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H O O F D S T U K I 

INLEIDING 

I . I . TAALGRENSSTUDIE EN TOPONYMIE 

„Dans le problème de la frontière linguistique, je réclame de l'historien 
un net, un définitif aveu d'impuissance" 1. 
Deze defaitistische conclusie zou het slot kunnen zijn van 60 jaar onder
zoek naar het ontstaan van de Frans-Nederlandse taalgrens, als ieder
een zich door de hier uitgesproken eis gebonden achtte. Nu ik hier echter 
sta aan het begin van een studie die ten doel heeft een bijdrage te 
leveren tot de opheldering van het taalgrensprobleem, wil ik eerst 
mijn standpunt bepalen tegenover de laatstverschenen publicatie over 
de vorming van de taalgrens, waarin bovenstaande conclusie getrok
ken wordt. 
Stengers, schrijver dezer publicatie, laat zijn eis in hoofdzaak voort
vloeien uit de ontoereikendheid van de verzamelde historische teksten. 
Deze vertonen teveel leemten om een volledig beeld te geven van de 
Frankische invasies en kolonisatie. Inderdaad, maar indien zij chrono
logisch wel een sluitend geheel zouden vormen, zouden zij het ontstaan 
van de taalgrens nog niet kunnen verklaren. Het taalgrensprobleem is 
niet identiek met het probleem van de Frankische veroveringen. Het 
is het probleem van de veranderingen die deze veroveringen teweeg 
hebben gebracht in de bestaande taaiverhoudingen. Deze veranderingen 
worden niet door de historische teksten geregistreerd, zij moeten uit 
linguistisch materiaal worden opgediept. Welnu, de ontoereikendheid 
van de taalkundige bronnen is door Stengers allesbehalve bewezen. 
Integendeel, hij heeft er nauwelijks aandacht aan besteed. Het is on
billijk, om na een uitvoerig onderzoek van de historische teksten, dat 
25 bladzijden beslaat (p. 10-34), in twee bladzijden (p. 37-38) af te 
rekenen met de talrijke bijdragen die in de loop van tientallen jaren aan 
het taalgrensprobleem gewijd zijn. 
Allereerst dient aandacht besteed te worden aan de taaitoestanden tus
sen Loire en Rijn vóór de Germaanse invasies. Moeten wij hier, met 
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Stengers, onze onmacht bekennen om de invloed die deze taaitoestan
den op de vorming van de taalgrens hebben uitgeoefend, ooit te 
achterhalen? Zolang niet al het materiaal benut is, lijkt een dergelijke 
bekentenis voorbarig. De namen voorraad uit de Romeinse tijd (namen 
van stammen, personen, goden, plaatsen, bergen en rivieren), die 
geput kan worden uit de itineraria, cosmografieën, geschiedkundige 
teksten en inscripties, bevat een schat van gegevens betreffende de 
taaitoestanden vóór de tijd van de Volksverhuizing. De voorraad is 
aanzienlijk uitgebreider dan de paar namen die door Stengers (p. lo-ii) 
aangehaald worden. Voor België en Noord-Frankrijk moet een onder
zoek van deze namenschat nog grotendeels aangevat worden, maar 
wat de studies van Weisgerber over het Rijnland 2 opgeleverd hebben, 
doet ons voor de rest van Noord-Gallië te veel verwachten om ons neer 
te leggen bij een „définitif aveu d'impuissance". 
Voor de Volksverhuizingsperiode en de daarop volgende eeuwen 
vinden wij het plaatselijk taalgebruik niet genoteerd temidden van het 
feitenmateriaal dat de geschiedschrijvers ons nagelaten hebben. De 
archeologische vondsten vormen evenmin de directe neerslag van een 
taaitoestand. Ook voor deze tijd zal allereerst een beroep gedaan moeten 
worden op de onomastiek, meer in het bijzonder op de toponymie. 
Een taalgrenslijn en een taalgrenszone bakenen een bepaald aardrijks
kundig gebied af. Welnu, de enige taalkundige gegevens van duurzame 
aard die aan het terrein gebonden zijn, worden gevormd door de aard
rijkskundige namen. Wanneer het dus gaat om de reconstructie van 
een taalgrens uit een tijd waarvoor geen geschreven bronnen het plaat
selijk taalgebruik expliciet vermelden, zijn de aardrijkskundige namen 
de vaste punten waarlangs de taalgrenslijn getrokken moet worden. 
Daarom hangt de eerste grote taalgrensstudie, die van G. Kurth, 
geheel van het toponymisch materiaal af en sindsdien is de toponymie 
niet meer weg te denken uit het taalgrensonderzoek. 
Dat het inschakelen van de toponymie toch nog zó weinig indruk
wekkende resultaten heeft opgeleverd, dat Stengers in de verleiding 
kon komen ze af te doen met de betiteling „hypothèses, fantaisies ou 
tâtonnements" kan aan de volgende oorzaken geweten worden: 

i. Het toponymisch materiaal dat de taalgrensvorsers ter beschikking 
stond, was onvoldoende in omvang en nauwkeurigheid. Het ver
klaren van een plaatsnaam is uiterst gevaarlijk, indien het niet 
uit kan gaan van voldoende en betrouwbare oude vormen. 

2. Met behulp van de historische klankleer van het Romaans en het 
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Germaans zijn er uit de plaatsnamen meer aanwijzingen over het 
plaatselijk idioom te halen dan de toponymische onderzoekingen 
tot nu toe opgeleverd hebben. 

3. De toponymist moet, behalve over filologische scholing, beschikken 
over kennis van de geschiedenis, de geografische en bodemkundige 
gesteldheid van de plaats waarvan hij de naam bestudeert en 
bovendien van het daar gesproken dialect. Het hele taalgrensgebied 
van België en Noord-Frankrijk is zo uitgestrekt, dat bij de tegen
woordige stand van zaken, geen toponymist voor dit omvangrijke 
gebied aan genoemde eisen kan voldoen. Voorlopig zal hij zich tot 
detailwerk moeten beperken. 

4. De toponymie is een zeer jonge wetenschap, waarin nog veel 
pionierswerk verricht moet worden. 

Taalgrensstudie en toponymie hebben elkaar vooruitgeholpen. Het 
taalgrensonderzoek heeft geprofiteerd van de verworvenheden van de 
toponymie, maar het heeft ook de toponymisten aangezet tot gespeci
aliseerde naspeuringen. Verschillende onderdelen van de toponymie, 
zoals de gelijkmaking in de plaatsnamen en het probleem van de 
Weiler-namen 3, hebben hun ontwikkeling aan de taalgrensstudie te 
danken. En als één van de grote verdiensten van de synthese van Petri 
mag men wel aanmerken: het veroorzaken van een enorme echo, 
die nog steeds niet geheel verklonken is 4. 

Men heeft echter Petri terecht verweten, dat hij nagelaten heeft de 
toponymie van Wallonië en Noord-Frankrijk te vergelijken met die 
van de aangrenzende Germaanse gebieden 5. Tegenover „Germanisches 
Volkserbe" in tegenwoordig Romaans gebied dient inderdaad onder
zocht te worden wat ons aan Romaans rest in de toponymie van de 
gebieden die tegenwoordig germaanstalig zijn. Lindemans heeft erop 
gewezen „dat er, op deze zijde van de taalgrens, een bijna even groot 
aantal Romaansche namen, als Germaansche in Wallonië te vinden 
is" β en in zijn monografie over de toponymie van Asse heeft hij tien
tallen Romaanse namen aan het licht gebracht 7. Hij beschouwt deze 
als de neerslag van de migratie van Romaanstaligen naar de overkant 
van de taalgrens. 

Bovendien „moeten naast de Germaansche toponymische relicten in 
Wallonië en Noord-Frankrijk Romaansche overblijfselen in de topo
nymie van het Zuidnederlandsche taalgebied worden ontdekt" e. Op 
deze opdracht van Draye is mijn studie een antwoord, maar om niet de 
risico's te lopen die aan een te groots opgezet onderzoek verbonden zijn, 
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heb ik mij beperkt tot een terrein waarmee ik van jongsaf vertrouwd 
ben, en dit afgerond tot een aardrijkskundig geheel: de Nederlandse 
provincie Limburg. 
Ik moet bekennen, dat ik lang geaarzeld heb alvorens deze afbakening 
van het studieterrein te kiezen. Ik zag duidelijk in, dat het huidige 
Limburg niet beantwoordt aan een bestuurlijke eenheid uit de Romein
se, Merovingische of Karolingische tijd; dat de provinciegrenzen niet 
samenvallen met taalgrenzen of isoglossen; dat, tengevolge van ver
schil in vruchtbaarheid van de bodem, de nederzettingen in het Zuiden 
van de provincie over het algemeen ouder zijn dan die van het Noorden; 
en vooral, dat het niet-onderzoeken van het aangrenzende Belgische 
en Duitse gebied tot grote voorzichtigheid noopt bij het trekken van 
uiteindelijke conclusies. Een andere, duidelijk omschreven, aardrijks
kundige of administratieve eenheid ontbrak echter geheel. Tenslotte 
heeft de doorslag gegeven de omstandigheid, dat de meeste topony-
mische studies zich beperken tot door rijks- en provinciegrenzen 
afgebakende terreinen. Hierdoor is Limburg op toponymisch gebied 
terra incognita gebleven. Ik hoop dan ook enige tekening te kunnen 
brengen in deze witte vlek op de toponymische kaart, door een zo groot 
mogelijk aantal Limburgse aardrijkskundige namen bij mijn onderzoek 
te betrekken. 

1.2. LIMBURGIA ROMANA 

Indien Limburg slechts een willekeurige provincie was aan de Neder
landstalige kant van de taalgrens, zou ons zoeken naar Romaans wel 
eens zeer povere resultaten kunnen opleveren. Archeologische onder
zoekingen hebben echter aangetoond, dat het wel degelijk gemotiveerd 
is te spreken van Limburgia Romana. 
In het jaar 54 voor Chr. dringen de legioenen van Julius Caesar binnen 
in het gebied der Eburonen, „quorum pars maxima est inter Mosam 
ac Rhenum" 1, en hiermee begint voor Limburg de Romeinse tijd. 
Wanneer de Romeinse opperbevelhebber Stilicho in 402 zijn troepen 
langs de Rijn naar Italië terugtrekt, blijven er noch administratieve 
noch militaire betrekkingen tussen onze streken en Rome over en dat 
betekent voor de Nederlanden het einde van de Romeinse tijd. 
Na een beginperiode van ongeveer twee eeuwen, waarin het gebied 
veroverd en gekoloniseerd wordt, breekt het tijdperk van bloei aan, 
dat door Van de Weerd geplaatst wordt tussen de jaren 150 en 250 
na Chr. 2. Het zijn dan meer de landbouwers, de handelaars en de 
industriëlen dan de militairen, die het aanzien van de streek bepalen. 
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β D • О · 

KAART 1 - L I M B U R G IN D E R O M E I N S E T I J D 

(overgenomen uit н HARDENBERG, De Romeinse tijd in Limburg Limburgs Verleden I, Maastncht 1960, ρ 117-164) 



De reeks van archeologica die door Byvanck in deel il en ш van zijn 
Excerpta Romana 3 verzameld zijn en de lijst van Romeinse wegen 
onlangs door Hardenberg 4 opgesteld geven ons een beeld van het 
Maasland in deze honderdjarige periode. 
Romeinse archeologica zijn in Limburg in zo'n overstelpende hoeveel
heid gevonden, dat het niet doenlijk is er hier een volledige opsom
ming van te geven. In Noord- en Midden-Limburg zijn Romeinse 
resten hoofdzakelijk aangetroffen langs de Maas en de wegen die de 
Maas flankeren. Ziehier de voornaamste : 
Op de Kloosterberg bij de Plasmolen (gem. Mook en Middelaar) is een 
grote villa opgegraven. Deze is bewoond geweest van ongeveer 125 
na Chr. tot in de 3e eeuw. 
Sporen van gebouwen en het onderstuk van een altaar met inscriptie 
werden gevonden op de plaats van de voormalige kerk van Lottum 
(gem. Grubbenvorst). 
In Venlo zijn vooral sinds de laatste oorlog veel Romeinse overblijfselen 
aangetroffen, aan de hand waarvan men de bewoning ter plaatse heeft 
kunnen vaststellen van begin ie tot begin 3e eeuw 5. 
Onder de vele vondsten van Blerik (gem. Venlo) is de voornaamste de 
van omstreeks 75 tot 200 bewoonde villa van Holt-Blerik. 
In Tegelen floreerde blijkens de vondsten reeds in de Romeinse tijd de 
dakpannen- en aardewerk-industrie. 
Tussen Bezel en Reuver vond men sporen van een nederzetting met 
grafveld, te dateren eind 2e-begin 3e eeuw. 
Op het terrein van de Heibloem (gem. Heithuizen) werden overblijf
selen van een Romeins gebouw opgegraven. 
Meienborg (gem. Halen) leverde overblijfselen van een Romeinse 
wachttoren en van andere gebouwen. 
In de in 1848 afgebroken kerk van Hom trof men een altaarsteen aan 
van Mercurius Arvemus en het voetstuk van een beeld van Mars 
Halamardus, en in de in 1869 afgebroken kerk van Kessel een drie-
godensteen. 
Bouwmateriaal in de kerk van Asselt (gem. Zwalmen) doet vermoeden, 
dat in de nabijheid een Romeins bouwwerk gelegen heeft. 
In Heel vond men talrijke Romeinse resten, o.a. fragmenten van ge
bouwen bij de kerk en de pastorie. 
Herstelwerkzaamheden aan de in de oorlog verwoeste Midden-Lim
burgse kerken boden gelegenheid tot archeologische opgravingen, 
waarbij men Romeinse resten aantrof in Wessem (de zg. Venus van 
Wessem), Maasniel, Herten, Sint-Odiliënberg en Melik e. 
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Ten Zuiden van de kerk van Melik vond men resten van een gebouw 
en graven. 
In de gemeente Echt vond men resten van een Romeins gebouw en 
onlangs nog een Romeinse begraafplaats uit de 2е-зе eeuw 7. 
De muren van de kerk van Susteren bevatten stenen van Romeinse 
gebouwen. 
Overblijfselen van Romeinse gebouwen werden ook opgegraven in 
Grevenbicht, in Obbicht op meerdere plaatsen, en op de Wielder bij 
Buchten (gem. Born). 
In Stein vond men een villa en een praetorium en een Romeins graf-
veld, waarbij drie askisten behoren uit eind 2e-begin 3e eeuw e . 
Zo zijn wij gekomen in Zuid-Limburg, dat tijdens een zekere periode 
met Romeinse villae overdekt moet zijn geweest. De archeologische 
literatuur vermeldt er ongeveer tachtig. Voorzover zij gedateerd zijn, 
zien wij steeds weer de periode van de 2е-зе eeuw genoemd, bijv. de 
villa van Vaasrade (gem. Nut) was bewoond in de 2e eeuw; de villa 
bij Heihof (gem. Hulsberg) werd gebouwd in de eerste helft van de 2e 
eeuw en verwoest in het begin van de 3e ; de villa bij Ten Hove (gem. 
Voerendaal) was bewoond tot het midden van de 3e eeuw e ; de villa 
bij Vlengendaal (gem. Bocholz) was bewoond van de eerste helft van 
de 2e tot het begin van de 3e eeuw; de villa op de Krichelberg bij 
Kaalheide (gem. Kerkrade) was bewoond tot ver in de 3e eeuw 10. 
Uit deze dateringen blijkt, dat er omstreeks 250 na Chr. een einde komt 
aan de bloeiperiode. In België hebben de archeologen hetzelfde ver
schijnsel geconstateerd. Van de 400 opgegraven villae bleven er in de 
4e eeuw hoogstens 22 bestaan, waarvan slechts 7 tot het einde van die 
eeuw 11. Als verklaring voor deze plotselinge ineenstorting worden de 
invallen van de Franken vermeld, die omstreeks 250 de Rijngrens 
doorbreken, weliswaar worden teruggeslagen, maar in 275-276 Gallië 
binnendringen langs de weg Keulen-Tongeren en alles wat zij op hun 
weg tegenkomen, verwoesten. Niets wijst erop, dat het land zich na 
deze catastrofe hersteld heeft. 
Buiten een Romeinse wachttoren op de plaats van de Romeinse villa 
van Rondenbos (gem. Valkenburg-Houtem) en een versterkte wacht
post op de Goudsberg (zelfde gemeente), die beide uit de 4e eeuw 
dateren, zijn er slechts twee Limburgse plaatsen waarvan bewoning 
in de 4e eeuw aangetoond kan worden: Heerlen en Maastricht. 
De Romeinse nederzetting van Heerlen is ontstaan in het begin van 
onze jaartelling en zij is tot in de 3e eeuw het centrum voor de talrijke 
villae in de omgeving. In de 3e eeuw komt het zwaartepunt te liggen in 
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een militaire nederzetting. In de 4e eeuw worden de thermen en een 
deel van de vicus binnen de omwalling van de vesting getrokken 12. 
De thermen zijn verwoest op het einde van de 4e of het begin van de 
5e eeuw 13. 
Maastricht is een Romeinse nederzetting van de eerste tot in de 4e 
eeuw. Om de burgerbevolking een veilig onderkomen te bieden en de 
Maasovergang te beschermen, werd in de laat-Romeinse tijd een castel-
lum gebouwd bij de samenvloeiing van de Maas en de Jeker 14. De 
necropool die men aangetroffen heeft in het Pandhof van de Sint-
Servaaskerk, is in de laat-Romeinse tijd aangelegd en zonder onder
breking tot in de Merovingische tijd in gebruik gebleven 15. 
Op het platteland dienden de ruïnes van de villae in later eeuwen tot 
steengroeven of werden aan het oog onttrokken door bossen. Om een 
voorbeeld te noemen, het terrein van Ravensbos, dat aan vondsten 
zo buitengewoon rijk is, omvat in 1439 nog 300 bunder bos 1 β . 
Dit zou erop kunnen wijzen, dat in het eens zo dichtbevolkte Zuid-
Limburg, na het verlaten van de villae, de bevolking zo verminderd was, 
dat het platteland geheel verwaarloosd werd en de bebossing vrij spel 
kreeg. Maar over de nederzettingen in de 4e en 5e eeuw is zo weinig 
bekend, dat dergelijke conclusies nog voorbarig zijn. De Boone is van 
oordeel, dat in de gehele 5e en zeker ook reeds in een deel van de 4e 
eeuw Limburg binnen de invloedssfeer van de Franken gelegen moet 
hebben 1 7 . Deze voorzichtige formulering laat de mogelijkheid open, 
dat de Franken de onmiddellijke opvolgers van de villae-bewoners zijn 
geweest, zonder dat er een vacuum in de bewoning opgetreden is. 
Deze continuïteit van bevolking is een voorwaarde voor het behoud tot 
op heden van Gallo-Romeinse plaatsnamen. Het is bovendien mogelijk, 
dat deze Franken de taal van de vroegere bewoners en daarmee ook 
de plaatsnamen in ongewijzigde vorm overgenomen hebben. 
Een onderzoek naar Romaans in Limburgse aardrijkskundige namen 
kan deze problemen geheel of gedeeltelijk oplossen en ons onthullen 
of er in Limburg een periode van symbiose geweest is van Latijn-
sprekenden en Germaans-sprekenden 1 β. 

I . 3 . DE PLAATS VAN LIMBURG IN DE 

STUDIE VAN DE TAALGRENS 

De meeste onderzoekers van de Frans-Nederlandse taalgrens hebben 
het vermoeden, of de zekerheid gehad, dat ook Limburg, speciaal 
Zuid-Limburg, behoort tot het terrein waarop Romaans en Germaans 
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na de Volksverhuizingstijd om de voorrang gestreden hebben. Zij 
wijden bijzondere aandacht aan de oostelijke sector van de Frans-
Nederlandse taalgrens, het gedeelte ten oosten van Tongeren, waar in 
de omgeving van Maastricht de praktisch kaarsrechte lijn van west 
naar oost met een scherpe knik in zuid-oostelijke richting afbuigt. 
Kurth 1 schrijft de oorsprong van de taalgrens ten westen van de Maas 
toe aan de Salische Franken, die in hun massale opmars naar het zuiden 
tegengehouden werden door de verdedigde heerbaan Bavai-Tongeren-
Keulen. Daar echter ten oosten van Tongeren de heerbaan geen enkel 
verband met de tegenwoordige taalgrens aanwijst, was Kurth ge
dwongen toe te geven, dat deze weg hier geen onoverwinnelijke 
barrière vormde. De hier binnendringende Ripuarische Franken wer
den in hun opmars pas gestuit door het dichte Ardennenwoud. 
Na de geleidelijke afbrokkeling van deze „statische" theorie luidde de 
„dynamische" van Steinbach 2 een nieuwe periode in de studie van de 
taalgrensgeschiedenis in: de ligging van de taalgrens wordt niet be
paald door geografische hindernissen; de taalgrens ligt over de hele 
linie ten noorden van de oude kolonisatiegebieden. Het uitspringende 
gebied bij Maastricht verklaart hij echter niet als de omarming van een 
oud kolonisatiegebied, maar als een wig die door het Romaanse zuiden 
in het Germaanse noorden gedreven is. 

