64-65.
33 (Juni 1978).
Beiträge zum XIII. Internationalen Kongress für Namenforschung, Kraków, 21.-25.
August 1978: E. EICHLER, Zur onomastischen Wissenschaftsmethodologie: Name,
Appellativum und onymische Integration, 4-13. - R. GLÄSER, Warennamen im
Englischen und Deutschen, 14-25. - Karlheinz HENGST, Sekundäre semantische
Motivierung slawischer Lehnnamen im Deutschen, 25-33. - H. ROSENKRANZ,
Personennamen als Appellativa in der Mundart, 34-42. - H. WALTHER, Zur Typologie
der sogenannten Mischnamen (onymischen Hybride), 43-58. - S. WAUER, Die
Ortsnamen *Krakov- im polabo- pomoranischen und altsorbischen Gebiet, 58-66. W. FLEISCHER, Struktur und Funktion mehrwortiger Eigennamen im Deutschen
(Resümee), 67. - K. GUTSCHMIDT, Aspekte der Untersuchung von Eigennamen im
literarischen Werk (Resümee), 68-69. - G. SCHLIMPERT, Zu dem in
polabopomoranischen und altsorbischen Personennamen enthaltenen appellativischen
Wortschatz (Resümee), 70. - J. SCHULTHEIS, Namenschichten im Mittelelbegebiet
(Resümee), 71. - T. WITKOWSKI, Möglichkeiten und Grenzen der Namenerklärung
(Resümee), 72.
E. EICHLER, Das namenkundliche Werk des polnischen Gelehrten Mieczysław
Karaś (1924-1977) - Verzeichnis der Publikationen, 73-78.
E. EICHLER, Bericht über das VI. NORNA-Symposium ‘Ortsnamen im
Sprachkontakt’ (Uppsala, 5.-7. v. 1978), 79-81.
Names. Journal of the American Name Society, XXVI, Potsdam-New York, 1978.
1: [Festschrift in Honor of Professor Claude Henry NEUFFER] E.F. NOLAN, Claude
H. Neuffer, 1-2. - G.D. LITTLE, Internal Grammar in Amharic Place-Names, 3-8. St. A. STOUDEMIRE, Santiago, Guadalupe, Pilar: Spanish Shrines/Spanish Names,
9-19. - M.M. BRYANT, Marcel Proust's Interest in Names, 20-26. - G.B. DROEGE,
Frisian Family Names Borne by Jews Only, 27-39. - W.F.H. NICOLAISEN, Are there
Connotative Names?, 40-47. - T.L. CLARK, A Semantic Class in the Great Basin,
48-57. - B.L. PEARSON, On the Indian Place-Names of South Carolina, 58-67. - M.R.
DRESSMAN, ‘Names are Magic’: Walt Whitman's Laws of Geographic Nomenclature,
68-79. - J. ALGEO, From Classic to Classy: Changing Fashions in Street Names,
81-95. - S.E. JACKSON, Place-Names in Ashe County, North Carolina, 96-105. - R.I.
MCDAVID, Jr. -- R.K. O'CAIN, South Carolina County Names: Unreconstructed
Individualism, 106-115.
Book Reviews: E. MUNROE SWIFT, Vermont Place-Names. Footprints of History,
Brattleboro, Vermont, 1977 (Rec. E. GREEN), 116-117.
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- W. STUART HARRIS, Dead Towns of Alabama, Alabama, 1977, (Rec. K.B. HARDER),
118-121. - G. KRISTENSSON, Studies on the Early 14th-Century Population of Lindsey
(Lincolnshire), Lund, 1977 (Rec. B.N. COLLINS), 121-122. - E.R. SEARY, Family
Names of the Island of Newfoundland, St. Johns, 1977 (Rec. E.C. SMITH), 123. F.A. TARPLEY (ed.), Labeled for Life, Commerce, Texas 1977 (Rec. Cl.H. NEUFFER),
124-128.
Names in South Carolina. Published Annually at the Department of English,
University of South Carolina, Columbia, South Carolina. Vol. XXIV, Winter 1977.
R. LABORDE, Circulation and Such, 4-5. -Cl.H. NEUFFER, Notes and Names, 5-11.
- C.B. BERRY, The Saga of Matthew Dolan Church, 11-13. - T.W. LIPSCOMB, South
Carolina Revolutionary Battles: Part V (with map), 13-19. - R.D. BASS, Some Names
in Britton's Neck, 19-21. - R. LABORDE, Names from Greer's Centennial, 21-23. M. TOLBERT, Gray Court and Related Names in Laurens County, 23-24. - L.C.