Deze theorie is door Petri 3 verder uitgewerkt : op de gedeeltelijke 
germanisering van het door de Franken tot aan de Loire veroverde 
gebied volgde een herromanisering ; de tegenwoordige taalgrens is de 
lijn waar deze herromanisering tot stilstand gekomen is; in de Maas 
vloeide de Romaanse taalgolf het verst naar het noorden door. 
Bovendien is Maastricht, evenals de Romeinse steden van het Rijnland, 
slechts zeer geleidelijk gegermaniseerd, in de Merovingische en Karo
lingische tijd. Petri citeert hierbij het door Rousseau * met zoveel 
succes geuite vermoeden dat de bisschopszetel te Maastricht een rol 
gespeeld heeft ten gunste van het behoud van het Romaans, terwijl 
de verplaatsing van deze zetel naar Luik, omstreeks 720, het einde 
van het Romaans te Maastricht ingeluid heeft. 

Tegen het beeld van aanvalswig verzet zich Warland 5, die de Luikse 
noord-oost-hoek alleen als terugtochtslijn van het Romaans beschouwt, 
waarbij Tongeren en Maastricht als laatsten zwichten voor het Ger
maans. Beslissend voor de germanisering van Maastricht acht ook hij 
de verplaatsing van de bisschopszetel naar Luik. 
Een nieuwe factor ter verklaring van het ontstaan van de taalgrens 
wordt door Dhondt 6 aangevoerd: de bevolkingsdichtheid ten tijde 
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van de Frankische invasies. Het Vlaamse land, dun bevolkt door de 
onvruchtbaarheid van de bodem, bood weinig tegenstand aan de 
germanisering en de schaarse RomaanstaUgen werden opgeslorpt 
door de massa Germaanstaligen. In Wallonië en Noord-Frankrijk was 
de bevolking zo dicht, dat de Franken slechts een gering percentage 
van de totale bevolking uitmaakten en taalkundig en cultureel spoedig 
geabsorbeerd werden. De vruchtbare en dichtbevolkte hoek Tongeren-
Maastricht heeft het langst weerstand geboden aan de germanisering. 
Gysseling 7 heeft in enkele artikelen de aandacht gevestigd op de merk
waardige taalgrensverschuivingen in Zuid-Limburg. In het Maasgebied 
(Nederlands Limburg en een deel van Belgisch Limburg) is de taalgrens 
bijzonder lang in beweging geweest en heeft de taal der Franken het 
Romaans steeds meer naar het zuiden gedrongen. De plaatsnamen van 
Vaals en omgeving bewijzen, dat hier op een periode van Germaans-
Romaanse tweetaligheid een periode van Romaanse eentaligheid ge
volgd is, waardoor een Romaans taaleiland in Germaans gebied ont
stond, dat pas in de iode eeuw gegermaniseerd is. De conclusies van 
Gysseling berusten uitsluitend op een nauwkeurige analyse van de 
klankeigenaardigheden van de oudste vormen van de plaatsnamen. 
Deze methode zullen wij ook volgen en de historische fonetica van het 
Romaans te hulp roepen bij het bepalen van de „terminus ad quem" 
van de Romaanse klankontwikkeling van de Limburgse aardrijks
kundige namen. 
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HOOFDSTUK II 

D E P L A A T S N A M E N 

2.0. TE ONDERZOEKEN NAMENGROEPEN 

De Nederlandse taal heeft zich van oudsher verrijkt met Latijnse en 
Romaanse leenwoorden, en met behulp van sommige dezer leenwoorden 
zijn ook aardrijkskundige namen gevormd. Daar het Romaans in deze 
namen echter geen uiting is van plaatselijke Romaanstahgheid, vallen 
zij buiten het kader van ons onderzoek. De namen Hoogkruts, Groen-
straat, Blitterswijk, Munstergeleen, ^¿»shoven, waarin het leenwoord 
onmiddellijk als zodanig herkenbaar is, worden dus hier niet besproken. 
Evenmin wordt nader ingegaan op de veldnamen Kamp, Kemp, Maar, 
Pasch, Pesch, Tomme, Tommei, Beemd, Benden, Sittard en hun eventuele 
samenstellingen. Hoewel zij op de Latijnse woorden campus, mare, 
pascuum, tumba, tumulus, bannimentum, secretarium 1 teruggaan, mag 
hun verspreiding niet aan Romaanstaligen toegeschreven worden, 
daar ook zij in de, vaak wel geografisch beperkte, appellatieve woord-
schat opgenomen zijn 2. 
De Limburgse namen die wel voor een onderzoek in aanmerking komen, 
kunnen als volgt gegroepeerd worden : 

i . namen waarvan wij met zekerheid weten, dat zij door de Romeinen 
gebruikt zijn en die in de vorm, zoals zij die gebruikten, overge
leverd zijn. Dat zijn dus de namen die voorkomen in teksten en 
inscripties uit de Romeinse tijd. 

2. namen die het door de Romeinen graag gebruikte Keltische 
suffix -acum bevatten. 

3. namen met het Latijnse suffix -etum, -eta. 
4. namen met het Latijnse suffix -arium, -aria. 
5. Latijnse cultuurnamen van burgerlijke aard: villa, villare, casa, 

cortile, vicus. 
6. Latijnse cultuurnamen van militaire aard: castrum, castellum. 
7. Latijnse natuurnamen: mons, vallis. 
8. namenparen : a. de naam van één plaats komt zowel in Germaanse 

als Romaanse vorm voor; b. van twee naburige plaatsen draagt 

11 



de één de Germaanse vorm, de andere de Romaanse vorm van 
dezelfde naam. 

9. namen met de klemtoon op de laatste lettergreep. 
10. overige namen met Romaanse kenmerken. 

Van al deze namen zullen wij trachten vast te stellen tot welke eeuw 
zij aan Romaanse klankontwikkeling hebben deelgenomen. Voor de 
chronologie van de fonetische veranderingen verwijzen wij naar de 
volgende werken: 

Bourciez= E. BOURCiEZ Précis historique de phonétique française. 
Paris 1926. 

Richter= E. RICHTER Chronologische Phonetik des Französischen bis 
zum Ende des 8. Jahrhunderts. Halle/Saale 1934. 

S t r aka= G. STRAKA Observations sur la chronologie et les dates de 
quelques modifications phonétiques en roman et en français 
prélittéraire. Revue des langues romanes. 1953, p. 247 e.v. 

In de uitgestrekte Romania zijn de klanken niet overal gelijktijdig, 
noch overal op dezelfde wijze geëvolueerd. Daarom moeten wij voor 
Limburg speciaal de klankleer van het aangrenzend Romaans dialect, 
in casu het Waals, te hulp roepen. Op dit terrein zal onze leiddraad zijn : 
Remacle= L. REMACLE Le problème de Vanden wallon. Liège 1948. 

2.1. NAMEN WAARVAN ATTESTATIES UIT DE 

ROMEINSE TIJD BESTAAN 

Behorend tot de Romeinse tijd rekenen wij alle teksten en inscripties 
die door Byvanck opgenomen zijn in deel I en II van zijn Excerpta 
Romana. Hoewel de hierin voorkomende plaatsnamen alle te vinden 
zijn in TW, maakte ons betoog het nodig rechtstreeks te verwijzen 
naar de antieke bronnen. Het zijn, met de hiervoor gebruikte af
kortingen : 

IA = Itinerarium Antonini, geschreven ± 300, waarvan de belangrijkste 
kopieën zijn 
D, 10e eeuws, bevindt zich in Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 7230 A ; 
L, 8e eeuws, bevindt zich in Wenen, Nationalbibliothek, ms. 181; 
Ρ, 7e eeuws, bevindt zich in het Escorial, Real Bibliotheca, R II, 18. 
De kopieën D en Ρ zijn aan elkaar verwant. 

T P =Tabula Peutingeriana, 13e eeuwse kopie van een reiskaart uit ± 365. 
Ptol. =Ptolemaei Geographica, geschreven ± 170, waarvan 13e eeuwse kopieën 

bestaan. 
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Rav. = Ravennatis Anonymi Cosmographia, geschreven in de 7e eeuw, waarvan 
een kopie uit de 13e eeuw. 

CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum 

1. BLERIK (gem. Venlo) [Ыі.эгік] 
± 365 Blariaco (TP) 1213 Blereke (TW) 
2e helft 8e eeuw Blaricge (TW) 1219 Bleirke (TW) 

2. HEEL (gem. Heel en Panheel) [he.al] 
± 365 Catualium (TP) 1243 Hedele (SLL 371) 
2e eeuw pagus Catual [. . .] (CIL XIII, 
10021) 1257 Hedele (SLL 555) 
1144 Hethele (TW) 1264 Hedele (SLL 595) 

3. HEERLEN (gem. Heerlen) [Ье.эіэ] 
± 300 Coriovallum (IA D, L en P, 375) ± 1050 Herla (TW) 
± 300 Coriovallum (IA L en P, 378) 1065 Herle (Msg. 1949, p. 57) 
± 300 Coriovalum (IA D, 378) 1121 Herle (R Ann. Rod.) 
± 365 Cortovallio (TP) 1150 Herle (TW) 

4. MELIK (gem. Melik en Herkenbos) [me.lik] 
± 300 Mederiacum (IA Ρ en L) 943 Malica (TW) 
i 300 Moderiacum (IA D) 1342 Meelyt (Ar Alste Reg. Hert. 

Arch. vi. nr. 174, fol. 121 vso) 

5. MAASTRICHT (gem. Maastricht) [mastre.χ] 
± 575 ad Treiectinsem urbem (TW) 889 Treiecta (TW) 
634 Treiectensis (TW) 898 Treiectensis (TW) 
8e eeuw ad Treiectinsem urbem (TW) 10e eeuw in Treiecto (TW) 
ie kwart 8e eeuw Treiectensis (TW) 1051 Masetrieth (TW) 
begin 8e eeuw Trega (TW) ( ± 1135-80) Masetrith (TW) 
± 718 Treiectinse (TW) 1222 Mastrit (TW) 
7-8e eeuwse munten Trecto (1 X ), Triecto (10 x ), Triectu (3 X ) (TW) 
± 743-50 ab oppido Triiectense, veniens Triiecto (TW) 
779 in Treiecto (TW) 1284 Treit (SLL 750) 
768-781 munt Triiect (TW) 1301 Treit (BLO 188) 
± 825 a Treiectensi oppido, Treiectum (TW) 
869-875 munten Triieto, Triietto (TW)i3ii Treight (BLO 231) 
875-77 munten in porto Triiecto, in porto Triecto (TW) 
877-79 munt in vico Triiecto (TW) 1334 Treyt sur Meuse (BLO 377) 

6. TUDDEREN (drostambt Tudderen) [tAdara] 
± 170 Τευδεριον (Ptol. II, 11) 1144 Tudere (TW) 
± 300 Teudurum (IA L) 1152 Thudre (TW) 
± 300 Theudurum (IA D en P) 1172 Thudem (TW) 

BLERIK behoort, evenals Melik, tot de namen op -(i)acum. De proble
matiek van dit suffix wordt in het volgende hoofdstuk behandeld. 
Blerik is een afleiding van de Keltische PN Blarus, geattesteerd door 
een in Piémont gevonden inscriptie (CIL V, 7185). 

13 



Daar er echter ook een keltisch adjectief blaros „grijs" bestaat geeft 
Carnoy deze twee mogelijke verklaringen : ι. villa van Blaros, de Grijze ; 
2. grijs huis 1 . De tweede mogelijkheid, die kennelijk Carnoy's voor
keur geniet (in zijn Origines, p. XVII geeft hij alleen de etymologie 
*blariacom „terre grise"), past bij zijn stelling, dat Gallische en Gallo-
Romeinse PIN vaak een gevoel tot uitdrukking brengen 2. Daar echter 
de Germanen na de volksverhuizing -acum overgenomen hebben met 
de waarde van possessief-suffix (zie volgend hoofdstuk), moet de 
betekenis van -acum wel op de eerste plaats zijn „toebehorend aan", 
en moeten de -acum-namen zo mogelijk verklaard worden als aflei
dingen van PN. Wij verkiezen daarom voor Blerik de verklaring 
„landgoed van Blarus" 3 . 

De naam van de plaats Bleret (prov. Luik) heeft dezelfde oorsprong 4 . 
MELiK. Gysseling verwerpt de vorm Mederiacum van de kopieën L 
en P, daar de a van Malica niet hieruit verklaard kan worden. De 
evolutie van Modenacum (kopie D) tot Malica is daarentegen wel 
mogelijk, daar wij hier te doen kunnen hebben met de klanksubstitutie 
Keltisch o -Germaans a, zoals in Mosa-Maas. In Moderiacum is de -r-
gedeeltelijk aan de -d- geassimileerd, waarna de intervokalische -d-
gesyncopeerd is, cf. Quadriburgium-Quadalburg-Qualburg 6. 
De verklaring van Schönfeld β, die Melik afleidt uit *maliaco bij een 
PN M alius is evident onjuist, evenals die van Camoy: Origines, 
p. XVII, die uitgaat van *Meliacum „pommeraie". 
HEERLEN. Voor Heerlen hebben de van elkaar afwijkende schrijfwijzen 
Cortovallio (TP) en Coriovallum (IA) de vraag opgeroepen: wat is de 
oudste naam van Heerlen. Stolte 7 stelt de emendatie Coriovalium voor 
en verdedigt deze als volgt: i . *Coriovalium is een geheel Keltische 
naam, „kennelijk een voordeel" op Coriovallum, dat een half-Keltische 
(cono-), half-Latijnse {-valium) PIN is. 2. De stelregel „lectio diffi-
cilior probabilior", toegepast op de vormen van T P en IA, leidt tot een 
oudste vorm -valium of -vallium, waarvoor een kopiist gemakkelijker 
-valium (denkend aan lat. valium) kon lezen dan omgekeerd. 3. Een 
parallel van -valium i.pl.v. -valium vindt men in de oudste naam van 
Carlisle: Luguvallo (IA, 467.2), Luguvalio (IA, 474.1 en 476.6), Lugu-
balium (Rav.), die door Richmond, Crawford, Williams verklaard is 
uit lugu-val-ion, waarvan -val- is „to be strong" en -ion een possessie! 
suffix. Hierdoor komen zij tot de betekenis „the place of Luguvalos" 8. 
Bij deze argumenten valt het volgende aan te tekenen, 
ad 1. Inderdaad zijn hybridische namen met een Keltisch eerste lid 

en een Latijns tweede lid zeer zeldzaam, hoewel niet verwonder-
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lijk in een taalkundig menggebied als de Colonia UlpiaTraiana ' . 
Valium zou een vertaling kunnen zijn van een Keltisch woord dat 
ons niet is overgeleverd, maar waarschijnlijker is, dat het tweede 
lid van Coriovallum het onzijdig is van het Keltisch suffix -allo 
(zie infra). Zo komen wij ook tot een geheel-Keltische naam, 
waardoor het eerste argument ten gunste van Coriovalium 
vervalt, 

ad 2. Vallium schrijven voor valium is niet onmogelijk en niet on
waarschijnlijk. De uitgang -гит komt in het gebied van Xanten 
veelvuldig voor, bijv. Asciburgium, dat door Gysseling 1 0 ont
leed wordt in Aski-burg-ja, Quadriburgium, Arenacium, Burgi-
nacium 1 1. Voorbeelden van -ium in plaats van -um zijn juist in 
dit gebied aanwezig: Τευδεριον (Ptol.) -Teudurum (IA), 

Μεδιολανιον (Ptol.) -Mediolanum (IA). Andere voorbeelden van 

-urn naast -ium zijn te vinden in de oudste vormen van de PIN 

Toul (dép.Meurthe-et-Moselle): Tullum (IA) -Tullio (TP); 
Domqueur (dép. Somme) : Duroicoregum (TP) -Junkerath (Reg. 
bez. Trier): Icorigium (TP), 

ad 3. Een parallel met een andere PIN is veel sprekender, nl. met de 
oudste naam van Cherbourg: Coriallo (TP). Wij zijn nl. van 
mening, dat Coriallo de, door wegvallen van de protonische 
klinker, samengetrokken vorm van Coriovallum is. Deze samen
trekking is een veel-voorkomend verschijnsel in Keltische PIN, 
bijv. Parijs heet bij Caesar Lutecia, maar bij Ptolemaeus Λουκοτε-

κια. Châlons-sur-Marne wordt genoemd civ. Catuellaunorum en 
civ. Catalaunorum (TW). Van het verdwenen Lugdunum (IA) 
bij Katwijk geeft Ptolemaeus de oudste vorm Λουγοδουνον (TW). 

Dauzat heeft er de aandacht op gevestigd, dat in de Romeinse 

tijd samengetrokken vormen voorkwamen naast niet-samen-

getrokken vormen 1 2. Daar de juistheid van de schrijfwijze van 

het IA door de oudste naam van Cherbourg bevestigd wordt, 

zien wij geen reden om onze toevlucht te nemen tot emenderen. 

Gysseling 1 3 emendeert de lezing van T P tot coriovallio. Daar samen

stellende afleidingen op -ja van het type Asciburgium=Ask-burg-ja 

niet in de Keltische toponymie voorkomen, houdt hij *Coriovallio voor 

een Keltische adaptatie van een Germaans *Harjawalja. In deze ge

adapteerde vorm geeft -vallio het Germaanse *walja weer, dat een af

leiding is van wal, dat weer een ontlening is aan het Lat. valium. Deze 

ingewikkelde redenering zweeft in de lucht, als wij de lezing van IA 

als juist aannemen. 
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Ook Weisgerber 1 4 houdt zich bezig met de relatie Coriovallum „aus
reichend gesichert im Itin.Ant." - Heerlen. Als de tegenwoordige 
naam Heerlen etymologisch een voortzetting van Conovallum is, moet 
naast de Keltische overgeleverde vorm tegelijkertijd een Germaans 
*Haria{wall) bestaan hebben, immers Heerlen kan fonetisch niet ver-
verklaard worden als een latere germanisering van Coriovallum. Deze 
Germaanse vorm moet echter uit de tijd van de eerste klankverschui
ving, dus verscheidene eeuwen voor Chr. stammen, om tot Coriovallum 
gekeltiseerd te kunnen worden. Maar ook in dat geval acht hij de ver
onderstelling, dat deze Germaanse vorm in alle attestaties zo'n 
correcte Keltische vorm opleveren kan zo gewaagd, dat hij de gelijk
stelling СопошИиж-НеегІеп liever opgeeft. 
Met Weisgerber houden wij Coriovallum als de juiste vorm aan, zowel 
om de eensluidendheid van de verschillende kopieën van IA, als om de 
parallel met Coriallo. Maar alle tot nu toe voorgestelde etymologieën 
verwerpen wij ten gunste van deze: Coriovallum is een afleiding van 
het Keltische cono „leger" met het Keltische suffix -allo-. De keltoloog 
Ch. Guyonvarc'h was zo vriendelijk ons over dit suffix mede te delen : 
-alios est en effet très bien attesté dans toute l'aire celtique. C'est un 
suffixe de dérivation primaire à sens multiples. Dauzat wijst dit suffix 
aan in vassallos „vazal" en in Cantal, naam van een gebergte in Au
vergne 15. -allum, de onzijdige vorm van -alios, is met het grondwoord 
verbonden door de overgangsklank -ν-. Volgens Richter ( i l C) „kann 

w als Gleitelaut sowohl zwischen i-a als o-a immer wieder eingeführt 
werden". Een voorbeeld hiervan vinden wij in de naam der Bello-v-aci. 
De gedachte aan valium „wal" zal ongetwijfeld bij deze inlassing een 
rol gespeeld hebben. 

De tegenwoordige naam Heerlen kan 

a. geen enkel etymologisch verband hebben met Coriovallum, het 
standpunt waartoe, zoals wij vermeld hebben, uiteindelijk Weis-
gerber geneigd is. Ook Henning Kaufmann blijkt dit standpunt 
toegedaan. Hij verklaart nl. Heerlen uit har-ila, her-ila „kleine 
trockene Anhöhe" 1 β. Deze betekenis past echter niet op Heerlen, 

dat zeker geen droge plaats was. Reeds in de tijd der Romeinen 

werd het voor de thermen benodigde water aangevoerd uit de 

Kaumer en afgevoerd naar de Geleen. Deze verbinding bleef ook in 

later tijden bestaan. Verder waren er verscheidene poelen en de 

„temsen" genoemde waterlopen, waaraan de Tempsstraat nog 

herinnert. 
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b. rechtstreeks voortgekomen zijn uit de oudste, germaanse, naam, 
waarvan Coriovallum een keltisering is. Weisgerber's bezwaren 
tegen deze veronderstelling hebben wij boven reeds vermeld. 
Gysseling schrijft (vermoedelijk!, hij gaat er niet nader op in) de 
keltisering niet toe aan plaatselijke bevolkingselementen, maar aan 
de klassieke auteurs, die „namen uit Germanie en Noord-Gallië 
liefst in Keltische gedaante weergeven" 17. 

с voortgekomen zijn uit een vorm die een germanisering van de oudste 
naam, het keltische Coriovallum, is. 

Wij verkiezen deze laatste mogelijkheid, en wel om de volgende 
redenen : 

a. Het is weliswaar niet onmogelijk, maar toch onwaarschijnlijk, dat 
in de namen Nijmegen, Kuik, Blerik, Dilsen, Tongeren, Melik, 
Tudderen, Jülich, Zieverich, Köln de antieke namen Noviomagi (TP), 
Ceuclum (TP), Blariaco (TP), Feresne (TP), AduagaTungrorum (IA), 
MederiacumlModeriacum (IA), Teudurum (IA), luliaco (TP), 
Tiberiacum (IA), Colonia Agrippina (IA), wél voortleven, maar niet 
in de naam van Heerlen, een van de belangrijkste en duurzaamst 
geromaniseerde plaatsen van de omgeving. Dit is des te onwaar
schijnlijker, omdat het eerste gedeelte van de antieke naam (corio) 
in betekenis gelijk is aan dat van de tegenwoordige (heer). 

b. Wij hebben aangetoond, dat Coriovallum een zuiver Keltische naam 
is, die bovendien, in gesyncopeerde vorm, voorkwam in het nog niet 
door Germanen beroerde gedeelte van Gallië. Het merendeel der 
antieke namen uit de omgeving van Heerlen is Keltisch en van geen 
dezer is aannemelijk te maken, dat de Keltische gedaante slechts 
aan de klassieke auteurs te danken is. Het duidelijkst is wel het 
geval TVi/ííímím-Tudderen, dat nog behandeld zal worden. 

с Germanisering van Keltische namen kan zowel door fonetische aan
passing als door vertaling geschieden. Germanisering door fonetische 
aanpassing is in ons geval uitgesloten, maar corio(v)allum kan ver
taald worden door *hari-(alle), dat zich regelmatig verder kan ont
wikkelen tot Herle-Heerlen. 
Gevallen van vertaling zijn wel niet talrijk, maar toch wel aan te 
wijzen. In de namen Nijmegen en Neumagen zijn Nij- en Neu- ver
talingen van Novio-18, en Pontoise (dép. Seine-et-Oise) is een gedeel
telijke vertaling van Brivisara (TP), het Keltische briva „brug" + 
Isara „Oise". 
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De vertaling van Cortovallum tot *Hanalle moet tot stand gekomen zijn, 
toen het Keltisch in Heerlen nog een levende taal was, dus in de 
Romeinse tijd. Van het namenpaar Coriovallum-Harialle bleef de 
Germaanse vorm alleen over, toen het Latijn in deze streken verdween. 
De overgeleverde vormen van de PIN Heerlen maken het niet mogelijk 
vast te stellen, wanneer hier de tweetaligheid in Germaanse ééntalig-
heid is opgelost. 
HEEL. Catualium vertoont enkele overeenkomsten met Coriovallum: 
a. het heeft ook een duidelijk Keltisch eerste element, nl. catu-
„gevecht" ; b. het is evenmin langs fonetische weg gegermaniseerd tot 
de tegenwoordige naam Heel; с ook hier leeft in de tegenwoordige 
naam een Germaans woord, hathu-, voort met dezelfde betekenis als 
catu-. Stolte en Gysseling hebben deze overeenkomsten nog uitgebreid 
door de tweede helft van beide PIN gelijk te schakelen. 
Tegen de verklaring van Stolte: Catualium is waarschijnlijk ook een 
naam op -valium en zou dan betekenen „de plaats van Catu(v)alos", 
moeten wij naar voren brengen, dat, zo de verklaring van Richmond, 
Crawford, Williams voor Laguvalium 1 β juist is, „im Inselkeltischen 
eine ganz andere Art der Namengebung vorherrscht" 2 0 dan in het 
continentaal-Keltisch. In laatst-genoemde taal is het Keltische posses-
sief-suffix -ion achter PN niet teruggevonden; hier heeft slechts -acum 
de betekenis „toebehorend aan een bepaald persoon"21. 
Ook de verklaring van Gysseling, dat Catualium een Keltische adapta
tie is van een Germaans *Hathuwaljal lijkt ons niet plausibel. Catualium 
is zeker geen voorbeeld van de neiging van klassieke auteurs om namen 
uit Germanie en Noord-Gallië in Keltische gedaante weer te geven 22, 
daar de bij Valkenburg gevonden inscriptie ons garandeert, dat de 
vorm pagus Catual.. tot het plaatselijk spraakgebruik behoord heeft. 
Indien de plaatselijke bevolking de oorspronkelijk Germaanse naam tot 
Catualium gekeltiseerd zou hebben, moeten wij met Weisgerber 23 

aannemen, dat deze Germaanse naam al verscheidene eeuwen voor 
Chr. bestaan moet hebben. Gysseling verklaart echter -walja als een 
afleiding van wal, dat aan het Lat. valium ontleend is. Verscheidene 
eeuwen voor Chr. kan het Germaans moeilijk woorden aan het Latijn 
ontlenen. 

Gysseling acht Catualium niet echt Keltisch, omdat in het Keltisch 
samenstellende afleidingen van het type Asci-burg-ium ontbreken. 
Maar niets zegt ons, dat Catualium een samenstellende afleiding 
moet zijn. 
Pagus Catual[. . .] is tot nu toe steeds verklaard als de pagus van 
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Catualium, waarbij men er van uitging, dat de gouw genoemd werd 
naar de hoofdplaats. Maar de pagus Condrustis (CIL VII, 1073) werd 
naar de volksstam der Condrusi genoemd, zoals de pagus Carucum 
(CIL XIII , 4143) naar een verder niet bekende stam der Carnees2*. 
Zo ook kan de pagus Catual. . zijn naam ontlenen aan de onbekende 
volksstam der Catuali of Catualii, temeer daar er in Limburg alle 
ruimte is voor een volksstam tussen de Sunici en de Cugerni, daar waar 
Hardenberg de hypothetische Catualinenses plaatst25. Op gelijke wijze 
als Brigantium, Brigantia (=Bregenz) naar de Brigantii genoemd 
werd 2e, kan Catualium heten naar de Catuali(i). Wij houden deze 
verklaring voor de meest waarschijnlijke. 

Zoals Heerlen uit Coriovallum ontstaan is door vertaling in het Ger
maans van het verstaanbare Keltische gedeelte van de naam, zo ook is 
Catualium vertaald tot Hathu-al. . ., dat tot Hethele-Hedel-Heel 
verder ontwikkeld is. Er is dus ook in het antieke Heel een periode 
van Keltisch-Germaanse tweetaligheid, of beter gezegd, van Keltisch-
Germaans-Latijnse drietaligheid geweest. Maar evenmin als voor Heer
len is het voor Heel mogelijk met behulp van de overgeleverde vormen 
de eeuw te bepalen waarin het Latijn (c.q. het Romaans) verdwenen is. 
MAASTRICHT. De oude vermeldingen van Maastricht vallen uiteen in 
drie groepen: een Latijnse met Traiectum, een Romaanse met ids 
eindpunt Treit en een Germaanse die uitloopt op Tricht. De grafie 
Traiectum moeten wij beschouwen als een archaïsme, een reconstructie 
daterend uit de periode van de Karolingische renaissance. Daarna is 
deze vorm in de Latijnse kanselarij-taal gebruikelijk gebleven. Spoe
dig kwam de behoefte op 7>a¿ec¿M»i-Maastricht te onderscheiden van 
Traiectum-Utrecht. Voor Maastricht nam men zijn toevlucht tot 
onderscheidende toevoegsels als : superius, citra Rhenum, supra Mosam 
en vooral ad Mosam. De vorm Mosae-Trajectum is pas laat ontstaan. 
Het is de 17de eeuwse verlatijnsing van Maastricht (1604 Mosae 
Trajectensi, 1636 Mosae Trajectum). 

Reeds in het Vulgair-Latijn was -kt- overgegaan in -χϊ- (Grandgent 
266, Richter 95). Vóór de 6de eeuw heeft -χί- zich verder ontwikkeld 
tot -jt- (Richter 102). Deze -j- verbindt zich met de voorafgaande 
klinker en vormt met e de tweeklank ei. Tenslotte vervalt in de 7-8e 
eeuw de uitgangsklinker geheel (Richter 166), zodat wij zeker i 800 
de vorm Treit hebben. In de 12de eeuw valt de dissimilatie e i > o i : 
directum>. . .>dreit>droit (Bourciez 57), in het Luikerwaals >dreût 
in de 12-ізе eeuw (Remacle 14). Goed vergelijkingsmateriaal bieden 
de oude vormen van de PIN Theux bij Verviers: 814 Tectis, 898 Teiz, 
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i i i 8 Tots (TW). Als in de nabijheid van Maastricht in 1118 de vorm 
Tois optreedt, zou in Maastricht ongeveer tezelfdertijd de vorm Trott 
moeten voorkomen. Deze vorm verschijnt echter niet. De Romaanse 
ontwikkeling van Traiedum houdt op bij de fase Treit. Tussen eind 
8e eeuw en begin 12e eeuw moet dus het einde van de romaanstaligheid 
van Maastricht geplaatst worden. 
De vorm Treit heeft zich nog tot in de 16e eeuw gehandhaafd: 1552 
Tratet sur Meuse, als de Franse naam van Maastricht. Daarna wordt 
deze vorm geheel verdrongen door de samenstelling met Maas- :і6з2 
Maestrie. Via het Frans is deze samenstelling dan al bekend geraakt 
in het Spaans, blijkens de titel van een toneelstuk van Lope de Vega 
(1562-1635) :El asalto de Mastrique por el principe de Parma. In het 
Waals is de stad tegenwoordig bekend als Mâstrék 27, maar „l'ancien 
nom tré subsiste dans des noms de lieu" 28, bijv. te Eben-Emael: 
voye di Tré. 

De Germaanse vorm Tricht moet zich van de Romaanse vorm afge
splitst hebben vóór de vokalisering van -^(t)-, dus vóór de 6e eeuw. Er 
volgen dan enige eeuwen van Romaans-Germaanse tweetahgheid ter 
plaatse. 
Triecht, Tricht, Trecht komen geregeld voor tot in de 15e eeuw. Dan 
wint de tegenwoordige vorm Maastricht het definitief. Maar net als in 
het Waals is de oude naam nog blijven bestaan in veldnamen : Trich
tergasse te Aken, Trichter straat te Bunde, Trichtergrubbe te Valkenburg, 
Trichterweg te Eisden, Treebeek, Moelingen, Teuven. 
TUDDEREN. In de oudste naam van Tudderen biedt het tweede lid 
geen moeilijkheden. Het is het over heel Gallië verspreide Keltische 
-durum, dat de betekenis heeft van „vesting" of „door poorten be
schermd toevluchtsoord" (Bach 434). 

Bach acht Teudurum een verschrijving voor Teutodurum „Volksstadt" 
(Bach 434), waarin het Keltische teuto- „volk". In plaats van ver
schrijving verkiezen wij haplologie, zoals in Atuatuca-Atuaca (TW) 2e. 
Corsten geeft dezelfde etymologie en stelt nadrukkelijk, dat deze PIN 
van Keltische oorsprong is 30. Dit versterkt ons in onze mening, dat 
Coriovallum en Catualium van oorsprong Keltische namen zijn. 
Indien Teudurum een Keltische adaptatie was van een Germaanse 
naam met peuda „Volk", zou de Germaanse naam zich regelmatig 
ontwikkeld hebben moeten tot een huidige vorm met D- (cf. Thionville 
Diedenhofen, beide vormen uit Theudun-; 772 TheudonoviUa TW). De 
tegenwoordige vorm met T- vloeit dus rechtstreeks voort uit de naams-
vorm, zoals die door de Gallo-Romeinen gebruikt werd. De theorie 
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van de Keltische adaptatie, die Gysseling ter verklaring van de namen-
paren Coriovallum-ììeeTlen en Catualium-Heel aangevoerd had, wordt 
door deze echt-Keltische naam dus ernstig verzwakt. 
Bij de ontwikkeling van Teudurum tot Tudderen zijn geen Romaanse 
klankeigenaardigheden aan te wijzen, zodat deze plaats wel vroegtijdig, 
bij de Frankische invallen, eentalig Germaans geworden zal zijn. 

2 .2 . -ACUM - N A M E N 

-ACUM, -IACUM, -IACAS. Het Gallo-Romeinse suffix -acum, de onzijdige 
vorm van een oorspronkelijk adjectief, werd gehecht achter een Gal
lische of Latijnse PN, om het begrip „toebehorend aan" weer te geven. 
Doordat -acum veelal geplaatst werd achter Latijnse nomina gentilicia, 
die op -ius eindigden (Antonius, Flavius), werd al spoedig niet meer 
-acum, maar -гасит als het suffix beschouwd. Dit suffix is zeer pro
ductief geweest bij de vorming van PIN in de Romeinse tijd in heel 
Gallië. Ook na de Romeinse tijd heeft het, in het Romaanstalige deel 
van het oude Gallië, nog eeuwenlang 1 nieuwe PIN gevormd. Deze 
worden dan ook afgeleid van Germaanse PN 2. 
In de gegermaniseerde gebieden van het oude Gallië is het suffix na de 
Romeinse tijd onbekend geraakt, zodat er geen nieuwe PIN mee gevormd 
worden. Maar in de gebieden waar Frankische indringers en autoch
tonen met elkaar in geregeld contact komen, beïnvloeden Germaanse 
en Romaanse naamgevingsgewoonten elkaar wederzijds. Enerzijds 
raken de Franken bekend met het begrip „fundus", dat ten grondslag 
ligt aan de -acum-namen ; zij gaan nieuwe PIN vormen waarin ook het 
begrip „landgoed toebehorend aan een bepaalde persoon" tot uitdruk
king komt, door achter een PN in de genitief -heim, -huizen, -hoven te 
plaatsen. Anderzijds werkt deze nieuwe wijze van naamgeving der 
Franken in op die der Romanen en geromaniseerde Franken. Onder 
invloed van -ingen, -huizen-, -hoven, die meervoudsvormen zijn, ein
digen de nieuwe -acum-namen nu op -iacas (se. casas), bijv. 862 
Bertriciacas casas 3. 
Gysseling is tot de ontdekking gekomen, dat bij deze namen het suffix 
de vorm -iacas heeft, wanneer de Germaanse PN als tweeledig aan
gevoeld wordt: Gisalberhtiacas>ii25 Giselberceis>Gelbressée, terwijl 
het -iniacas luidt bij de Germaanse PN die als eenledig aangevoeld 
worden: Harminiacas>Harmignies *. Het succes van deze -iniacas-
vorm schrijft hij in hoofdzaak toe aan het feit, dat Germaanse een-
stammige namen bijna altijd namen waren op -an, maar hierbij moet 
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niet vergeten worden, dat in de laat-Romeinse tijd bij de bewoners langs 
Rijn en Moezel, bij wie dus de Germaanse invloed groot is, PN op 
-inius bijzonder geliefd zijn: Candidinius, Florentinius, Liberalinius, 
Vitalinius, waarbij -inius op te vatten is als een latinisering van een 
Germaans -inja. Uit deze -inius- namen ontstonden PIN op -iniacum: 
Metternich, Bessenich, Füssenich 6. Het -wi'acas-suffix leidt aan de 
Romaanse kant van de taalgrens tot de talrijke -igm'es-namen, aan 
de Nederlandstalige kant tot de -enaken-namen. Gysseling rekent 
deze tot de vroegste Merovingische nederzettingsnamen, producten 
van een Germaans-Romaanse symbiose. 
ROMAANSE ONTWIKKELING. Tegen 400 wordt -aco<-acum door sonori-
satie van de intervokalische occlusieven tot -ago (Straka). Hoewel к 
en g tussen a en o wegvallen (augustum>août), blijken zij vóór de 
woorduitgang overgegaan te zijn in j , tegen de 8e eeuw, waarna de 
uitgang verdween (Bourriez 129). Bijv. Turnacum>Touma.i. 
-iacum ontwikkelt zich evenzo tot -iago, maar tegen de 8e eeuw vormt 
zich de drieklank jaj; in drieklanken valt het middelste element weg, 
waarna i overblijft, meestal geschreven -y (Bourciez 42). Bijv. Victo-
riacum>Vitxy. 
Bij -iacas zijn de opeenvolgende fasen: -iagas>-jajas>eind 8e eeuw 
-jajes, daarna -ies (Bourciez 42, 123, 12). De reducering van de drie
klank jaj blijkt in het Noorden van de Romania niet overal dezelfde 
resultaten opgeleverd te hebben. In het Noord-Oosten ziet men -ei(e), 
geschreven -é, of -ée, bijv. Louveigné, Bodegnée. 
NEDERLANDSE ONTWIKKELING. In de Nederlanden heeft zowel -acum 
als -iacum zich ontwikkeld tot -ik: Turnacum^Doornik, Blariacum> 
Blerik. Bij de germanisering werd het accent teruggetrokken op de 
eerste lettergreep, waardoor de klinker in het nu onbeklemtoonde 
suffix verzwakte. Dat in Limburg het suffix niet -ek maar -ik werd, 
moet toegeschreven worden aan de invloed van de -k, die hier een 
palatale uitspraak heeft, zoals verder ook blijken zal uit de ontwikke
ling van de PIN Kamerig en Weberig (p. 24). 
De Limburgse -ik-namen zijn ontstaan in de Romeinse tijd; zij laten 
echter geen Romaanse ontwikkeling zien, zodat zij allerwaarschijn-
lijkst ten tijde van de Frankische invallen gegermaniseerd zijn. 
Lang niet alle PIN die op -ik eindigen, gaan op -acum terug. In Neder
land kan -ik eveneens ontstaan zijn uit -wijk, -dijk, -lijk, -spijk, -ink 
en -beek e. Voor Limburg komt er nog een mogelijkheid tot verwarring 
bij, doordat hier -ik verschoven kan worden tot -ig. Verscheidene 
schrijvers, o.a. Schönfeld 7, Hardenberg 8, Moerman 9, hebben -ig 
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<-acum verward met -berg, dat in zuid-Limburg onder bepaalde 
voorwaarden tot -herig, of door assimilatie met een voorafgaande -n-
tot -merig kan worden, zoals in Weberig en Kamerig. Ook komt -mig 
voor, door assimilatie met een voorafgaande -n- ontstaan uit -bach, 
bijv. Palemig uit Palenbach 10. 

Naast de -ik-namen komen de -aken-namen voor. Deze zijn het voor
werp van talrijke studies geweest, voornamelijk van Schönfeld 11, 
Mansion 12, Lindemans 13 en Herbillon 14, zonder op overtuigende wijze 
verklaard te zijn. 

De -aken-namen hebben de volgende kenmerken: a. zij liggen in de 
onmiddellijke nabijheid van de Frans-Nederlandse taalgrens, over de 
volle breedte, en komen niet voor in het oude Romeinse gebied dat in 
de Volksverhuizingstijd gegermaniseerd is ; b. het eerste element bevat 
een Germaanse PN of een Germaans appeUatief; с zij eindigen op 
-enaken. Uit deze kenmerken moeten wij de conclusie trekken, dat wij 
hier te doen hebben met de Nederlandse ontwikkeling van de namen 
op -iniacas. 

In het Romaans wordt n + j tot gemouilleerde n. Het Germaans echter 
verzet zich tegen die mouillering, waardoor wij het wegvallen van de 
-j- constateren. Gemouilleerde η in het Romaans naast niet-gemouil-
leerde η in het Nederlands treffen wij o.a. aan in de Belgische namen-
paren Montigny-Montenaken, Russeignies-Rozenaken, Dottignies-
Dottenijs 1 5 . 

De meervoudsuitgang in -iacas wordt in het Romaans door -s, in het 
Nederlands door -en weergegeven. Hierdoor krijgen de Nederlandse 
vormen, ten opzichte van de -ik-namen, een lettergreep meer. Daar zij 
vierlettergrepig (eenlettergrepige PN+enaken) zijn, komt er, naast 
het hoofdaccent op de eerste lettergreep, een bij-accent op de derde. 
Dit bij-accent heeft verhinderd, dat de a tot de toonloze klinker 
verzwakte. 

De naam Slenaken illustreert duidelijk deze ontwikkeling. In de oor
spronkelijk vierlettergrepige naam Sledenaken werd de -a- gehandhaafd. 
Nu door samentrekking de naam drielettergrepig geworden is, is het 
bij-accent vervallen en heeft Slenaken zich in het plaatselijk dialect 
ontwikkeld tot jlinnig. 

De aken-namen zijn blijkens hun kenmerken wel door Romaanstaligen 
gevormd, na de Frankische invallen, maar zij zijn vroegtijdig gegerma
niseerd, in ieder geval voordat de occlusief tot de fricatief -j- geworden 
is, een ontwikkeling die door Bourciez (123) tegen de 8e eeuw geplaatst 
wordt, maar latere onderzoekingen van Richter (129, 138) wijzen naar 
de 5e-6e eeuw. 
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-IK -NAMEN 

In de hier volgende lijst zijn ook de namen opgenomen die in de betref
fende literatuur ten onrechte als -acum-namen opgevat zijn. 