ROBINSON, Street Names in Orangeburg, 24-26. - M.W. BUYCK, Jr., House Names
Along Florence's Cherokee Road, 26-27. - L.S. ALSUP, Plantations and Clubs in
Jasper County (with map), 27-30. - J.A. BIGHAM, Names in Winnsboro and Vicinity,
30-31. - S.C. SPRUILL, Cheraw Place Names, 31-32. - R.H. MACKINTOSH, Jr., Historic
Names in York County (c. 1760-1860), 32-37. - R.L. BOLAND, Bowman Place Names,
37-38. - J. BRABHAM MCKINNEY, Reunion at Mizpah (Onomastic Prize Poem), 39.
- The Story Behind the Name (queries), 40. - Our Contributors, 40.
Idem, Vol. XXV, Winter 1978.
C.H. NEUFFER -- R. LaBORDE, In Memoriam Ashley F. Talbot (1921-1978), 4. R. LaBORDE, Circulation and Such, 5-6. - C.H. NEUFFER, Notes on Names, 6-12. J.A. BIGHAM, Chapin Names, 12-14. - R.M. OTT, Some Names of Resorts and
Springs, 14-16. - A. DUNCAN, Extinct Place Names, 17. - L.R. GANDEE, Names of
State-Owned Holdings in Richland County, 17-20. - C.H. MAY, Spartanburg County
Names, 20-22. - N. McMASTER SPROTT, Rural Churches of Fairfield County, 22-23.
- C.Z. FANT, Names of Historic Landmarks: Part I, 23-26. - T.W. LIPSCOMB, South
Carolina Revolutionary Battles - Part VI, 26-33. - H. BACON MCKOY, Springs of
Greenville, 34-35. - K.M MCCARTHY, South Carolina Names as Florida Place Names,
35-37. - P.M. GETTYS, Some Road Names in Lexington County, 37-38. - Our
Contributors, 39.
Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning, utg. av H. STåHL, LXVI,
Uppsala, Lundequistska bokhandeln 1978.
G. FRANZÉN, Stegeborg, 1-12. - O. ARNGART, Three English Hundred-Names,
13-17. - E. SALBERGER, Butnia. Ett rungutniskt kvinnonamn [Butnia. A Woman's
Name in Runic Gutnish], 18-20. -
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A. QUAK, Om några runsvenska personnamn [Some Personal Names in Runic
Swedish], 21-26. - C. ÅNEMAN, Sockennamnet Resele [The Parish-Name Resele],
27-50. - W.B. LOCKWOOD, Jottings on some Scandinavian Place-Names in Cleveland,
51-58. - B. HELLELAND, VII. Nordiske namnegranskarkongressen i Sandefjord Noreg
17-21 august 1976, 59-62. - P. HOVDA, Eldre norske inndelingsnamn [Older
Norwegian Names of Administration Divisions], 63-78. - S. GISSEL, Stednavne og
landsbystruktur i Danmark med saerligt henblik på strukturaendringer [Place-Names
and Village Structure in Denmark with Special Reference to Changes in Structure],
79-99. - Þ. VILMUNDARSON, Hugarflug og veruleïki í íslenzkum örnefnum [Phantasy
and Reality in Icelandic Place-Names], 100-112. -J. SANDNES, Stadnamn og samfunn
i eldre tid [Place-Names and Society in Older Periods], 113-126. - C.-E. THORS,
Bebyggelsehistoriska problem i kustbygden österom Kvarken [Place-Names and the
Local History of a Parish in Ostrobothnia (Finland)], 127-135. - V. DALBERG, Nogle
kriterier i forbindelse med samfundshistorisk udnyttelse af stednavnestof [Some
Criteria for the Use of Place-Names as Source Material for Social History], 136-146.
- B. JøRGENSEN, Stednavne og aeldre tiders sprogsamfund [Place-names and the
Linguistic Community in Earlier Times], 147-153. - A.G. NORDAL MURI, Er der
analogi mellom framvoksteren av eit samfunn og framvoksteren av stadnamna i dette
samfunnet? [Is there an Analogy between the Rise of a Community and the Rise of
Place-Names in this Community?], 154-161. - Nordisk namnforskning 1977, 162-177.