7. BERiK (gem. Halen) [be.nk] 
± 1620 aen den berink, aen gen beringh (R 4220, p. 23) 
26-8-1690 aen de beerick (R overl. reg. Buggenum) 
22-5-1691 op de berick (ib.) 

8. BILLICH (gem. Schimmert) [bili^] 
16e eeuw Bylock (SG 174) 
18e eeuw op het bij lick (R Schimmert) 

( l . ) BLERIK 

9. BOMMERiG (gem. Wittern) [bumari^] 
1536 Bamberg (R Epen) 
1696 Bommerich (Pubi. 1929 p. 6) 

10. DANiKEN (gem. Geleen/Schinnen) [da.nika] 
1253 Danheike (VD 112) 1660 Daneken (Pubi. 1868 p. 446-
1276 Danechehem (Pubi. 1885 p. 23) 447) 
1442 Danekem (R L. ν. О. 743. 28о) 1778 Danicken (SG 266) 

11. GEVERiK (gem. Beek) [ge.varik] 
1458 Geverick (SG 118) 1660 Geveryck (Pubi. 1868 p. 446-

447) 
12. HOMMERiG (gem. Gulpen) [humari^] 

±1350 Hoenberch (Feu) 1565 Hoemburch (MAM 75) 
1421 Humborch (MAM 75) 1609 Hommerieg (MAM 75) 
1487 Homborch (Wi p. 152) 1643 Hombrich (MAM 75) 
1531 Homborch (Wi p. 155) 1669 Hommerich (MAM 75) 

13. HORIK (gem. Nederweerd) [ho.nk] 
geen oude vermeldingen aangetroffen 

14. ' t HANiK (gem. Arsen) [at ha.nik] 
geen oude vermeldingen aangetroffen 

15. KAMERiG (gem. Vaals) [ku.mari^] 
1323 Caudenberg (A 328) 1341 Caudenbergh (A 673) 
1338 Caudenbergh (A 623) 1384 Kaldenberch (Bu 163) 

(4.) MELIK 

16. METERIK (gem. Horst) [me.tank] 
1483 Meterick (Ho 18) 1523 Meteryck (Ho) 
15e eeuw Meterick (Ho) ± 1570 Meterijck (R Ka 17366) 

17. MOOK (gem. Mook en Middelaar) [mu.sk] 
1206 Moldeka (TW) 1328 Moudick (Ve 1) 
1222 Moldeke (TW) 1343 Moudic (Ve 3) 
1226 Moldeche (Lac. II, 135) 1371 Moudich (Ve 12) 
1227 Moldecke (Lac. II, 144) 1388 Moudick (Ve 2196) 
1258-1291 Moldich (BR p. 599) 
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i8. WEBERIG (gem. Spaubeek) [we.bsrix] 
1447 Weyenberg (SG 115) 1555 Weyberch (SSS 1775) 
1458 Weyenberch (SG 128) 1778 Weberich (SG 266) 

BLERiK en MELiK zijn hiervan de enige die met volstrekte zekerheid 
-acum-namen zijn. Zij werden reeds besproken op blz. 14. 
BERiK ligt in de buurt van de Romeinse heerbaan Tongeren-Nijmegen. 
De naam zou een parallel kunnen zijn van de PIN Beny en Boiry, die 
in Frankrijk veel voorkomen en waarvan een vorm Bariacum geattes-
teerd is, bijv. Boiry-Sainte-Rictrude (dép. Pas-de-Calais) : 877 Baria
cum (TW). Schönfeld (o.e.) aarzelt dan ook niet Berik te verklaren uit 
*Bariaco. Deze verklaring is echter strijdig met de oude vermeldingen 
van deze PIN. Oude PIN hebben geen lidwoord. PIN met lidwoord zijn 
ontstaan uit veldnamen en watemamen (Bach § 149). Daarom is 
Berik van oorsprong wel een veldnaam, gevormd uit beer „modder" + 
-ing. 

BILLICH kan ook argumenten aanvoeren ten gunste van een Romeinse 
oorsprong. Er is nl. een Romeinse villa blootgelegd. Bovendien zijn er 
talrijke gelijkluidende namen aan te halen waarvan een oudste vorm 
Bil(l)iacum vastligt, bijv. Wasserbillig (Luxemburg), Welschbillig 
(bij Trier), Billy-Berclau en Bilques (beiden dép. Pas-de-Calais). Toch 
moet Hardenberg's verklaring uit -acum afgewezen worden. Wij hebben 
immers wederom te doen met een veldnaam voorafgegaan door een 
lidwoord. De betekenis is biloke „omsloten, omheind land" 16. 
BOMMERiG, HOMMERiG, KAMERiG en WEBERIG zijn zeer duidelijk geen 
-acum- maar -berg-namen. De verklaringen van Schönfeld, die Weberig 
afleidt uit *Vabriaco bij een PN Vabrius; van Moerman, die Kamerig 
afleidt van een PN Camerius -\—acum; van Hardenberg, die uit de 
-¿g-uitgang van Bommerig en Kamerig concludeert, dat er zich ver
moedelijk Romeinse villae bevinden, zijn dus onjuist. 
DANiKEN wordt wel beschouwd als een -acum-naam. De oudste ver
meldingen wijzen echter in een andere richting. Afgaande op de vorm 
Danechehem17 kan men deze PIN terugleiden tot Daningaheim „woning 
van Dano en de zijnen", waaruit -heim weggevallen is. Men vergelijke 
hiermee de evolutie van Bunnik (prov. Utrecht) uit ge eeuw Bunnin-
chem>i2^6 Виппеке>і.2^г Bunnike 1 8. 

Het is ook mogelijk, dat Daniken een genitivische PIN is, d.w.z. een 
PIN die een geni ti vus van een PN is 1 9, in casu de Germaanse PN 
Danik, waarin, in de vorm van 1276, -heim is toegevoegd. 
GEVERiK is waarschijnlijk wel een -acum-naam. Hier is een Romeinse 
villa opgegraven en in de nabijheid, nl. in Houtem, is terra sigillata 
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gevonden waarop een PN Gabrus voorkomt (CIL XIII, looio). De 
oudste naam van deze plaats kan dus Gabriacum geluid hebben, zoals 
van Givry (Henegouwen), Givry (dép. Mame), Gabriac (dép. Hérault) 
en Gevrey-Chambertin (dép. Côte-d'Or). Schönfeld denkt echter aan 
een -acum-afleiding van een PN Gavirius, terwijl Carnoy voorstelt 
*gabriacum „terre aux chèvres", dus uit het Keltische gabro „geit", 
een etymologie die ook de voorkeur van Weijnen 20 geniet. Maar, zoals 
wij in noot 2 verdedigd hebben, opteren wij, wanneer wij de keuze 
hebben uit PN+acum en appellatief+acum, steeds voor de eerste 
mogelijkheid. 
HORiK en HUNIK worden door Schönfeld bij de -acum-namen onderge
bracht. Hij ziet er afleidingen in van de Germaanse PN Huro resp. 
Hunno. Deze twee plaatsen liggen evenwel in een streek waar -acum-
namen met Germaanse PN moeilijk verwacht kunnen worden. 
Voor Horik stemmen wij in met de verklaring van Moerman, „hoek" 
uit hornik 21. De PIN Hunik, die Schönfeld opgeeft, bestaat niet, 
althans niet in de gemeente Arsen. Hij bedoelt waarschijnlijk 't Hanik 
en wederom wijst het lidwoord erop, dat wij hier niet met een oude 
naam te doen hebben. 
METERIK. Hardenberg leidt uit de -ik-uitgang van deze PIN af, dat er 
vermoedelijk een Romeinse villa gelegen heeft. Schönfeld verklaart 
de naam uit PN Matrius-\--acum, waarvoor hij als parallellen aanvoert 
Metterich, Madré, en Mairy. Weijnen kiest voor een -acum-afleiding 
van het Keltische mâtêr „moeder", „stroomgodin". Er zijn echter noch 
in Meterik, noch in de omgeving Romeinse resten aangetroffen. Op 
io km van de Romeinse heerbaan, in een moerassig gebied {Horst 
betekent „beboste opduiking in moerassig terrein" 22) zijn deze ook 
onwaarschijnlijk. 
Daar de namen van de aan Meterik grenzende gehuchten: Oostenrijk 
(1459 Osterick), Schadijk (1483 Scadick), Middelijk (1523 Myddelycke) 
met het element -dijk of -wijk samengesteld zijn, kan in Meterik ook 
een van beide elementen schuilen. Het is echter ook mogelijk voor 
Meterik dezelfde verklaring te nemen als die van H. Kaufmann voor 
Metterich (Kr. Bitburg), nl. als genitivische PIN van een PN Math
her i 23. 
MOOK biedt meer kansen op Romeinse oorsprong. Het ligt in de om
geving van het oude Noviomagus ; op de Kloosterberg bij de Plasmolen 
onder de gemeente Mook is een Romeinse villa gevonden; Mook was 
rijksgoed en rijksgoederen ontwikkelden zich vaak uit Romeinse fundi24 ; 
de uitgangen -eka, -eca, -eke, -echa zijn normaal bij gegermaniseerde 
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-acum-namen. Het is echter niet duidelijk welke Gallische of Latijnse 
PN het eerste element bevat. 
In de evolutie van Moldeka tot Mook zijn de voornaamste tussen
vormen Moudicke en Mouwyck. 

-AKEN -NAMEN 

19. BEUTENAKEN (gem. Slenaken) [bo.tanaka] 
u i l Botinachs (TW) 1356 Botenaken (SG 46) 
1146 Butenachen (TW) 1371 Boetennaken (Si 59 en 61) 

20. ETENAKEN (gem. Wiler) [itanaka] 
1411 Ettenaken (Wi p. 107) 1423 Ethenaken (SG 106) 
1421 Etenaken (SG 104) ^557 Etenaeken (Msg 1923 p. 81) 

21. PESAREN (gem. Gulpen) [pe.zika] 
1388 Peipsacken (Si 72) 1559 Pesackerdal (MAM 78) 
1397 Pypsacken (Msg 1933 P· 26) 1633 Peseken (MAM 141) 

22. SLENAKEN (gem. Slenaken) [fleni^] 
1253 Sledenake (BLO 55) 1367 Slydenacken (Wi p. 146) 
1280 Sledenachen (Aa 360) 1446 Sledenaken (Pr 67) 
1357 Sleydenaeken (Si 51) 

23. wiNTRAKEN (gem. Munstergeleen) [ds wmtrak] 
1595 Wintrachen (J. M. van de Venne. Inventaris van op het gemeente
archief van Sittard bewaarde archieven. Sittard z.j. no. 612) 

BEUTENAKEN is voortgekomen uit *Botiniacas, waarin de Germaanse 
PN Boto. In de vorm van n i l is de Germaanse meervoudsuitgang -en 
nog niet gesubstitueerd aan de Romaanse -s. 
ETENAKEN gaat terug op *Atiniacas. Schönfeld 25 gaat uit van *Atini-
aco bij een Latijnse PK Atinius. Daar de -aken-namen formaties zijn 
uit de Merovingische tijd, moeten wij de voorkeur geven aan een Ger
maanse PN, in dit geval Ato. 
PESAKEN. De oudste vermeldingen verzetten zich tegen de uitleg van 
Roukens, Hardenberg en Lindemans 2e die het eerste lid afleiden uit 
het Latijnse pascuum „weide". Daar Pesaken één van de kenmerken 
van de -aken-namen mist, nl. de uitgang -enaken, hebben wij reden 
een etymologie buiten de -acum-formaties te zoeken. Het middel-
nederlands kent zowel Pypsac als sacpipe voor „doedelzak". Beide 
woorden zijn als veldnamen bekend en duiden de vorm van het perceel 
grond aan. Bach noemt Sackpfeife, een veldnaam in Gotha (§ 291). 
In Aubel ligt een boerderij met de naam Pipsack 27. Pesaken zal dan 
ook zijn naam wel ontlenen aan de vorm van het grondstuk. 
SLENAKEN is een samengetrokken vorm van Sledenaken. Daardoor 

27 



zijn de verklaringen van Schönfeld: uit *Saliniaco bij PN SaHnius; 
van Camoy: uit *slibnacom „terre glissante"; en van Weijnen: uit het 
Keltische slëno „struikgewas" niet mogelijk 28. 
Het eerste lid toont overeenkomst met dat van Sleidinge, bij Gent. 
Mansion 2B aarzelt deze PIN af te leiden uit een patronymicum Sleiding, 
daar deze naam niet gestaafd is. Hij wijst op de mogelijkheid van een 
middelnederlands sledinge van sleden „glijden". Bij dit zelfde werk
woord noemt Bach (§ 290) een substantief sleit „Abhang", die Schiede 
„Streifen grünen Landes am Abhang". Deze betekenis past uitstekend 
bij de ligging van Slenaken, in het dal van de Gulp met sterk stijgende 
hellingen aan weerszijden. 
Wanneer wij echter Slenaken willen afleiden van dit Germaanse sub
stantief + iniacas, moeten wij aannemen, dat niet alleen met PN maar 
ook met appellatieven -iacas-namen gevormd konden worden. Oor
spronkelijk hoorde het -acum-suffix slechts bij PN, maar het is niet 
uitgesloten, dat in latere tijden dit suffix zijn waarde „toebehorend 
aan een persoon" verruimd heeft tot „behorend bij iemand of iets". 
Deze betekenis-verruiming wordt verklaarbaar, als wij in het oog hou
den, dat er verband bestaat tussen de formaties op -tacas en die op 
-ingen. Welnu, -ingen-namen worden zowel met PN als met plaats
bepalingen gevormd (Bach § 196 e.V.). Slenaken kan dus zeer wel de 
betekenis hebben van „woningen aan de helling". 
Het is echter ook mogelijk Slenaken te herleiden tot *Slediniacas. Er 
bestaat immers, volgens H. Kaufmann 30, een PN Slado, Slato, Sledo, 
Sleto, die o.a. steekt in de PIN Schieidweiler (Landkreis Trier), waar
van de oudste vermelding luidt : 902 Scletonis villa (TW). 
WINTRAKEN mist evenals Pesaken de karakteristieke uitgang op -ena-
ken; het ligt op tientallen kilometers van de taalgrens; de plaatselijke 
benaming is „de Wintraak". Dit is voldoende om Wintraken niet bij de 
-aken-namen te rangschikken. De etymologieën van Schönfeld: uit 
*Vinderiaco bij PN Vinderius; en van Huisman: uit *vinitoriacutn bij 
vinitor „wijnbouwer" zijn dus onaanvaardbaar 31. 
Wintraken ligt op de top van de Wintrakerberg, vrij voor de Noorden
wind. Wij ontleden daarom deze PIN in wind-raak en krijgen zo een 
equivalent van de talrijke Franse en Waalse PIN Heurtebise, waarvan 
Camoy een opsomming geeft in zijn Origines onder Hurtebise „qui 
heurte la bise" (p. 341). 
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OVERIGE -ACUM-NAMEN 

24. AMBIE (gem. Ambie) [a.mi] 
1157 Ambeia (TW) 
1186 Ambeia (TW) 
1190 Ambey (TW) 
1258 Ambeie (SG 10) 

25. HARLES (gem. Vaals) [ha.lis] 
1120 Harleis (TW) 
1133 Harleis (TW) 
1179 Harleis (TW) 
1322 Harleis (A 306) 

26. MAMELIS (gem. Vaals) [ma.malis] 
1243 Mamelmes (Bu 32) 
1384 Mámeles (Bu 163) 
1392 Maemlois (Pubi. 1880 p. 167) 

27. siMPELVELD (gem. Simpelveld) [zAmpalvelt] 
1137 Simplevei (TW) 1283 Saint Plouuoir (SLL 745) 
1147 Simplei, simpleviensis ecclesie (R Ann. Rod.) 
1155 Semplovei (TW) 1287 Sempelvei (Aa 428) 
1155 Senplovoir (TW) 1287 Sancti Ploveri (gen.) (VB 215) 
1203 de Simplici via quod vulgari corrupte sonat Sainct Plovoir (kopie 
± 1600, memorieboek pastoor Didden, R Ka 3092 A) 

1259 Ambei (SG 11) 
1327 Ambey (SSS 213) 
1347 Ambey (SSS 433 en 434) 
1349 Ambeyde (SSS 437) 

1323 Harlis (Bu 121) 
1323 Harte (A 328) 
1330 Hairlis (VB 301) 
1356 Harles (Bu 141) 

1396 Mameloys (Pubi. 1880 p. 171) 
1658 Mámeles (BR p. 444) 

1231 Sainplovoir (VB 52 en 53) 

1235 Simpleve (VB 67) 
1245 Sainplovoir (VB 91) 

1247 Simplevey (VB 93) 
1257 Sanplovor (VB 114) 
1257 Sainplovoir (VB 115) 
1260 Sainplovoir (VB 125) 
1281 de Simplevo (VB 188) 
1282 Sempelvey (VB 192) 

1282 Seimpelveys, Sempelveys (VB 

195) 

1295 Sempelvei, Sempelvey (VB 
224) 
1323 Simpelvi (A 328) 
1330 Sempelvey, Sympelvey (VB 

301) 
1334 Saint plijvelt (BLO 383) 
1334 Saint Plouvoir (SLL 1180) 
1343 Simpelvelt (A 707) 
1348 Simpilvelt (A 819) 
1362 Zempeluelt (BLO 1990) 
1366 Saint Plovoier (VB 394) 
1366 Saint Plovoir (VB 395) 
1378 Sainplovoir alias Sympelvelt 
(VB 450) 

AMBIE wordt door Camoy: Origines p. XVII verklaard uit *ambiacom 
„ville près de la rivière" dus een -iacum-naam met het keltische ambe 
„water". Ook Hardenberg beschouwt deze PIN als zuiver keltisch, 
maar hij leidt haar af van ambi „omheining", zonder zich uit te laten 
over de aard van het suffix 32. Roelandts wijdt een uitvoerige studie aan 
Retie, Peutie, Grimbie en Ambie 33. Voor al deze namen neemt hij een 
oorspronkelijke vorm op -гасит aan, welk suffix later verkort is tot 
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-(e)ium. Hij neemt deze verkorte vorm aan, omdat de oude vermel
dingen van deze PIN wijzen op -г-suffix zonder medeklinker. 
Nu bewijst het voorbeeld van Mainz: MogonUacum>Mogontia, waar
uit in het Duits Mainz en in het Frans Mayence, dat verkorting van 
-гасит tot -ia inderdaad voorkomt, maar deze verkorte uitgang draagt 
niet de klemtoon. 
Een verkorting van -iacum tot een andere uitgang is nergens gestaafd. 
De schrijfwijze -eium komt weliswaar voor in de Middeleeuwen bij 
oorspronkelijke -іасшя-патеп in Romaans gebied, maar zij is te talrijk 
om aan verkorting te doen denken, -eium en -eia kunnen afdoende ver
klaard worden als latiniseringen van -ei of -eie, dat een regelmatige 
evolutie is van -iacum resp. -iaca. 
De oudste vorm van Ambie, Ambeia, kan dus niet verklaard worden 
uit een tot *Ambeium verkort *Ambiacum, omdat de verkorting van 
-iacum tot -eium niet bestaat. Evenmin kan Ambeia verklaard worden 
uit de wei-bestaande verkorting -ja, omdat in het Germaans *Ambja 
tot *Ambe wordt. Wanneer wij ook nog met Romaanse klankont
wikkeling willen rekening houden, dan is ook hier *Ambja>Ambeie 
niet mogelijk, daar in de combinatie -b+j- reeds in de 5-бе eeuw j tot 
3 wordt, waarna de labiale consonant wegvalt, bijv. cambiare>changer 
(Bourciez 171). In de Waalse dialecten zijn gevallen aan te wijzen 
waarin deze verandering van -bj- niet optreedt, bijv. Germaans hapja 
wordt Luikerwaals hèpe, hoewel ook hier cambiare tot candii wordt 
(Remacle 38). In het Noordoosten van de Romania zou dus een ont
wikkeling *Ambja>*Ambe mogelijk zijn, maar niet >Ambeia. 
Terwijl dus de theorie van de verkorting uitgeschakeld moet worden, 
blijft nog de mogelijkheid van een Romaanse klankevolutie van 
*Ambiacum tot Ambeie, of beter, vanwege de uitgangen -eia en -eie, 
van *Ambiaca (sc. villa) tot Ambeie.-iaca heeft tegen de 8e eeuw het 
stadium -eie bereikt (Bourciez 123); tegen die tijd kan dus de ontwik
keling *Ambiaca>Ambeie voltooid zijn. Wij moeten dan echter wel 
de hierboven vermelde Waalse eigenaardigheid in de ontwikkeling 
van -bj- te hulp roepen, maar daartegen bestaat geen enkel bezwaar. 
Het eerste lid van deze PIN kan volgens Roelandts op vier wijzen ver
klaard worden: 
1. uit het Keltische ambe, zoals Carnoy gedaan heeft; 
2. uit het Keltische Ambi, zoals Hardenberg verkiest ; 
3. uit de Keltische PN Ambios; 
4. uit de Germaanse PN Ambo, een verklaring die de voorkeur van 

Roelandts geniet. 
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Uit deze vier mogelijkheden verkiezen ook wij de laatste. Bij de andere 
drie moeten wij aannemen, dat de naam gevormd is in de tijd, dat het 
Keltisch nog een levende taal was, dus vóór het einde van de Romeinse 
tijd. Dit is bezwaarlijk, daar wij, zoals gezegd, voor Ambie moeten 
uitgaan van een vorm *Ambiaca. De -гася-variant nu dateert uit de 
eeuwen na de Frankische invallen, dus na het uitsterven van het Keltisch. 
Ook het ontbreken van de Umlaut bewijst dat Ambie zeker tot de 
8e eeuw nog Romaanstalig was. 

HARLES wordt door Gysseling 3 4 afgeleid uit *Hariliacas, een formatie 
op -iacas bij een Germaanse PN Harilo, daterend uit de post-Romeinse 
tijd. Buiten de ontwikkeling van het suffix wijst ook het ontbreken 
van de Umlaut op Romaanstaligheid ter plaatse tot minstens in de 
8e eeuw. Deze Umlaut treft men wel aan in Herstal en Hermalle, 
beiden in de omgeving van Luik, en ook in de parallel van Harles, 
Herlies (dép. Nord). 

MAMELIS. Hoewel theoretisch *Mamiliacas de bekende Latijnse 
geslachtsnaam Mamilius kan bevatten, moet bij de namen op -iacas 
toch allereerst gedacht worden aan afleidingen van Germaanse PN, 
in dit geval aan *Mamilo, een afleiding van Mamo, een PN die voor
komt in de PIN Mondorf (Saarland): 1147 Mamonis villa (TW). Ook 
hier wijst de ontwikkeling van het suffix en het ontbreken van de 
Umlaut op dezelfde duur van de Romaanstaligheid als bij Harles, 
hetgeen niet verwonderlijk is, daar Harles en Mamelis in eikaars on
middellijke nabijheid liggen. 

SIMPELVELD wordt door Gysseling 35 verklaard uit *Simploviacum bij 
een PN Simplovius. Wanneer wij aannemen, dat er een PN Simplovius 
bestaan heeft (hij is mij onbekend) en dat de Luikerwaalse evolutie 
van labiaal + j , waarmee wij de overgang *Ambiaca>Ambeie gerecht
vaardigd hebben, ook de ontwikkeling van deze PIN beïnvloed heeft 
(cf. cavea, dat in het Frans cage, maar in het Luikerwaals tchêve 
geworden is, Remacle 38), dan zouden de vormen Simplevei, Sem-plo-
vei, Simpleve inderdaad uit Simploviacum ontstaan kunnen zijn. Maar 
dan blijven onverklaard de talrijke vormen uit de Luikse oorkonden 
die de uitgang -oir bevatten. 

Het is duidelijk, dat de latere spellingen Saint Plovoir verbasteringen 
zijn, maar zij kunnen dit niet zijn van Simplevei, zij zijn het kennelijk 
van Senplovoir, zoals de naam in de oudste Luikse oorkonde luidt. 
Er moet dus fonetisch verband bestaan tussen Simplevei en Senplovoir 
en wij dienen dus een vorm te reconstrueren waaruit zowel Simplevei 
als Senplovoir ontstaan zijn. 
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De slot -г moet als een hypercorrectisme beschouwd worden. Tegen 
I200 werd de -r aan het woordeinde, in het gebied van Luik, niet meer 
gehoord. (Remade NB 3). De Luikse oorkonden uit die tijd tonen 
geregeld de toevoeging van een hypercorrecte -r aan het woordeinde. 
Van Chameux bijv. luiden de oude vermeldingen: 1270 Ckarnoir, 
1287 Schamott, uit een oorspronkelijk carpinetum>carnetum·, de 
Romaanse vorm van Jülich is Juliers, beiden uit Juliacum. De slot -r 
in Senplovoir speelt dus geen rol bij het etymologiseren. 
Verband tussen de vormen op -ei en die op -oi kan alleen bestaan, als 
-ei niet op -iacum teruggaat, maar op -etum.-ei uit -iacum was nl. een 
stijgende tweeklank die zich verder ontwikkelt tot -i of -é, terwijl 
-ei uit -etum een dalende tweeklank was die tot -oi evolueert. Bourciez 
54 beschrijft deze ontwikkeling, waarvan ons vooral interesseert de 
diftongering van ë>ei en de dissimilatie van de twee palatale klinkers 
ei tot velaar + palataal oi, welke ontwikkeUng tegen het midden van 
de 12e eeuw voltooid schijnt. Binnen het kader van deze ontwikkeling 
passen de vormen Simplevei en Senplovoir volkomen. Simplevei is de 
vorm die de Romaanse ontwikkeling e>ei vertoont, aan welke ont
wikkeling een einde gekomen is vóór de overgang ei>oi. Senplovoir is 
de vorm die deze overgang wel meegemaakt heeft. 
Wegens de Senplovoir-vormen kan de oudste naam van Simpelveld dus 
niet *Simploviacum geweest zijn; wij moeten Simpelveld bij de -etum-
namen rangschikken, die hieronder behandeld worden. 

2 . 3 . -ETUM-NAMEN 

Het suffix -etum komt in het klassieke Latijn voor in de betekenis van 
„plaats begroeid met . . .-bomen", „. . .-woud", bijv. pinetum, querce-
tum. Ook het meervoud van dit suffix komt voor met dezelfde beteke
nis, bijv. rubeta „braambos". 
In het Romaans komen -etum en -eta naast elkaar voor in PIN. De 
betekenis van het suffix heeft zich dan uitgebreid tot „woonplaats bij 
een . . .-bos". 
PIN met dit suffix dateren hoofdzakelijk uit de Frankische tijd 1. 
ROMAANSE ONTWIKKELING. De intervokalische -t- wordt tegen 400 
stemhebbend (Straka 14), om tegen het begin van de 12e eeuw volledig 
te verdwijnen (Bourciez 142). Een beklemtoonde, gesloten -e- in vrije 
positie is in de eerste helft van de 6e eeuw tot de tweeklank -ei-
geworden (Straka 23) en heeft in het centrum en het Oosten van het 
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„langue d'oir'-gebied, tegen de 12e eeuw, de fase -oi- bereikt, toen nog 
uitgesproken als in het Engelse boy (Bourciez 54). 
In -eta is de eind-я in de 6e eeuw verzwakt tot -e (Straka 26) ; in -etum 
is de slotlettergreep tot het einde van de ye eeuw als -o hoorbaar 
geweest, maar is daarna verdwenen (Bourciez 13, Straka 31). 
In het Luikerwaals is -ei<.-etum aan het einde van de 13e eeuw, mis
schien al eerder, tot -eu geworden, vaak gevolgd in het schrift door een 
hypercorrecte -r, bijv. Astanetum: 1277 Asseneur, nu Esneux (Remacle 

14)· 
NEDERLANDSE ONTWIKKELING. Een Latijnse ë verschijnt in de regel als 
mnl. ï, ndl. ei, geschreven ij (Hist. Gramm. § 6). Veelal werd, bij de 
overgang in het Nederlands, het accent van het suffix -etum naar voren 
getrokken, waardoor de oorspronkelijk beklemtoonde klinker toonloos 
werd en meestal geheel verdween, zoals in moneta> munt. Door deze 
verzwakking werd het suffix gelijk aan -et, -t uit het Germaanse 
suffix -ithi, dat evenals -etum collectieve betekenis had. 
Daar vele namen van bomen en planten door het Romaans aan het 
Germaans ontleend zijn (bijv. hêtre,houx, roseau), is het langs de taal
grens niet altijd duidelijk, of de namen op -et zich uit het Romaanse 
-etum of het Germaanse -ithi ontwikkeld hebben. Soms kan de Umlaut 
als criterium gebruikt worden. Ontbreekt de Umlaut in het grondwoord, 
dan hebben wij wel met een -etum-na.a.m te doen, hoewel ook enige PIN 
op -ithi de Umlaut missen (Bach § 232). 

28. B E L L E T (gem. Vaals) [beb t ] 
1323 Be t ly t (A 328) 
1357 Bedelich (Bu 146) 

29. „ F Y T S C H E T " (gem. Heer) 
1527 Fy t sche t (R Borgharen 304) 

30. HOLSET (gem. Vaals) [ho.zalt] 
1252 Hose i th (Aa 14) 1300 Holseit (Aa 582) 
1266 Holoset te (Pr 5) 1302 Holsi t (A 11) 
1280 Holseize (Aa 369) 1302 H o s y t (A 19) 

1286 Holsi t (Aa 417) 1303 Hols i t (A 22) 
1290 Holseit (KI 41) 1321 Huls i t (A 296) 

31 . S I B B E (gem. Valkenburg-Houtem) [ зЛр] 
1307 Cybde (OLV 48) 1392 Tzipde (Pubi. 1880 p . 168) 
1316 Cypde (Pr 23) 1416 Zibder s t r a e t e n (LW) 
1352 Sypde (SSS 491) 1419 Sybde (SG 102) 
1366 Sibde (SSS 715) 1426 Zybd (SG 107) 
1374 Zibden (SSS 804) 1444 Subde ( R L . v . O . 743, 56 en 57) 

(27.) SIMPELVELD 
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32. SOERET (gem. Simpelveld) [zu.rat] 
1257 Soni (VB 115) 1396 Sueirheyt (LE) 
1281 Sorot, Sorrot (VB 188) 1444 Suret (R L.v.O. 743,217) 
1378 Sourheit (VB 450) 1444 Zuerit (R L.v.O. 743,264) 

33. TERBLIJT (gem. Berg-en-Terblijt) [tarbli.t] 
1325 Tremplyt (SSS 186) 
1444 Trumblyt (R L.v.O. 743, 133) 

34. TERZiET (gem. Wittern) [tarzi.t] 
± 1350 Rosit, Rosyt (Feu) 1553 Resyt (R Epen) 
1537 · η resyt, in der sijt (R Epen) i 1685 Rezijt (Pubi. 1919 p. 88) 

BELLET komt voort uit *betuletum „berkenbos", op welke grondvorm 

ook teruggaan de PIN Belloy-en-Santerre en Belloy-sur-Somme 

(beiden in dép. Somme). 
Romaans is het stemhebbend-worden van de intervokalische -t-, 
in Bedelich; verder is de ontwikkeling: verplaatsing van het accent 
naar de eerste lettergreep, syncope van de tweede lettergreep, assi
milatie van de d aan de /, geheel Germaans. In Bellet constateren wij 
dus Romaanse ontwikkeling tot minstens ongeveer 400. 
Opmerkelijk is de uitgang -ich in Bedelich, een ontwikkeling uit -etum 
die wij ook vaststellen in het Duitse Teppich uit het Latijnse tappetum. 
FYTSCHET. Buiten de vermelding uit de 16e eeuw is de naam onbekend. 
De plaats moet gelegen hebben langs de grens van Heer met Heugem 11. 
Deze PIN is ontstaan uit *filicetum, een afleiding van f ilex „varen". 
Men vergelijke hiermee het Waalse fètchïre, dat uit füicaria ontstaan 
is (Remacle 10). 
Typisch Romaans is de handhaving van de F- en de tsch- klank uit 
c-\-e, maar aan de hand van deze kenmerken is niet vasttestellen hoe
lang Fytschet Romaanstalig geweest is. 
HOLSET is een geval waarbij men zou kunnen aarzelen tussen het Latijn
se -etum en het Germaanse -ithi, daar het grondwoord hier Germaans 
is, nl. hulis „hulst". Hulis is echter in het Romaans overgegaan en heeft 
tot het Franse houx geleid. Het ontbreken van de Umlaut moet ons 
wel doen besluiten tot hulisetum „hulstbos", waaruit ook Oussi (prov. 
Luxemburg) en La Houssoye (dép. Pas-de-Calais). Uit hulisithi daar
entegen komt voort Hülsede (Kr. Springe). Het in het Duitstalige 
gebied van België gelegen Hauset wordt op dezelfde wijze afgeleid als 
Holset 2. 
De diftongering e>ei, die wij in de oudste vermeldingen constateren, 
wijst op Romaanse ontwikkeling tot minstens in de 6e eeuw. 
SIBBE. Van het Latijnse cippus is afgeleid een toponiem cippetum, dat 
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vooral in Frankrijk vertegenwoordigd is. Vannérus noemt Spoy (dép. 
Sarthe), Spoy (dép. Aube), Spoy (dép. Côte d'Or), Spay (dép. Sarthe), 
Cepoy (dép. Loiret), Cepet (dép. Haute Garonne)12. Van een verklein
woord van cippus zijn afgeleid Ciplet (prov. Luik) en Ciply (prov. 
Henegouwen) 13. De betekenis is „jonge aanplant". 
Wegens de uitgang op -de moet Sibbe teruggaan op de variant *cippeta, 
waarin de intervokalische -t- stemhebbend geworden is. Vervolgens is 
het accent verplaatst naar de eerste lettergreep, waarna de toonloos 
geworden tweede klinker gesyncopeerd werd. Onder invloed van de 
stemhebbende -d- werd de -p- een stemhebbende -δ- 1 4. Later werd de -d-
aan de voorafgaande -b- geassimileerd. In deze ontwikkeling is slechts 
de overgang -t->-d-, die omstreeks 400 plaats gehad heeft, Romaans. 
SIMPELVELD. Zoals hierboven reeds gezegd, wijzen de uitgangen van de 
oudste vermeldingen van deze PIN (vormen op -ei, naast die op -oir) 
op het suffix -etum. Wij stellen als oudste naam van Simpelveld voor 
*Sempervivetum. Het grondwoord hiervan komt in het Latijn voor als 
het adjectief sempervivus en als de substantieven semperviva en semper-
vivum 3. De oorspronkelijke betekenis „altijd groen" is op de duur 
beperkt tot de naam van een bepaalde groenblijvende plant of struik. 
Het Franse sempervive * duidt op het huislook, het analoge Nederlandse 
zenegroen eveneens, het Duitse Immergrün op de maagdenpalm, maar 
het Engelse evergreen duidt in het algemeen de groenblij vende planten 
aan, o.a. de hulst. Nu ligt in de gemeente Simpelveld het gehucht Huls: 
1454 in die Heuls. Het is daarom niet te gewaagd Simpelveld en Huls 
als doubletten s te beschouwen en *Sempervivetum te verklaren als 
„hulstbos". 

De fonetische ontwikkeling van Sempervivetum doorloopt de volgende 
stadia: door haplologie samentrekking tot sempervetum; vervanging 
van r door l, zoals in het reeds besproken no. 4 Moderiacum-Mélik; 
diftongering van de beklemtoonde e tot *Simpelveit ; verdere Romaanse 
ontwikkeling door wegvallen van de -/ in het begin van de 12e eeuw; 
dissimilatie in de tweeklank tot *Semplovoi in het midden van de 12e 
eeuw; toevoeging van een hypercorrecte -r tegen 1200, waaruit de 
verbastering Saint Plovoir en Sanctus Ploverius ontstaan zijn. 
Een latere -t-paragoge (1484 Simpelvoirt) heeft verscheidene etymolo-
gisten β verleid tot de verklaring „voorde door de Simpelbeek". Niet 
alleen verzetten de oude grafieën zich hiertegen, maar bovendien 
bestaat er geen Simpelbeek. De beek die door Simpelveld stroomt, 
heet Eiserbeek 7. 
De grafie de simplici via is slechts interessant, omdat zij ons laat zien 
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hoe men in de 13e eeuw zich reeds het hoofd brak over de etymologie 
van deze PIN. De a van via kan niet spoorloos verdwijnen; men ver
gelijke het Franse voie en het Luikerwaalse vóye. 
SOERET. Hoewel het grondwoord van deze PIN Germaans is, en wel 
saura, sor „dor, droog" en daarom een verklaring uit het geheel Ger
maanse *saurithi voor de hand ligt, geven wij toch de voorkeur aan een 
verklaring uit *sauretum, wegens het ontbreken van de Umlaut. Deze 
Umlaut valt wel te constateren in de PIN Sürth (Kr. Köln): 1067 
Sorethe (TW), dat dus wel uit *saurithi ontstaan is. 
Het Germaanse saura is in het Frans opgenomen als saur en sor, 
vooral gebruikt in hareng saur „bokking". 

De oude vormen op -eit, -oit, -oí maken het waarschijnlijk, dat de 
terminus ad quem van de Romaanstaligheid van Soeret samenvalt 
met die van het nabije Simpelveld, nl. omstreeks 1200. 
TERBLijT heeft als oudste vorm gehad Hremuletum, afgeleid van 
tremula „trilpopulier", in het Frans tremble. Met deze PIN zijn te ver
gelijken Tremblay-lès-Gonesse (dép. Seine-et-Oise), Tremblot (dép. 
Ardennes), Le Transloy (dép. Pas-de-Calais) en Trembleur (prov. 
Luik). Binnen de parochie Heer heeft een verder onbekende plaats 
met gelijke naam gelegen: 1292 Trembliet 8. 

Karakteristiek voor de Romaanse klankontwikkeling is het behoud 
van het Romaanse accent. β 

TERZiET moet herleid worden tot *rausetum, een afleiding van het 
Germaanse rausa „riet", dat in het Frans met diminutief-suffix tot 
roseau geworden is 1 0 . 

De Belgische PIN Roiseux (prov. Luik) heeft zich uit dezelfde grond
vorm ontwikkeld. 

Net als bij Terblijt zien wij ook hier handhaving van het Romaanse 
accent. 

2.4. -ARIUM-NAMEN 

Het Latijnse suffix -arium was oorspronkelijk een locatief suffix. De 
namen van de verschillende ruimten van de Romeinse thermen bijv. 
werden met dit suffix gevormd: caldarium, frigidarium, tepidarium. 
Later werd het suffix ook gehecht achter namen van vruchten, planten, 
huisdieren en delfstoffen: granarium, filicarium, columbarium, ferra-
rium, en krijgt dan de waarde van collectief suffix. Deze collectieve 
betekenis komt nog sterker tot uiting in het meervoud: -aria. In het 
Vulgair-Latijn worden de collectieve pluralia op -a beschouwd als 
vrouwelijke enkelvoudsvormen, waarvan dan weer een meervoud 

36 



gevormd kan worden. Zo komt het, dat in de toponymie vormen voor
komen die teruggaan op -arium, bijv. Mortier, Meslier; -aria, bijv. 
L'Argentière, L'Argillière en -arias, bijv. Armentières, Bagnères. 
ROMAANSE ONTWIKKELING. Terwijl de normale klankwettige ontwik
keling leidt van -arius, -arium en -aria tot -air en -aire, bijv. varius> 
vair, paria>paire, vertonen de woorden met het suffix -arius, -arium 
en -aria een verandering die leidt tot -ier en -ière (Bourciez 39). Over 
de oorzaken van dit verschil in evolutie bestaan talrijke theorieën 1, 
maar welke de oorzaak ook moge zijn, in de 8e eeuw verschijnen er al 
vormen waarin -arius in -erius en -erus overgegaan is. Inderdaad is de 
klankontwikkeling van het suffix -arius gelijk aan de ontwikkeling 
van bijv. ferus>fier, een diftongering die reeds tegen de 6e eeuw alge
meen geworden was (Bourciez 46). 
In de Waalse dialecten is deze tweeklank teruggebracht tot -г-, zeker 
reeds in de 12e eeuw (Remacle 10). 
NEDERLANDSE ONTWIKKELING. In Latijnse woorden die reeds in het 

owgm. ontleend zijn is het accent van het suffix naar de eerste letter
greep verschoven, waardoor -arium verzwakte tot -er, bijv. cellarium> 
kelder, spicarium>spijker. 
Ook ontleningen daterend uit de post-Romeinse tijd tonen nog dezelfde 
accentverschuiving en verzwakking van het suffix, bijv. vivarium> 
vijver. Eerst bij ontleningen aan het middel-Frans blijft het Franse 
accent in de leenwoorden gehandhaafd, o.a. rivier. Het is echter niet 
mogelijk vast te stellen van welke eeuw af de vreemde woorden met 
behoud van het vreemde accent ontleend zijn. De hier volgende 
-arium-Tiamen vertonen allen het met de Nederlandse spraakgewoonte 
strijdige accent. 