Recensioner och anmälningar: E.H. ANTONSEN, A concise grammar of the older
runic inscriptions, Tübingen, 1975 (Rec. T. ANDERSSON), 178-179. - Hydronymia
Germaniae. Begr. v.H. KRAHE, Hrsg. v.W.P. SCHMID, Reihe A, Lief. 10 und Lief.
11, Wiesbaden, 1976-1977 (Rec. T. ANDERSSON), 179-180. - H. BOXLER, Die
Burgnamengebung in der Nordostschweiz und in Graubünden, Frauenfeld-Stuttgart,
1976 (Rec. A-C. MATTISSON), 181-182. - D. GEUENICH, Die Personennamen der
Klostergemeinschaft von Fulda im früheren Mittelalter, München, 1976 (Rec. L.
PETERSON), 183-184. - Nordiska studier i filologi och lingvistik. Festskrift tillägnad
Gösta HOLM på 60-årsdagen, Lund, 1976 (Rec. V. JANSSON), 184-186. - B.
JøRGENSEN, Reciprokering. Studier i indbyrdes afhaengighed mellem aeldre danske
bebyggelsesnavne, København, 1977 (Rec. J. KOUSGåRD SøRENSEN), 186-188. - V.
KOHLHEIM, Regensburger Rufnamen des 13. und 14. Jahrhunderts, Wiesbaden, 1977
(Rec. S. SUNDQVIST), 188-191. - Ė.M. MURZAEV, Očerki toponimiki, Moskva, 1974
(Rec. S. STRANDBERG), 191-195. - R. SINGERMAN, Jewish and Hebrew onomastics.
A bibliography, New York-London, 1977 (Rec. Th. KATZ), 195. - Insänd litteratur,
196-204. - Ortnamnsregister 1977-1978, 205-210.
Niederdeutsches Wort. Beiträge zur niederdeutschen Philologie, Münster, Verlag
Aschendorff, 17 (1977).
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Aufsätze: H. BECKERS, Mittelniederdeutsche Literatur - Versuch einer
Bestandsaufnahme, 1-58. - M. TÖTEBERG, Das niederdeutsche Hörspiel 1945-1975,
59-84. - F. WORTMANN†, Überlegungen zum Entwurf einer Karte der westfälischen
Mundarten, 85-114. - H. SCHÜWER, Knochen, Knoten, Knopf, Knubbe und verwandte
Bildungen. Eine bedeutungsgeschichtliche Studie zur indogermanischen Wurzel
*gen-, 115-124. - G. MÜLLER, Akzentgeographie der toponymischen Komposita
X-hausen im Niederdeutschen, 124-150.
Literaturchronik: H. BECKERS, Forschungen zur mittelniederdeutschen Literatur
1965-1975, 151-173.
Onoma. Bibliographical and Information Bulletin - Bulletin d'information et de
bibliographie, ed. by H. DRAYE and W. VAN LANGENDONCK. Louvain, International
Centre of Onomastics, Vol. XXI (1977).
1-2: XII. Internationaler Kongress für Namenforschung (Bern, 25.-29. August 1975.
Kongressberichte Bd. II hrsg. von H. DRAYE, Sektionsvorträge A-L., 1-540: Vorwort
- Avant-Propos, 1-2. - Liste der bereits veröffentlichten Sektionsvorträge des Berner
Namenkongresses, 3-8. - John G. ALLEE, Norwegian and Samish place names from
the coast of Finmark, Norway, 9-35. - Grace ALVAREZ-ALTMAN, Spanish Place
Names in New York State, 36-50. - M.G. ARCAMONE, Reflexe des langobardischen
Lautsystems in der italienischen Toponomastik, 51-56. - N. ÅRHAMMAR, Die
Wurt-Namen der nordfriesischen Geestinseln und der initiale w-Schwund vor u im
Friesischen, 57-65. - O. BACK, Probleme um Staatennamen, 66-72. - L. BALMAYER,
La dérivation dans la toponymie et dans les langues vernaculaires de la péninsule
ibérique, 73-91. - A. BÂRSAN, Problèmes actuels dans le domaine de la standardisation
des noms géographiques, 92-100. - H.A. Баскаков, Структурные и смысловые
модели тюркс ких этнонимов и их типологическая классиФикация 101-110. M. BAUDOT, Observations sur les toponymes portant des noms d'oiseaux, 111-121.
- S. BENSON, Namengeber und Namengebung, 122-126. - P.V. BÉTÉROUS, Sur
quelques altérations toponymiques dans les miracles mariaux de la Romania au XIIIe
siècle, 127-137. - Г. П. Бондарук, Некоторые проблеы приклалной ономастики
(на материаде русской топонимии), 138-143. - C. BORKOWSKI, Automatic
Identification of Personal Titles and Personal Names in Computer-Readable
Natural-Language Texts, 144-156. - R. BOSTEELS, Toponymie grecque et problèmes
cartographiques, 157-161. - H. BUITENHUIS, Zur Erforschung der Familiennamen in
den Niederlanden, 162-169. - C. CAMPS, La substitution du français au catalan dans
les noms des rues de Perpignan, 170-176. - G. COSTA, Contacts de langues dans les
sobriquets de trois ports catalans, 177-188. - J. DAELEMAN, Proper Names used with
‘Twins’ and Children succeeding them in Sub-Saharan Languages, 189-195. - L.
DEROY, Autour du nom d'Éléphantine, 196-200. - J. DEVLEESCHOUWER, Die
Dreisprachigkeit des Scheldebeckens in vor-
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römischer Zeit, 201-217. - A. DOPPAGNE, Les appellations des Français et des Belges
de part et d'autre de leur frontière commune, 218-261. - H. DORION, Le contact des
toponymies indigène et eurogène au Québec: aspects méthodologiques, 262-271. I. DURIDANOV, Der lateinische Einfluss auf die Toponymie der Ostbalkanländer,
272-276. - W. EILERS, Einige Prinzipien toponymischer Übertragung, 277-317. B.
EJDER, Westgermanischer Einfluss auf südskandinavische Küstennamen, 318-322.
- I. FRANK, Namengebung und Namenschwund im Zuge der Gebietsreform, 323-337.
- M. FRYDRICH, Die gemeinslawischen Gewässernamen und ihre Matrizen, 338-340.
- D.J. GEORGACAS, Historical and Language Contacts and Place Naming, 341-345.
- V.I. GEORGIEV, Götternamen in Kontakt: Bildung und Deutung der Thrakischen
Götternamen, 346-354. - K. SCHMID - D. GEUENICH - J. WOLLASCH, Auf dem Weg
zu einem neuen Personennamenbuch des Mittelalters, 355-383. - J. GOłASKI,
Cartographic problems of the toponyms standardization for large scale maps, 384-389.
- H. GÓRNOWICZ, Die Beziehungen zwischen den Flur- und Ortsnamen, 390-398, A. GREULE, Namenforschung und Graphematik, 399-406. - V. GRUBIšIć,
Anthroponymie et toponymie des inscriptions médiévales de Bosnie-Hercégovine,
407-415. - Л. Г. Гулиева, Функционирование топонимов в иноязычной среде,
416-420. - H.J. HAKKARAINEN, Produktnamen im integrierten Europa, 421-425. E. KIVINIEMI -- G. HARLING-KRANCK -- P. SLOTTE -- R.L. PITKÄNEN, Der
Namenbestand an der finnisch-schwedischen Sprachgrenze, 426-439. - K. HENGST,
Interferenz in der Wortbildung von Toponymen im deutschslawischen Kontaktbereich,
440-448. - O. HORBATSCH, Die deutschen Ortsnamen in der Ukraine, 449-462. - M.
HORNUNG, Strukturen deutsch-romanischer toponomastischer Lehnbeziehungen im
oberitalienischen Sprachinselbereich, 463-473. - L. HULDÉN, Die Ortsnamen der
Kinder, 474-482. - T.P. JOCHALAS, Considerazioni sull'onomastica e toponomastica
albanese in Grecia, 483-496. - I. IORDAN, Formations hybrides dans la toponymie
roumaine, 497-501. - B. KÁLMÁN, Parallele Ortsnamen in mehrsprachigen Gebieten,
502-506. - (†)M. KARAś, Ableitungsformanten in linguistischer und onomastischer
Sicht, 507-517. - J. KNOBLOCH, Das Problem der deutschen Monatsnamen, 518-522.
- V. KOHLHEIM, Namenmode und Selektionsprinzipien, 523-533. - M. KOSKI, The
Change of Semantic Structure in some Balto-Finnic Place Names, 534-540.
3: H. DRAYE, Communications from the Secretariate-General, 541-548.
Articles: W.F.H. NICOLAISEN, Between Berne and Cracow - Some Reflections,
549-556. - R. RIS, Nameneinschätzung und Namenwirklichkeit, 557-576.
Biography: H. DRAYE, The 65th birthday of Willem A. Grootaers, 577-580.