35. K A D I E R (gem. Kadier-en-Keer) [ke.r] 
1266 Cadiers (Pr 5) 
1266 Cadirs (OLV 17) 
1292 Cadirs (Pr 10) 
1316 Cadirs (Pr 23) 
1324 Cadirs (Pr 26) 
1358 Cadir (SSS 601) 

36. LEMiERS (gem. Vaals) [lami.aj] 
1202 Lumirs (KI 25) 
1208 L u m i r s (TW) 
1216 Lumires (TW) 
1219 L u m m i r s (TW) 
1251 Lomirs (Bu 41) 

1440 Kayersberch (Pr 61) 
1511 K a y e r d e r b e r c h (Pr 99) 
1588 sub m o n t e de Cajer, 

onder Cadierbergh, 
aen den Cajersbergh (R K a 

H e e r cijnsreg.) 
12-7-1736 Cadier ofte Keer ( R H e e r ) 

1259 L u m m i r s (VD 129) 
1261 Lumiers (Aa 161) 
1274 Lemers (Bu 106) 
1320 Lumeirs (A 258) 
1322 Lomirs (A 306) 
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1252 Lummirs (Aa 14) 1323 Lumeirs (A 328) 
1252 Lumirs (Aa 37) 1324 Lumiere (Si 30) 

37. RIVIEREN (gem. Klimmen) [гэ і.гэ] 

1420 Ryveren (SG 103) 1466 Rivieren (SG 129) 
1444 van der Vyeren (Pubi. 1880 p. 177) 

38. „SCHARWIER" (onbekend, hoeve bij Maastricht) 
1310 Scerwyere (SSS 80) 1361 Scarwier (SSS 656) 
1318 Scarwyere (SSS 153) 1368 Scanvyer (SSS 750) 
1343 Scarwier (SSS 374 en 375) 1381 Scharwier (SSS 350) 
1344 Scanvyer (SSS 406) 1400 Scharwyerruwe (SSS 1035) 
1360 Scarwier (SSS 641) 1413 Scharwyer (SSS 1145) 

39. „SCHARWIER" (onbekend, bij Ulestraten) 
1253 Scerwier (VD u i , 112, 113) 
1370 Scarwier (SG 59) 

40. scHWEiER (gem. Simpelveld) [fwcjar] 
1566 Schewier (Buil. Het land van Herle, 1958 p. 59) 
1569 Schewier (ib. p. 63) 

41. ZWIER (gem. Wijnandsrade) [fwi.r] 
1316 Scarwirre (Pr 23) 1466 Scherwyer (SG 129) 
1423 Scharwyer (Pubi. 1915 p. 104) 

KADIER. Onder verwijzing naar de vermeldingen van 1736 merkt 
J . v.d. Venne op: „Keer komt in oude stukken voor als Keyer, Keyr, 
Kayer en is hetzelfde als Cadier. (. . .) In de volksmond heet Cadier 
thans nog Keer" 2. Inderdaad is de tegenwoordige gemeente Kadier
en-Keer geen samenvoeging van twee dorpen. Er is maar één dorp, 
met één kerk. Tot 1828 echter werd dit doorsneden door een grens die 
grotendeels de Dorpsstraat volgde. Het gedeelte ten Noorden van deze 
straat vormde met Heer één van de elf banken van Sint Servaas te 
Maastricht en droeg de naam Keer; de andere helft, met de kerk, 
behoorde tot het graafschap Dalhem bij Luik en werd Kadier genoemd. 
In 1828 kwam er een grenswijziging tot stand tussen de gemeente Heer-
en-Keer en de gemeente Kadier, welke een logischer verdeling van het 
grondgebied beoogde. Keer werd bij Kadier gevoegd en zo ontstond de 
gemeente met de naam Kadier-en-Keer. 3 

Wij hebben hier dus te doen met doubletten, waarvan de Romaanse 
vorm behouden is gebleven, ongetwijfeld dank zij de Romaanse taai-
invloed die van Dalhem uitging. Naast en uit deze Romaanse vorm 
ontwikkelde zich de Nederlandse vorm, door verschuiving van het 
accent naar de eerste lettergreep en overgang van de intervokalische 
-d- in -j- (Hist. Gramm. § 32). 
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Alle verklaringen die de PIN Keer in verband brengen met keren, 
wenden 4, zijn dus onjuist. Zowel voor Kadier als voor Keer moeten wij 
ons baseren op Cadi(e)rs. Hardenberg probeert de naam te verklaren 
uit het Keltisch en aarzelt tussen een afleiding van een vorm, verwant 
met de Gallische PN Catirius en van „een stam catri die aan oud-Iers 
cathir „stad" en Cymrisch cader „omheining" ten grondslag ligt" 5. 
Deze hypothesen bieden geen enkel houvast, zolang niet hiermee de 
hele PIN, inclusief de uitgang, verklaard kan worden. 
Plausibeler is de etymologie die Carnoy voorstelt: calidarium „een 
plaats voor warme baden" e. Calidarium wordt caldarium en in het 
Waals vokaliseert de -l- tussen klinker en medeklinker niet steeds, 
maar valt vaak weg (Remacle 8). Zo staat Waals tchafer, tchafèdje, 
tchaferèye, tchafeû naast Frans chauffer, chauffage, chaufferie, chauffeur. 
Weliswaar vertoont het Waalse tchôdîre < caldana wel vokalisering 
van -l-, maar dat kan aan invloed van het Frans toegeschreven worden. 
Ook aan de Nederlandse kant van de taalgrens zien wij, in Maastricht 
en omgeving, niet het vokaliseren doch het wegvallen van -1- tussen 
klinker en medeklinker bijv. kaat uit kald, Kaberg naast 1280 Kauden-
berg. 

Carnoy noemt een aantal Waalse PIN die op caldarium, caldana 
teruggaan: Chaudière bij Genval (prov. Brabant), Caudrie bij Villers-
le-Gambon (prov. Namen), Hody (prov. Luik) en een in 1300 genoemd 
Chadire bij Nethen (prov. Brabant) 7. 
Een fonetische moeilijkheid bij deze etymologie is de niet-gepalata-
liseerde K-. In het langue-d'oïl-gebied, uitgezonderd het Noordwesten, 
wordt c-\-a gepalataliseerd tot ich (Remacle 31). Deze evolutie moet 
plaats gehad hebben vóór de verandering van -arium in -ier, zoals wij 
constateren in filicaria>fètchïre. 

Het merkwaardige is nu dat Kadier, als het teruggaat op caldarium, 
wel de ontwikkeling -arium>-ier, maar niet de daaraan voorafgaande 
palatalisering van c-\-a heeft meegemaakt. Deze moeilijkheid kan op
gelost worden door aan te nemen, dat Kadier een migratie-naam is 
afkomstig uit het gebied, waar c + a behouden blijft, het Noordwesten 
van de Romania. 
LEMiERS. De suggestie van Hardenberg, dat Lemiers misschien pre-
keltisch is en op een ook bij Genua vermelde watemaam Lemuris zou 
kunnen teruggaan 8, is door Schönfeld verworpen. Deze geleerde wijst 
erop, dat Holder Lemuris voor Ligurisch houdt. Ligurische watema-
men moet men toch wel niet in Limburg zoeken 9. 
Gysseling leidt Lemiers af uit *Lumaras bij de prehistorische water-

39 



naam Lumara. Lumaras levert, volgens hem, met Romaanse klank
evolutie Lemiers op, daarentegen met Germaanse klankevolutie 
Lumbres (dép. Pas-de-Calais) 10. 
De normale Romaanse klankontwikkeling van *Lumaras leidt echter 
niet tot Lumiers maar tot Lumers, daar -âre>er (Bourriez 35, Remade 
4). Men hoeft geen al te grote waarde te hechten aan de -u- in de niet-
beklemtoonde eerste lettergreep. In het Waals wordt de klinker in de 
protonische syllabe vaak vervangen door o en и (Remade ι ) . Voor
beelden zijn prumirez, promier, prämiere voor premier en de oude 
grafieën van no. 33 Terblijt. u . 

Het is fonetisch volkomen verantwoord Lemiers af te leiden uit lima
rías bij het Latijnse Umus „modder, slijk" 12. Semantisch is Lemiers 
dan gelijk aan Mortier (bij Luik): 910 Mortarium (TW). Lemiers ligt 
aan de oevers van de Selzerbeek, die tot deze naamgeving aanleiding 
gegeven kan hebben. 
RIVIEREN. Deze naam moet men herleiden tot ^riparias „gronden aan 
de oevers". Rivieren ligt aan de samenvloeiing van de Retersbeek en 
de Geleen. De PIN Rivieren is wederom een voorbeeld van de substi
tutie van de Nederlandse meervoudsuitgang -en aan de Romaanse -s, 
zoals bij -iacas/-aken. 
SCHARWIER, SCHWEIER, ZWIER. De klemtoon op de eindlettergreep 
wijst op Romaanse oorsprong. Het viervoudig voorkomen van deze 
naam in Zuid-Limburg wekt het vermoeden, dat ook buiten deze streek 
gelijknamige plaatsen moeten liggen. Een Hchhrwïre schijnt in Wallonië 
echter onbekend. Toch kan het Waals ons aan een verklaring helpen. 
Het Franse charrue „ploeg" luidt in het Waals tchèrowe en het 
Franse charruer „omploegen" tchèrwer 13. Een Waalse evolutie uit 
*carrucarium, c.q. *carrucaria is voor Scharwier dus zeer goed mogelijk. 
Voor de betekenis moeten wij denken aan een bijzondere betekenis 
van charrue, ni. „étendue de terre qu'on peut mettre en valeur avec 
une charrue: cette ferme est de deux charrues" 14, en aan die van het 
uitgestorven Luikerwaalse tchèrwèdje „exploitation agricole" 15. De 
intervokalische -c-, die omstreeks 400 stemhebbend geworden was 
(Straka 14), is tussen и- en -a weggevallen, in de 5-бе eeuw (Richter 
137). Daarna is in de 6e eeuw c- voor a gepalataliseerd (Richter 151). 
In het Waals is de door het wegvallen van de intervokalische -g-Oc-
tot stand gekomen hiaat opgevuld door -w-, in een moeilijk nader te 
bepalen periode. 

Aan de Romaanstalige ontwikkeling van deze vier plaatsnamen is dus 
niet vóór de 6e eeuw een einde gekomen. 
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2.5- LATIJNSE CULTUURNAMEN VAN BURGERLIJKE AARD 

De Latijnse cultuurnamen van burgerlijke aard worden in Limburg 
voornamelijk vertegenwoordigd door de Wiler-namen. Zij vormen de 
schakel tussen de Franse -villers-namen en de Duitse -weiler-namen. 
Voor de etymologie van deze namen gaat men uit van het Latijnse 
villare, het onzijdig van het adjectief vülaris „tot een villa behorend". 
De Franse -villers-namen maken deel uit van de zg. „noms du type 
Avricourt", PIN met een Romaans grondwoord dat vooraf gegaan wordt 
door een Germaanse PN. Dat Romaanse grondwoord kan zijn: -ville, 
-viller{s), -court, -mé, -ménïl; ook natuumamen komen voor: -vaux, 
-mont, -fontaine. 

In de zeer uitgebreide literatuur die over dit namen-type bestaat 1
) 

was de voornaamste vraag steeds, aan welk volk of bevolkingselement 
de creatie van deze PIN moest worden toegeschreven. 
Hoewel het grondwoord Romaans is, worden de „noms du type Avri
court" tegenwoordig wel eenstemmig beschouwd als ontstaan in de 
Merovingische tijd, in het vestigingsgebied van de Franken, die in de 
periode dat zij geromaniseerd werden, hun -ingen-namen „vertaald" 
hebben, ofwel bij de uitbreiding van hun oudste kolonisatie-kernen 
aan hun nieuwe vestingen (Ausbauorte) Romaans-getinte namen 
geven. 

Aan de taal der Franken herinneren niet alleen de Germaanse PN (PN 
zijn sterk aan mode onderhevig en een Germaanse PN-mode is in 
Frankrijk onbetwistbaar werkzaam geweest 2), maar vooral de samen
stellingsvolgorde déterminant-déterminé, die on-Romaans is 3. 
De Duitse Weiler-namen passen in het kader van de Romaanse Avri-
court-namen. De drie grote kenmerken die alle Weiler-namen vertonen, 
zijn volgens de onderzoekingen van Steinbach 4: 

i . vermenging van Romaanse en Germaanse taalelementen in de naam-
vorm. Het bepalend element is ofwel een Germaanse PN, vaak de 
naam van de stichter, ofwel de naam van een heilige, de parochie-
heilige, ofwel een Germaans substantief of adjectief. 

2. verbreiding van het type zonder betrekking tot de grenzen van het 
Romeinse rijk. De Weiler-namen komen ook voor ten Oosten van 
de Limes, terwijl zij ontbreken in Romeinse kolonisatiegebieden in 
het Rijnland en Lotharingen. 

3. groepering aan de rand van oude kolonisatiegebieden. Hun ligging 
ten opzichte van -ingen en -heim-namen doet vermoeden, dat men 
te doen heeft met Ausbauorte. 
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Speciale aandacht wijdt Steinbach aan de groep Weiler-namen in de 
streek Keulen-Düren-Aken. Dit is een streek die in voorhistorische, 
Romeinse en Frankische tijd gekoloniseerd is. Maar, zo merkt hij op, 
hier staat vast, dat de streek in de Romeinse tijd dichter bevolkt is 
geweest dan in de Middeleeuwen. Tijdens en na de Volksverhuizing is 
de bebossing sterk toegenomen. Zelfs waar nu bos is, was dat in de 
Romeinse tijd vaak lichter. Het is dus nog altijd mogelijk ook voor 
dit gebied de Weiler-plaatsen als nieuwe vestigingen te beschouwen. 
Wegens de genoemde drie kenmerken en de overeenkomst met de 
Avricourt-namen moet hun ontstaan gezocht worden in de Mero-
vingische tijd, toen een in Noord-Gallië favoriete PlN-formatie zich 
naar het Oosten verbreid heeft. Deze oostwaartse expansie weerspiegelt 
de verplaatsing van het zwaartepunt van het Frankische rijk, dat in 
de 6e eeuw gelegen had tussen Loire en Kolenwoud, naar het Frankische 
stamland in de 7e en 8e eeuw en de daarmee gepaard gaande van West 
naar Oost voortschrijdende kolonisatie 6. 

Terwijl Steinbach niet aannam, dat er in de Weiler-namen groepen te 
onderscheiden waren, ziet Gysseling PIN van dit type die in de Gallo-
Romeinse tijd ontstaan zijn en andere die in de vroege Middeleeuwen 
gevormd zijn. Het bestaan van het villare-toponiem in de Gallo-Romeinse 
tijd grondt hij op de ligging van Wilder bij Duinkerken, terminus van 
de Romeinse weg van Kassei noordwaarts en van een Wilre aan de 
Romeinse baan Tongeren-Maastricht. Tot deze, Gal!o-Romeinse, 
Weiler-namen rekent hij „de schaarse plaatsnamen van dat type op 
Nederlands taalgebied en in het Regierungsbezirk Düsseldorf" β. 
Wanneer wij in een ander artikel van dezelfde auteur lezen „Nijswijler 
onder Wittern is eventueel Romaans, doch de naam van de aangrenzen
de gemeente Wijier is zeker Gallo-Romeins" ', blijkt zijn splitsings
norm te zijn het al dan niet voorkomen van een bepalend element. Een 
stelling : Wiler als simplex is zeker van Romeinse oorsprong, composita 
met -wiler zijn afkomstig uit de post-Romeinse tijd, dient echter nader 
onderzocht te worden. 

De concentratie van de Franse PIN van het type PN-(-villers is het 
dichtst in de omgeving van Parijs en aan de Frans-Duitse grens. Zij 
worden ten Noorden van Parijs steeds geringer in aantal, naarmate 
men de Frans-Belgische grens nadert, om in Wallonië geheel te ont
breken e. In de Noordelijke departementen van Frankrijk en in Wal
lonië wordt dit type vervangen door Villers -f- bepaling. Deze bepaling 
is een heiligennaam: Villers-Notre-Dame, Villers-St. Siméon, of een 
plaatsnaam: Villers-devant-Orval, Villers-sur-Semois, of een andere 
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bijzonderheid: Villers-deux-Eglises, maar nooit een PN. Al deze 
bepalingen zijn late differentiërende toevoegsels. De oudste vermel
dingen die het TW geeft van de Waalse Villers-namen, luiden zonder 
uitzondering kortweg Villare of Vilers, Vileirs enz. Er zijn in Wallonië 
wel enkele Villers-namen met voorafgaande bepaling, bijv. Hévillers, 
maar deze bepaling is nooit een PN en de oudste vermelding ervan 
luidt Vilers. De overgang van de Franse PIN van het type PN+villers 
in de Noord-Franse/Waalse van het type Villers-(-bepaling is zo gelei
delijk, dat het onverantwoord is aan te nemen, dat de namen van het 
eerste type ontstaan zijn in de Merovingische tijd en de namen van 
het tweede type in de Gallo-Romeinse tijd. 
Een juistere norm lijkt ons de geografische spreiding. 
Steinbach heeft ons geleerd, dat de Weiler-namen zich vanuit het 
Westen naar het Oosten verbreid hebben tegelijk met een oostwaarts 
gerichte kolonisatie uit de 7-8e eeuw. De noordgrens van deze verbrei
ding blijkt gevormd te worden globaal door de Frans-Nederlandse 
taalgrens en een denkbeeldige lijn vanuit Maastricht oostwaarts in het 
verlengde van de taalgrens. Buiten dit verbreidingsgebied liggen alleen 
enkele Wiler-namen langs de Maas in Limburg en Wyler bij Nijmegen 
aan de Nederlands-Duitse grens. Welnu, deze laatste plaatsnamen 
achten wij ontstaan te zijn in de Gallo-Romeinse tijd, niet alleen wegens 
hun ligging buiten het gebied van de massale verbreiding van de 
Weiler-namen, maar bovendien omdat zij uitsluitend liggen in de 
onmiddellijke omgeving van Romeinse wegen en omdat hun ligging 
geen verband houdt met -ingen- of -heim-namen. 
Voorzichtiger moeten wij zijn met de Zuidlimburgse Wiler-namen. Als 
de Duitse Weiler-namen de neerslag vormen van een van West naar 
Oost gerichte vestigingsdrang en de streek van Aken-Keulen binnen 
dit vestigingsgebied valt, is het gevaarlijk om de Zuidoost-hoek van 
Zuid-Limburg uit dit verband los te maken. Deze hoek is, evenals het 
gebied van Aken, oud Romeins kolonisatiegebied, maar wij hebben 
reden om de sterke bebossing van de streek van Aken tijdens en na de 
Volksverhuizing, die het Steinbach mogelijk maakte om ook hier de 
W^eiler-namen als Ausbauorte aan te merken, ook aan te nemen voor de 
Limburgse Zuidoost-hoek. Immers de meeste, misschien wel alle 
toponiemen van deze hoek dateren uit de post-Romeinse tijd en vele 
ervan zijn bos- of ontginningsnamen 9. Daarom situeren wij het ont
staan van de drie Wiler-namen aan Geul en Selzerbeek in de Mero-
vingisch-Karolingische tijd. 
De Limburgse Wiler-namen zijn voor het merendeel Simplicia. De enkele 
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composita bevatten als bepalend dement nooit een PN en stemmen 
hierin overeen met de Waalse Villers-namen. Echte Avricourt-namen, 
dus namen van het type Germaanse PN + Romaanse nederzettings
naam, die in Wallonië wel vertegenwoordigd zijn, bijv. Remicourt, 
Wadelincourt, ontbreken in Limburg geheel en al. Wel komen Romaan
se nederzettingsnamen als simplex voor. Maar daar zij juist missen wat 
de Avricourt-namen karakteriseert, ontbreekt het middel om hun 
ontstaan in dezelfde periode als deze te plaatsen. 

42. KARTiELS (gem. Wiler) [kartils] 
1257 Curthils (Aa 102) 
1325 Cartils (Wi p. 139) 
1367 Cartils (Wi p. 146) 
1373 Cortyls (SSS 642) 

43. KAZEN (gem. Bunde) [ka.za] 
16e eeuw Casen (SG 174) 
1626 Casen (SSS 1798) 

44. „HAAGWILER" (gem. Bemelen) 
1416 Hagewilre (LW p. 158) 

45. NijswiLER (gem. Wittern) [niswibr] 
1179 Wilra sancti Dionisii (TW) 
1243 Wilre sancti Dionisii (Bu 32) 
1312 Nyswilre (A 117) 

46. WAALWILER (gem. Wittern) [wildar] 
1215 Wylre (Bu 19) 
1243 Wilre (Bu 38) 
1275 Wylre (Pubi. 1929 p. 57) 
± 1350 Waelwilre, Wailwilre (Feu) 

47. WILER (gem. Wiler) [wildar] 
1147 Wilere (KI 8) 
1217 Wilre (TW) 
1219 Wilre (TW) 
1220 Wilre (TW) 

48. WILER (gem. Zwalmen) [wilsr] 
943 Wilere (TW) 
1593-1598 Wijlrevelde (Pubi. 1894 p. 213) 

49. WILER (gem. Born) [wildar] 
1263 Wilre (VD 141) 

50. WILER (gem. Venlo) [wilar] 
1326 Wilre (Pubi. 1894 p. 211) 
1358 Wylre (Ve 1843) 
1374 Wylre (Ve 585) 

1435 Cortyls (Pubi. 1915 p. 161) 
1451 Corthyls (Msg 1934 Ρ· 4 2 ) 
1489 Cartils (Pubi. 1880 p. 181) 

1660 Caesen 

447) 

(Pubi. 1868 p. 446-

1365 Nyswilre (Wi p. 145) 
1370 Nyswilre (Wi p. 148) 
1550 Nyswilre (Pubi. 1882 p. 168) 

1357 Waluiler (BLO 980 bis) 
1364 Wilre (Pubi. 1929 p. 58) 
1367 Walwilre (Wi p. 146) 
1550 Wylre (Pubi. 1882 p. 168) 

1222 Wilre (TW) 
1223 Wilre (TW) 
1367 Nederwilre (Wi p. 146) 

1402 Wilre (Pubi. 1894 p. 211) 

1405 Wij ire (ib.) 

1424 Wijlre (ib.) 
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51. wiLER (gem. Venlo, onder Blerik) [wilgr] 

2e helft 8e eeuw Walare (TW geeft „onbekend in pagus Masau" , overigens 
twijfelachtige identificatie) 

52. wiLER (gem. Grubbenvorst) [witer] 
geen oude vermeldingen aangetroffen 

53. W O L D E R (gem. Maastr icht) [wuldar] 
930 Villara (Lac. I 89 ; twijfelachtige identificatie) 

1316 Wilre (Pr 23) 1447 Wilre (OLV 211) 
1330 Wylre (SSS 233) 1541 Wylre (OLV 293) 
1342 Wilre (SSS 362) 

54. V I J L E N (gem. Vaals) [ ііэ] 

1041 Vilaris (Bu 8) 1232 Vilen (Bu 24) 
1179 Vile (Bu 17) 1243 Vilen (Bu 32) 
1224 Vilen (TW) 1250 Vilen (Bu 38) 

55. W I J K (gem. Maastr icht) [wik] 
1157 Wich (TW) 1263 Wie (VD 139) 
1186 Wich (TW) 1270 Wie (VD 166) 
1233 Wich (OLV 11) 1271 Wie (SSS 4) 

1234 W i c h ( O L V I 2 ) I 2 9 4 W 4 C (Pr 13) 

KARTIELS komt van cortile, het onzijdig van het Vulgair-Latijnse 

adjectief cortilis „bij een curtis behorend" (cf. vüla-viüaris-vülare). 
De -s is de Romaanse meervoudsuitgang. In de Frankische tijd valt 
een neiging te constateren om voor PIN meervoudsvormen te gebruiken. 
Tegenover de Romaanse -s-uitgang (bijv. villers, -ignies) staat de 
Germaanse -¿«-uitgang (-ingen, -hoven, -aken). De slot -s werd in het 
Vulgair-Latijn niet uitgesproken (Grandgent § 298), maar in het oudste 
Frans, omstreeks de 6e eeuw, is zij weer hersteld 10. Deze -s blijft in het 
Frans hoorbaar tot de 13e eeuw (Bourriez 160). Daar getuigenissen 
van de Romaanse vokalisering van l voor medeklinker al in de 10e 
eeuw te vinden zijn (Bourciez 188), bewijst het behoud van de J in 
Kartiels dus, dat daar aan de Romaanstaligheid een einde gekomen is 
vóór de ioe eeuw. 

Een typisch Romaans kenmerk van deze PIN is het accent op de eind-
lettergreep. Naamgenoten zijn Courtieux (dép. Oise), Cortil-Noirmont 
(prov. Brabant), Cortil-Wodon (prov. Namen) en Cortils (prov. Luik). 
KAZEN komt, zoals de PIN Les Chaises, van het Latijnse casas „huizen". 
Op gelijke wijze als Tongres-Tongeren, Villers-Wilderen, Russeignies-
Rozenaken is ook in Kazen de Romaanse meervoudsuitgang -s ver
vangen door de Germaanse meervoudsuitgang -en. Bij de bespreking 
van Kartiels hebben wij al vermeld, dat de slot -s pas in de 6e eeuw 
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hersteld is. Kazen kan dus eerst daarna zijn Romaanstaligheid ver
loren hebben. 
HAAGWiLER ligt aan de Romeinse weg Tongeren-Heerlen-Keulen en 
kan dus van Romeinse oorsprong zijn 10. Maar toponymische relicten 
uit de Romeinse tijd zijn langs het Limburgse gedeelte van deze weg 
zo schaars (met zekerheid alleen Maastricht en Heerlen), dat de Ro
maanse oorsprong van Haagwiler toch twijfelachtig wordt. 
NijswiLER is van de andere Wiler's onderscheiden door de naam van 
de patroon van de parochiekerk, de H. Dionysius, die onder de Karo
lingers grote verering genoot. 
WAALWiLER bevat als eerste element Waal- „Romaans". Voor dit 
Romaans zijn twee verklaringen mogelijk: de plaats is lang opgevallen 
door de Romaanstaligheid van zijn bewoners, of de collatoren van 
Waalwiler, de „Domini de Mechelen" van de Johannietersorde, waren 
Romaanstalig. 
wiLER aan de Geul wordt een enkele keer Neder-wüer genoemd, lager 
gelegen, meer stroomafwaarts ten opzichte van de tweelingdorpen 
Nijswiler en Waalwiler aan de Selzerbeek, die in de Geul uitmondt. 
Het ontstaan van deze drie Wiler's zoeken wij in de Merovingisch-
Karolingische tijd, zoals wij hierboven verdedigd hebben. 
WOLDER ligt aan de Romeinse weg Tongeren-Maastricht en kan dus 
van Romeinse oorsprong zijn. 
De overige vijf Limburgse Wiler's liggen buiten het verspreidingsgebied 
van de Frankische Wiler-namen. Wij achten ze mede daarom van 
Romeinse oorsprong. 
wiLER aan de Zwalm onder Zwalmen en WILER ten Zuiden van Venlo 
liggen bij de Romeinse weg Heerien-Xanten en wel op punten waar 
deze weg de Romeinse weg Tongeren-Nijmegen dicht nadert. Onder 
Zwalmen zouden deze twee zelfs met elkaar verbonden zijn 11. 
WILER onder Lottum in de gemeente Grubbenvorst ligt aan de Romein
se weg Tongeren-Nijmegen, evenals WILER onder Blerik in de gemeente 
Venlo, dat bovendien bij het Romeinse Blariacum ligt. 
Op „de WIELDER" onder Buchten in de gemeente Bom zijn in 1924 
resten van twee Romeinse landhuizen opgegraven. In de omtrek zijn 
veel sporen uit de Romeinse tijd teruggevonden 12. 
VIJLEN wordt door Gysseling herleid tot villana „bij een villa behorend" 
13. In dat geval zou men oude vormen verwachten waarin de -a-uit
gang als -e behouden was. Daar deze ontbreken, beschouwen wij de 
-n liever als meervoudsuitgang die, zoals in Kazen, in de plaats gekomen 
is van de Romaanse -s. De oudste vorm van Vijlen is dan villas geweest. 
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Het merkwaardige feit, dat in dezelfde streek het resultaat van de 
Latijnse ν van villare overal w is, terwijl dat van de ν van villas ν is, 
vraagt om een verklaring. 

De Latijnse bilabiale ν is al vóór het einde van de Romeinse tijd denti-
labiaal geworden, maar in Wallonië constateert men nogal dikwijls 
uitzonderingen op deze regel, bijv. vascella> wahê, vanus>win, die 
door Remacle betiteld worden als laterale relicten u . Bovendien toont 
de ontwikkeling van gaine<vagina, guêpe<vespa, gué<vadum, gâter< 
vastare aan, dat de overgang van bilabiaal naar dentilabiaal vrij 
aarzelend verlopen is, immers de tegenwoordige g-<gu- kan wel uit 
de bilabiale ν, maar niet uH de dentilabiale ontstaan zijn. (Bourciez 
163). De v- van villare kan dus in de vroege Middeleeuwen nog bilabiaal 
geweest zijn, ten tijde van het ontstaan van de Duitse Weiler-namen. 
De dentilabiale v- van Vijlen moet wijzen op langduriger Romaans-
taligheid. 

Het is niet onmogelijk, dat de namen van de zo dicht bij Vijlen gelegen 
dorpen Nijswiler en Waalwiler een dentilabiale v- hebben gehad, die 
later gelijkgemaakt is aan de w- van de Wiler/Weiler-namen. Daar 
Vijlen geen parallel vond in de Germaanse streken, bleef de v- zoals 
zij in het Romaans is: villa>ville, in het Waals vèye. 
In Vijlen zowel als in de Wiler-namen is de dubbele -II- van villa en 
villare vereenvoudigd tot enkele -/-, een ontwikkeling die al in de 
Romeinse tijd moet hebben plaats gehad (Bourciez 186). 
WIJK. Deze naam van het aan de rechter oever van de Maas gelegen 
gedeelte van Maastricht kan rechtstreeks teruggaan op het Latijnse 
vicus, en dus van Romeinse oorsprong zijn. Hoewel de bodem van Wijk 
tal van overblijfselen uit de Romeinse tijd bevat en er wegen door 
liepen naar Heerlen en Aken, zijn er toch geen bewijzen gevonden, 
dat Wijk in de Romeinse tijd een vicus „dorp" was. Het is daarom 
waarschijnlijker, dat deze naam het Germaanse leenwoord is, dat al in 
de Romeinse tijd uit het Latijnse vicus gevormd is en in de Middel
eeuwen veel gebruikt werd als naam van nederzettingen van hande
laren bij een stad (Bach § 600). 

2 .6 . LATIJNSE CULTUURNAMEN VAN MILITAIRE AARD 

Het ontstaan van de Frans-Nederlandse taalgrens is door menige 
onderzoeker verklaard uit de defensieve kracht van een linie van ver
sterkingen die het tegenwoordige België van West naar Oost doorsneed. 
Deze zg. „limes belgicus" leidde echter een hypothetisch bestaan, 
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waaraan enerzijds archeologische vondsten van forten en wachttorens, 
anderzijds plaatsnamen die tot castrum, castellum enz. herleid werden, 
enige grond gaven. Historische bewijzen voor het bestaan van deze 
limes ontbraken echter. Het is dus vrij vermetel om de Frans-Neder
landse taalgrens te verklaren uit een hypothetische limes, terwijl de 
Rijn-Donau limes, waarvan het bestaan wel vaststaat, geen enkele 
taalgrensvormende kracht blijkt gehad te hebben. Bovendien hebben 
archeologische onderzoekingen aangetoond, dat het merendeel der 
Belgische fortificaties onbemand was in de tijd van de Frankische 
veroveringen 1. 
Het Zuidwaarts-gerichte voortdringen van de Franken werd niet 
blijvend tot staan gebracht door Romeinse verdedigingswerken. 
Inmiddels had echter J. Vannérus een grootscheeps archeologisch 
onderzoek naar de limes voorbereid met een even grootscheeps opgezet 
toponymisch onderzoek, zodat niet de archeologie, noch het taalgrens-
onderzoek, maar wel de toponymie geprofiteerd heeft van deze „limes 
belgicus"-hypothese. In „Le limes et les fortifications gallo-romaines 
de Belgique" heeft Vannérus alle Belgische en Nederlandse plaatsnamen 
verzameld die tot de Latijnse woorden castrum, castellum en andere 
afleidingen van castrum, en burgus teruggebracht kunnen worden 2. 
Terwijl de burg-namen wel verwijzen kunnen naar Gallo-Romeinse ver
sterkingen, zijn zij voor ons doel van geen waarde, daar er wel geen 
criterium te vinden is om Frankische burg-namen (afgeleid van het 
Frankische burg) te scheiden van Romaanse (afgeleid van het Latijnse 
burgus). 
Het Latijnse castrum „vesting" heeft een hele serie afleidingen voort
gebracht: castellum, casteüio, castellare, castellitum, castellinum, 
castricium en dan nog castra „legerplaats". Van deze afleidingen is 
castellum het talrijkst vertegenwoordigd, maar daar, met uitzondering 
van Kastel en Kesselstadt, de Kassel-vormen aan de rechter zijde van 
de Rijn buiten het Romeinsche rijk vallen, moeten wij met Glöckner, 
hieruit concluderen: „die Franken haben tatsächlich castel als mili
tärischen Fachausdruck benutzt und ihn in ihre Kolonisationsgebiete 
hinaus getragen" 3. Onder de Kassel-namen aan de linker zijde van de 
Rijn kunnen er zich dus evengoed van Romeinse als van Frankische 
oorsprong bevinden. 
Uit de verbreiding van de Kassel-namen over Duitsland leidt Glöckner 
af, dat de Franken deze namen slechts gebruikt hebben in hun oudste 
en naaste kolonisatiegebieden. Als zij in de 7e eeuw in Mainfranken 
doordringen, zijn zij de Romeinse school al ontgroeid. 
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Een dergelijke vaststelling maakt het waarschijnlijk, dat er samenhang 
bestaat tussen de verbreiding van de Kassel-namen en de Weiler-
namen. Een Kassel-naam buiten het verspreidingsgebied van de Weiier-
namen zou dus niet van Frankische maar van Romeinse oorsprong 
moeten zijn. 

In de late Middeleeuwen is castellum herleefd in de vorm van kasteel, 
een ontlening aan het Picardisch. 
ROMAANSE ONTWIKKELING. In het Romaanse taalgebied liggen talloze 
namen als Châtre, Château, Châtillon, Châtelet, die alle deze twee 
klankveranderingen tonen : palatalisatie van с voor a (uitgezonderd in 
het Picardisch waar de с onveranderd blijft in deze positie) en het weg
vallen van s voor medeklinker. In het woordbegin heeft de palatalisatie 
van с voor a zich voorgedaan in de 6e eeuw (Richter 151). Engelse 
woorden als feast, tempest geven aan dat de s voor t pas na de Norman-
dische veroveringen (anno 1066) weggevallen is (Bourciez 157). In 
het Luikerwaals evenwel heeft de s voor t zich tot op heden gehand
haafd: bièsse (bête), fièsse (fête), timpesse (tempête), tchèstê (château), 
tchèslée (châtelet), tchèssion (châtillon) (Remade 37). 
NEDERLANDSE ONTWIKKELING. In de evolutie van castellum tot Kassel 
of Kessel is, zoals wederom Glöckner uiteengezet heeft, het accent 
naar de eerste lettergreep verplaatst, waarna de klinker van de toon-
loos geworden tweede lettergreep uitgestoten is; vervolgens is in de 
medeklinker-groep -stl- de -t- weggevallen. Dus castéllum>castéllo> 
castello >castle>casle. 

De Umlaut in de variant Kessel moet verklaard worden door substitu
tie van de Germaanse uitgang -il aan de Romaanse -el, zoals in angelus 
>engel *. 

56. KAASTERT (HOOG- en LAAG-) (gem. Eisden) [kastart] 
1316 Caffstert (ELM) 1346 Causter (FLM) 
1325 Calfstert (ELM) 1349 Causter (FLM) 
1326 Cawester (Vannérus) 1355 Caufstert (SG 45) 
1330 Causter (Vannérus) 1416 Kauffstert (MAM 248) 
1330 Caustert (BLO 327) 1426 Kalfstertz (MAM 248) 
1345 Cafstert (FLM) 1436 Kawester (SLL 2494) 

57. KASTENRAAI (gem. Venraai) [ka.zala] 
15e eeuw Casterloe (Ho) 1558 in Castello (BR p. 357) 
1485 Castelre (BR p. 357) ± 1590 Casterlo (Ho) 
1553 Castelre (BR p. 354) 1601 Casterlo (Ho) 

58. KESSEL (gem. Kessel) [kesal] 
950 Cassallo, Cassalo (TW) 1143 Kesle (TW) 

1107 Cassele (TW) 1144 Kesle (TW) 
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н о в Cassele (TW) 1152 Chesle (TW) 
1118 Caesle (TW) 1158 Kessele (TW) 
1129 Kessile (TW) 1166 Kesle (TW) 
1134 de Kasselo (TW) 1170 Kesla (TW) 
1135 Kessle (TW) 1172 Kesle (TW) 
1136 Kessele (TW) 1172 Chesle (TW) 
1139 Kesle (TW) 1174 Kessele (TW) 
1141 Kesle (TW) 1188 Kessele (TW) 

KAASTERT is volgens Roukens castra-rode en volgens Moerman castrum 
„fort" of castra „legerplaats" δ. Vannérus echter heeft de oudste vor
men verzameld en grondt daarop zijn verklaring „queue de veau" β. 
Veldnamen op -staart zijn niet zeldzaam, zij ontlenen hun naam aan 
de vorm van het stuk land (Bach § 291). Maar Vannérus noemt het 
Limburgse Kalfstaart een spotnaam voor een molen: het dunne straaltje 
water dat de molen in beweging brengt, geeft de indruk dat de molen 
door een kalfstaart aangedreven wordt. Het betreft hier inderdaad een 
molen: 1316 unius molendini bannalis siti apud Caffstert supra Mosam, 
en juist molens droegen vaak spotnamen. Maar welke de grond voor 
deze naam ook zij, geen van de oude vormen wijst in de richting van 
castrum. 
Toch is deze PIN niet zonder belang voor ons onderzoek. Wij menen nl. 
in de vormen Cawester, Kawester de Romaanse vorm van Kalfstaart 
te zien. Het Waalse cawe betekent „staart" en -ster is een Waals topo-
nymisch element, dat o.a. voorkomt in Logister, Lataster, Wérister, 
Pépinster, Thimister. Cawester is dus de door fonetische aanpassing 
geromaniseerde vorm van Caffstert6a, maar de gelijkheid caie'e=stert 
en het bestaan van een Waals toponymisch element -ster hebben het 
romaniseringsproces vergemakkelij kt. 
KASTENRAAi is volgens Roukens een rade genoemd naar een kasteel, 
volgens Moerman een -rade-naam waarvan het eerste lid onduidelijk 
is ' . De oude vermeldingen tonen echter aan, dat de oorspronkelijke 
uitgang pas de laatste eeuwen gelijkgemaakt is aan de -rade-namen uit 
de omgeving: Venraai, Tienraai. 
De vormen op -roy zijn door metathesis van r-l tot l-r ontstaan uit 
Casterlo. Van deze metathesis kunnen wij de volgende toponymische 
voorbeelden geven : 
Haler (gem. Hunsel) : 1244 Harle (Th I 20) ; 1299 Harle (Th I 85) ; 
Oler (gem. Gratem) : 1495 Orlo (Th I 471) ; 1500 Oerle (Th I 492) ; 
Tungelrooi (gem. Weerd): 1294 Tungerlo (SS 232); 1442 Tongerloe 
(Th I 325). 
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Daar voor Tungelrooi de oudste vormen met metathesis dateren uit 
de 15e eeuw: 1433-1488 Tongelroe (Th I 315), kunnen de vormen 
Castelre uit 1485 en 1553 dus zeker als de oudste getuigen van metathe
sis in deze PIN gelden. 
Hoewel deze metathesis algemeen Limburgs is 8, behoorde zij waar
schijnlijk niet tot het plaatselijk idioom van Kastenraai. Immers te 
Kastenraai spreekt men van ка.гэіэ, terwijl men in Venlo kastanroj 
zegt. De vormen met metathesis zijn dus buiten Kastenraai ontstaan, 
hetgeen verklaart waarom zij tussen de oude vermeldingen zo schaars 
voorkomen. Als oudste vorm van deze PIN nemen wij dus aan Casterlo, 
een -lo-naam. 
Het is moeilijk te zeggen of het eerste lid van deze samenstelling van 
Romeinse of van Frankische oorsprong is. De bodem heeft ter plaatse 
niets opgeleverd dat aan een Romeinse versterking doet denken en 
Kastenraai ligt ook niet aan een Romeinse weg. In het Noordbrabantse 
Kasteren bij Hogeloon, waarvan de oude vormen luiden: 1173 Kyr-
casterle (TW); 1219 Kirckasterle (TW); ie kwart 13e eeuw Casterlo 
(TW), en in het Belgische Kasterlee ten Z. van Turnhout, waarvan de 
oude vormen zijn: 1144 Casterla (TW); 1181 Casterle (TW); 1186 
Casterlo (TW), zijn evenmin resten van Romeinse vestingen gevonden. 
Een Romeinse oorsprong achten wij daarom voor Kastenraai zeer 
twijfelachtig. 
KESSEL. De vormen Cassallo en Cassalo, anno 950, worden door Gys-
seling (TW) op Kessel betrokken, maar het is verre van zeker of dit wel 
juist is. Naar aanleiding van de in de contekst genoemde plaatsbe
palingen zijn achtereenvolgens Kessenich, Torn en Neeroeteren voor
gesteld ·. Maar ook als wij deze twee vormen buiten beschouwing laten, 
zijn de resterende duidelijk genoeg om Kessel te verklaren als cas-
tellum 1 0 . 
In Kessel zijn talrijke resten uit de Romeinse tijd opgegraven 1 1 en zijn 
ligging langs de Maas en de Romeinse weg Tongeren-Nijmegen was 
gunstig voor een castellum. Het is dus mogelijk, dat de naam Kessel 
van Romeinse oorsprong is. Deze oorsprong wordt nog aannemelijker, 
wanneer wij bedenken, dat Kessel buiten het verbreidingsgebied van 
de Frankische Kassel/Kessel-namen ligt. Een derde argument ten 
gunste van de Romeinse oorsprong wordt ons door Glöckner aan de 
hand gedaan, die eraan herinnert, dat Romeins staatsgoed vaak in 
handen van Germaanse legerkoningen geraakte. Welnu „Kessel an der 
Maas ist 870 in den Annales Bertiniani als königliche Abtei Castellum 
erwähnt" 12. 
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Daar in de klankwettige ontwikkeling van castellum>Kessel geen 
Romaanse eigenaardigheden aan te wijzen zijn, is Kessel wel gegerma-
niseerd ten tijde van de Frankische veroveringen. 