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Information - Chronique (1976-1977): Onomastic Congresses and Conferences,
581-615. - Onomastics in affiliated countries, 616-661.
Book Reviews: M. MAYRHOFER, Zum Namengut des Avesta. Wien, 1977 (J.
KELLENS), 662-667. - E. EICHLER -- H. WALTHER -- J. SCHULTHEIS, Onomastica
slavogermanica XI. Berlin, 1976 (E. DICKENMANN), 667-674. - L. QUAGLIA -- J.M.
THEURILLAT -- E. SCHÜLE, Les comptes de l'Hospice du Grand Saint-Bernard
(1397-1477). Sion, 1973-1975 (H. PLOMTEUX), 674-676. - Cl. DE AZEVEDO MAIA,
Os falares do Concelho do Sabagul... Coimbra, 1977 (H. PLOMTEUX), 677-679. - O.
COÏSSON, I Nomi di Famiglia delle Valli Valdesi... Torre Pellice, 1975 (E. HIRSCH),
680-681. - I. OLSSON, Gotlands stavgardar. Visby, 1976 (K. ROELANDTS), 681-682.
- F. ÖRDÖG, Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. Budapest, 1973 (E.
RÁCZ), 682-684. - G. KECSKÉS, Püspökladány újkori története helyneveiben.
Püspökladány, 1974 (F. ÖRDÖG), 684-685.
In Memoriam: Paul AEBISCHER (1897-1977), par M. BOSSARD, 686-689. - Nikolaos
P. ANDRIOTIS (1906-1976) by D.J. GEORGACAS, 690-693. - Max BATHE (1904-1978),
von G. SCHLIMPERT, 694-697. - Carlo BATTISTI (1882-1977), di C.A. MASTRELLI,
698-708. - Verner EKENVALL (1911-1975), by H. KARL SSON, 709-711. - Olof VON
FEILITZEN (1908-1976), by G. KRISTENSSON, 712-714. - Hans JÄNICHEN (1909-1976),
von H. DRAYE, 715-719. - Mieczyslaw KARAś (1924-1977), par K. RYMUT, 720-725.
- Ruth KLAPPENBACH (1911-1977), von H. DRAYE, 726-728.
F. DEKONING, Onomastic Periodicals - Revues onomastiques 1976-1977, 729-772.
H. DRAYE, Onomastic Publications Received, 773-796.
Ortnamnssällskapets i Uppsala Årsskrift, red. av. Karl Inge SANDRED, Uppsala,
1978.
K. CAMERON, The Scandinavian Settlement of Eastern England: the place-name
evidence, 7-17. - K.I. SANDRED, Weybourne. Ett namn på en socken och ett vattendrag
i Norfolk [A Parish- and River-Name in Norfolk], 18-26. - I. FREDRIKSSON,
Gatunamnen i Vänersborg [The Street-Names of Vänersborg], 27-49. - S.
STRANDBERG, Prästgårdsnamnet Trinkesta. Ett sörmländskt ortnamn med tysk förled
[Trinkesta, the Name of a Vicarage. A Södermanland Place-Name with a German
First Element], 50-53. - Berättelse över Ortnamnssällskapets i Uppsala verksamhet
under år 1977, 54.
Österreichische Namenforschung. Hrsg. v. Dr. O. KRONSTEINER (Österreichische
Gesellschaft für Namenforschung), Wien, V (1977).
2: Aufsätze: K. FINSTERWALDER, Die Orts- und Flurnamen Wörgl, Wörge- in Tirol
und die Entwicklung des Wortes mhd. twerch ‘quer’, 3-16. - O. KRONSTEINER, Ist
die Einteilung der slawischen Sprachen in ein Ost-, West- und Südslawisch
gerechtfertigt?, 17-28.
Buchbesprechungen: V.I. GEORGIEV [Die Thraker und ihre Sprache], Sofia, 1977
(Rec. F. LOCHNER VON HÜTTENBACH), 29-32. - F. DAIM,
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Die Awaren in Niederösterreich, St. Pölten, 1977 (Rec. O. KRONSTEINER), 33-35. F. POSCH -- M. STRAKA -- G. PFERSCHY, Atlas zur Geschichte des steirischen
Bauerntums, Graz, 1976 (Rec. F. LOCHNER VON HÜTTENBACH), 36. - J. BREU, Bericht
über die 3. Konferenz der VN zur Standardisierung geographischer Namen, 37-41.
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