2.7. LATIJNSE NATUURNAMEN 

In een heuvelachtig terrein als Zuid-Limburg komen de PIN op -berg 
bij tientallen voor. Deze berg-namen sluiten aan op de -mont-namen 
ten Zuiden van de taalgrens. Het past dan ook geheel in het beeld van 
Zuid-Limburg als taalgrensgebied, dat men hier temidden van de 
Romaanse relicten enkele -mont-namen aantreft. 
Bij de bestudering van -mont-namen in Nederlandstalig gebied moet 
men echter rekening houden met de volgende verwikkelingen. 
1. -mont „berg" kan verward worden met -mond „monding". Sinds 

Henning Kaufmann zijn leer over de beklemtoning in PIN uiteen
gezet heeft, beschikken wij over een criterium om -mont-namen 
te onderscheiden van -mond-namen. Hij heeft nl. aangetoond 
„dass bei vorausgehendem Attribut die Vorverlegung des Tones, 
die sog. germanische Anfangs- oder Erstbetonung nicht (oder nur 
eingeschränkt) gilt, wenn eines der beiden Glieder der Zusammen
setzung, oder beide, Eigennamen sind" 1. PIN die samengesteld zijn 
uit riviemaam (Eigennam) + -mond, dragen de klemtoon dus op 
het tweede lid. In het Nederlandstalige gebied constateren wij deze 
beklemtoning in Roermond: 1130 Ruregemunde (TW), dat ver
klaard moet worden als „gemonde aan de Roer"; verder IJsel-
mónde, Arnemuiden, Dendermónde, Rupelmónde. 
Bij de Romaanse -mont-namen rust de klemtoon op het tweede lid, 
maar bij de vernederlandsing is hij verschoven naar het eerste lid. 

2. Bach heeft ons opmerkzaam gemaakt op de dubbele betekenis van 
berg. Daar het werkwoord bergen oorspronkelijk „schützen durch 
Erhöhen", maar vervolgens ook „schützen durch Verhüllen" 
betekent, is berg zowel „Bodenerhebung von beträchtlicher Höhe" 
als „durch Erdwälle, Mauern usw. gestaltete Verteidigungsanlage" 2. 
Tussen de oude vermeldingen van de PIN Valkenburg (no. 79) 
vinden wij evengoed vormen op -berg als op -burg, terwijl het in 
wezen om de burcht ging 3. 
Voor de Germanen had het vreemde woord mons dezelfde dubbele 
betekenis als hun eigen berg. Een -mont-naam die een vertaling 
is van een Germaanse naam kan dus zowel duiden op berg als 
op burcht. Slechts een bestudering van de geschiedenis van de 
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betreffende plaats en haar ligging kan hier een oplossing bieden. 
3. In de tijd van de Frankische kolonisatie zijn er vele namen op 

-mont gevormd van het type „Avricourt" (zie hoofdstuk 2.5.). 
Deze zijn vooral talrijk in het Ardennengebied, bijv. Andrimont, 
Hargimont, Julémont, Lambermont, Thirimont, Wodémont. In 
Limburg hebben wij geen -mont-namen kunnen vinden waarvan 
het bepalend element een PN is. Maar ook als het een bijvoeglijk 
of zelfstandig naamwoord is, geeft de volgorde déterminant-
déterminé aan, dat deze PIN gevormd is onder invloed van de 
Germaanse syntaxis. Een naam als Rougemont vertoont de Ger
maanse volgorde, tegenover Montrouge de Romaanse *. 

4. Schmittlein heeft de stelling verdedigd, dat veel PIN op -mont 
eigenlijk als toponiem gebruikte Germaanse persoonsnamen zijn 5. 
Er komen inderdaad talrijke persoonsnamen zonder meer als to
poniem voor β en Germaanse PN op -mund, -mont en het vrouwelijke 
-munde, -monde waren in Frankrijk bekend, zoals bijv. de namen van 
de helden Fromont, Gormont uit de ridderromans getuigen, maar 
onzes inziens overdrijft Schmittlein wanneer hij de talrijke Chau-
mont, Chèvremont, Clermont, Fauquemont-namen verklaart uit 
de Germaanse PN Camundus, Kevermund, Clarmund, Folcmund 7. 

KLANKONTWIKKELING. Het Latijnse montem ontwikkelt zich zowel in 
het Romaans als in het Nederlands tot mont. 

59. CHÈVREMONT (gem. Kerkrade) Цэ е . т э і ] 
1396 S c h a v e y m o n t (LE) 1580 Scheveymont (Msg I Q O I , p . 
1423 S c h r a v r e m o n t (Pub! . 1904 p . 33) 

244) 1615 Kaffenberch (Msg 1935 P· I 5 ) 

60. KELMOND (gem. Beek) [kelmant] 

1444 Calmont (R L.v.O. 743, 96) 1687 K e l m o n t ( B R I I I p . 395) 
1660 Calmont (Pubi. 1868 p . 446-447) 

61 . KOLMONT (gem. Voerendaal) [kulmant] 

1444 Coelmont (R L.v.O. 743, 251, 253, 256, 291) 

1451 Coelmont (Msg 1934 P· 4 2 ) 

62. KOLMONT (gem. Vaals) [kulnwnt] 
geen oude vermeldingen aangetroffen 

63. KOLMONDERBOS (gem. Wittern) [kulmandarb Λ ƒ] 

geen oude vermeldingen aangetroffen 

64. MONTFORT (gem. Montfort) [mofart] 

1258 M o n t e m circumfossatum qui Miemekar n u n c u p a t u r (Sloet 812) 

1272 Montfort (Sloet 942) 1277 Montfort (Sloet 992) 

1276 Montfort (Sloet 980) 1286 Montfort (Sloet 1116) 
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65. URMOND (gem. Urmond) [Armant] 
1153 Overmunte (TW) 1400 Oermunde (BR p. 388) 
1166 Overmunte (TW) 1485 Oermonde (ib.) 
1344 Oermunde (SSS 403) 1558 Oermunde (ib.) 

66. VAALS (gem. Vaals) [νυΐβ] 
I04I Vals (TW) 1222 Vails (TW) 
1059 Vals (TW) 1223 Valis (TW) 
1066 Vals (TW) 1251 Vals (Aa 7) 
1100 Vals (TW) 1263 Vails (Aa 203) 

i i 3 3 V a l s ( T W ) 1280 Vals (Aa 369) 

1135 Vals (TW) 1295 Vails (Aa 532) 

CHEVREMONT. Monniken van de abdij Rolduc hadden in de 17e eeuw 
een beroep gedaan op mijnwerkers uit het Luikse kolenbekken om 
naar Rolduc te komen teneinde de kolenwinning in de mijnen van de 
abdij te bevorderen. De plaats waar zij zich vestigden, noemden zij 
naar de plaats waar zij vandaan kwamen: Chevremont. Aldus de fabel 
die gedurende tientallen jaren door de ene geschiedschrijver van de 
andere overgenomen is, terwijl als enig bewijs gold de overeenkomst 
tussen de geschreven vormen van de twee plaatsnamen e. Pas in 1955 
kwam er twijfel aan deze opvatting, toen H. Frusch oude vormen van 
de naam Chevremont bij Kerkrade naar voren bracht. De oudste ver
melding bleek al uit de 14e eeuw te dateren en Schaveymont te luiden 9. 
Deze vorm komt nauwkeurig overeen met de naam zoals hij in de 
volksmond klinkt Jbve.nwt. De gevolgtrekking moet wel zijn: er 
bestaat geen enkel verband tussen de namen Chevremont bij Luik en 
Chevremont bij Kerkrade. De vorm Chevremont is een onder de Franse 
overheersing ingeslopen verbastering van Chavémont, zoals de naam 
van enkele Belgische plaatsen geschreven wordt, o.a. van een gehucht 
bij Homburg in het arrondissement Verviers. Het eerste lid van deze 
naam komt in Wallonië veelvuldig voor als Xhavée [havêye], o.a. bij 
Wandre ten Noorden van Luik. Het heeft zich ontwikkeld uit het 
Latijnse excavata „holle weg". Daarnaast komt Chavée [tchavêye] 
voor o.a. bij Glons en Oupeye, uit het Latijnse cavata met dezelfde 
betekenis. Deze betekenis kan zich uitbreiden tot „talus" 10, zodat 
Chavémont de betekenis krijgt van „berg met steile hellingen die af
dalen naar een holle weg of gracht" 11, wat volkomen past bij de ligging 
van Chevremont, aan de Oostkant van het dal van de Anstel. 
Moeten wij bij Chevremont nu uitgaan van excavaium montem of van 
cavatum montem} Beide vormen, excavatum en cavatum, kunnen leiden 
tot het i4e-eeuwse Schavey-, In het Waals immers zien wij ex- geredu-
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ceerd tot s-: exartum>Frans essart, Waals sart; excappare>FTans 
échapper, Waals haper; exquadra>FTa.ns ¿querré, Waals scwére, zodat 
vóór de Luikerwaalse evolutie sc->h-, waarvan de oudste attestatie 
uit 1138 dateert 12, excavatum dus tot schavey geworden is. Toch kunnen 
wij een oorsprong uit excavatum uitsluiten op grond van het bestaan 
van het namenpaar Chèvremont-Kaffeberg. Het Noordelijke gedeelte 
van Chèvremont heet nl. Kaffeberg of oud-fave.mst. Het eerste lid nu 
van Kaffeberg kan niet uit excavatum, echter wel uit cavatum zich ont
wikkeld hebben. 

De klankveranderingen die van cavatum tot Schavey- geleid hebben, 
zijn : palatalisatie van с voor a tot ch in de 6e eeuw (Richter 151) en kort 
daarna overgang van beklemtoonde a in vrije positie in é (Richter 154). 
De toonloos geworden klinker tussen -t en -mont valt weg in dezelfde 
eeuw (Richter 130), waarna de t verdween (Bourciez 146). 
In de 6e eeuw moet ook de tweetaligheid ter plaatse ontstaan zijn. 
Vóór de palatalisatie van c-\-a vormde zich in de mond van Germaans-
taligen de naam Kaffeberg, gedeeltelijk door fonetische aanpassing, 
gedeeltelijk door vertaling. 

KELMOND, KOLMONT. Tegenover de Chaumont- en Caumont-namen aan 
de Romaanse kant van de taalgrens staan aan de Germaanse kant de 
Kalmont- en Kolmont-namen. Zij worden algemeen verklaard uit 
calvum montem „kale berg". 
Schmittlein acht het echter waarschijnlijker in deze namen een Ger
maanse PN te zien, waarvan de oudste vertegenwoordiger reeds bij 
Jordanes vermeld wordt als Camundus 13. Hiertegen pleit op de eerste 
plaats het grote aantal PIN van dit type, dat eerder aan een soort
naam doet denken en verder de verspreiding. In België en Nederland 
komen deze namen niet Noordelijker voor dan het taalgrensgebied. 
Wij houden ons daarom aan de traditionele verklaring uit calvum 
montem, een formatie van het „type-Neufchâteau" (voorgeplaatst 
adjectief), welk type zich verbreid heeft over het door de Germanen 
veroverde Gallië, in tegenstelling tot het type Châteauneuf waarvan 
het verbreidingsgebied ten Zuiden van de veroveringsgrens ligt. 
Wij hebben dus hier te doen met een groep PIN die a. Romaans taai
goed bevatten, b. ontstaan zijn na de val van het Romeinse rijk, 
с zich verbreid hebben van Noord-Frankrijk tot in Duitsland, waar 
zij voorkomen tot buiten het vroegere Romeinse rijk (Bach § 448,4). 
Zij vertonen dus overeenkomsten met de Villers-Weiler-namen en met 
de Kassel-namen. Het lijkt dus verantwoord in de Kalmont/Kolmont-
namen eveneens de weerspiegeling te zien van de verplaatsing van het 

55 



zwaartepunt van het Frankenrijk van Noord-Frankrijk naar het Rijn
land (ye-Se eeuw) en de daarmee gepaard gaande vestigingsdrang van 
West naar Oost u . 
Terwijl villare een voor een toponiem vrij neutrale inhoud had, is 
„kale berg" een begrip dat niet op ruime schaal te gebruiken lijkt. 
Omdat het type toch zo talrijk vertegenwoordigd is, vermoeden wij, 
dat Kalmont een voorloper is van Rode, Rade, m.a.w. dat deze naam 
gegeven werd aan ontgonnen heuvels en hellingen. Kolmont bij Vaals 
en het Kolmonderbos bij Nijswiler (gem. Wittern) wijzen in die rich
ting. Kolmont bij Vaals ligt tegen de hellende oever van de Selzerbeek. 
Het is een veldnaam. Het Kolmonderbos ligt wel op en tegen een heuvel, 
maar deze is niet kaal. Waarschijnlijk is deze heuvel in de loop der 
eeuwen weer bebost geraakt. Ook hier hebben wij dus met een veld
naam te doen. Op Kolmont bij Ubachsberg (gem. Voerendaal) is de 
naam „kale berg" wel van toepassing. Met zijn i8om. hoogte is het het 
hoogste punt van de omgeving, die in de richting Ransdaal, Schin-op-
Geul en Wiler volkomen kaal is. Ook Kelmond bij Beek is wel als een 
kale hoogte te betitelen. 

Enige Romaanse klankontwikkeling is in Kolmont niet te bespeuren. 
MONTFORT. De oorspronkelijke naam, het onverklaarbare Miemekar, is 
verdrongen door de naam van de burcht die tegen het midden van de 
13e eeuw gebouwd is door Hendrik van Gelre, elect-bisschop van Luik. 
Deze burcht kreeg de in de riddertijd populaire modenaam Montfort. 
Misschien heeft de burcht Montfort door de kruisridders in het Heilig 
Land bij Akkon gebouwd, deze mode begunstigd, misschien ook de 
wapenkreet Chastel Montfort uit de roman van Lorreinen, zoals Blok 
suggereert voor het Utrechtse Montfoort I5. 
Voor taalgrensonderzoekingen is deze migratie-naam van geen belang. 
Hij vertoont, zoals voor een 13e eeuwse naam te verwachten was, de 
normale Franse samenstellingsvolgorde déterminé-déterminant. 
Mont- heeft hier, evenals bij andere namen uit de riddertijd, Montclair, 
Montreal, de betekenis van burcht. 
URMOND. Uit de spelling met -d blijkt, dat het tweede lid van deze 
PIN opgevat werd als mond „monding". Hiertoe gaf aanleiding het 
feit, dat er inderdaad bij Urmond een beekje uitmondde in de Maas. 
Het laatst werd deze opvatting nog verdedigd door Hardenberg, die 
de PIN verklaarde uit de ligging „aan de mond van de Ur, die bij Stein 
ontspringt en met keltisch ûr „frisch" verband houdt" 1β. Om deze 
verklaring in overeenstemming te brengen met de oudste vermeldingen, 
houdt Hardenberg Overmunte voor een verbastering van Ouremunte 1 7. 
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Niet alleen de oude vermeldingen spreken deze verklaring tegen, ook 

de beklemtoning. Als het hier de monding van de Ur zou betreffen, zou 

het accent, overeenkomstig de hierboven geciteerde regel van Kaufmann 

over de beklemtoning in PIN, op -mond moeten liggen. Urmond draagt 

echter het accent op Ur-. 

Beekman was de eerste die, op grond van de oude vormen, de verklaring 

uit -mond verwierp en de oorsprong van de naam zocht in de ligging 

van Urmond ten opzichte van zijn omgeving. Hij zag twee mogelijk

heden, a. over=aa.n gene zijde van, iWMw/e=berg, dus plaats „over de 

rand der hoogten heen aan de Maaszijde"; b. oi;er=hoger gelegen, 

munte=BeTg a/d Maas, een dorp 3 km ten Noorden van Urmond, 

1296 Berghe supra Mosam (VD 255), dus „het stroomopwaarts gelegen 

Berg" 1 β . 

De eerste is minder waarschijnlijk. Zij veronderstelt, dat de plaats 

haar naam gekregen heeft van bewoners die landinwaarts woonden, 

terwijl toch de rivierdalen de oudste woongebieden vormen. Wij ver

kiezen de tweede en moeten dus verband leggen tussen Berg a/d Maas 

en Urmond. 

In Berg ligt een veer in de Maas, voor de omgeving de enige verbinding 

tussen de beide oevers. Deze oversteekplaats is al van oude datum en 

hier passeerde het handelsverkeer van Antwerpen naar het Rijnland 

en omgekeerd. Dat zo'n oversteekplaats verdedigd was, is aannemelijk. 

Deze versterking heette montem (ace.) wat later vertaald is in berg. 

Vóór de vertaling kreeg de aangrenzende, hoger gelegen plaats de 
naam over-munte. 
Het Latijnse mons kan pas na contact met het Germaanse berg de 
betekenis „versterking" gekregen hebben, maar dit contact heeft al 
in de Romeinse tijd plaats gehad, immers de oudste vermelding van 
Bad Ems: Aviomonte (CIL XII I 7734), door Bach verklaard als 
„Kastell am Bache Au" 19, is op zijn laatst uit de 4e eeuw. Het tot 
Berg vertaalde montem kan dus uit de Romeinse tijd dateren. Kaufmann 
erkent wel, dat Urmond in een gebied met Romeinse vondsten ligt, 
maar, omdat de namen van de omliggende plaatsen laten zien, dat het 
gebied Germaanstalig is, wil hij {Ur)munte niet rechtstreeks laten op
klimmen tot het Latijnse montem, maar tot het Germaanse leenwoord 
*munti 20. Hiervan zien wij de noodzaak niet in. Mont heeft nog tot 
in de late Middeleeuwen de betekenis „burcht", zie bijv. het zojuist 
besproken Montfort en Fauquemont=Valkenburg. Als Berg een 
vertaling van Munte is, hetgeen Kaufmann aanvaardt, moet Munte 
als een vreemd (i.e. Latijns) woord beschouwd zijn. 
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Tenslotte nog een woord over Unnond=monding van de Ur. Wij 
hebben hier weer een geval van Rückbildung (backformation), waar
van Bach § 179 een aantal voorbeelden geeft. Doordat het tweede lid 
voor „mond" aangezien werd, zag men in het eerste lid de naam van de 
plaatselijke beek, die toen de naam „de Ur" kreeg. 
VAALS. Gysseling heeft deze PIN verklaard uit het Latijnse meervoud 
valles „dalen" 21. Eerder had Camoy herhaaldelijk Vaals teruggeleid 
tot het Germaanse falisa „rots" 2a. Onlangs heeft W. A. F. Janssen 
deze laatste verklaring verdedigd en waarschijnlijker geacht dan die 
van Gysseling 2S. Hij meent, dat in een bergachtige omgeving, waar de 
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bergen meer imponeren dan de dalen, het niet voor de hand liggend is, 
dat er een plaats genoemd wordt naar de dalen. Hiertegen kunnen wij 
echter een lijst van tachtig PIN uit het TW aanvoeren die teruggaan 
op vallis, valles of een afleiding hiervan, als simplex of als element van 
een samenstelling. Uit het meervoud valles hebben zich ontwikkeld: 
Vaulx, Vaulx-Vraucourt en Vaux (dép. Pas-de-Calais), Vaulx-lez-
Toumai (Henegouwen), Vaux-en-Amiénois en Vaux (dép. Somme), 
Vaux-lès-Mouzon (dép. Ardennes), Failz bij Trier. 
Een ander bezwaar van Janssen geldt de betekenis. Hij is van oordeel, 
dat Vaals t.o.v. de omgeving niet in een dal ligt, maar „tegen de vrij 
steile heUing van de Vaalserberg, de hoogste van de omgeving". De 
Vaalserberg is weliswaar het hoogtse punt van Nederland, maar als 
wij hier over heen, dus ook over de landsgrenzen heen, kijken, zien wij 
dat in Oostelijke richting de hoogte steeds toeneemt. Het kaartje met 
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de Noord-Zuid-doorsnede ( p. 58) toont duidelijk, dat de naam „dalen" 
volkomen met de werkelijke ligging van Vaals overeenstemt **. Het 
derde bezwaar is) dat de Latijnse v- niet alleen in leenwoorden die in de 
Romeinse tijd in het Germaans opgenomen zijn (vinum>vn]n, 
valÎum>wa.l), maar ook in Zuidlimburgse PIN (Wijk, Wiler, Nijswiler, 
Waalwiler) een w- oplevert. Maar ons vergelijkingsmateriaal moeten wij 
eerder zoeken binnen het „Romaanse taaleiland Vaals-Aken" en hier 
vinden wij, behalve Vaals, ook Simpelveld, Vijlen en het nog te be
spreken Vernelsberg. De bewijzen van Gysseling voor het bestaan van 
dit Romaanse taaleiland hebben wij zo kunnen aanvullen, dat er in 
de gemeente Vaals geen oude woonkern aan te wijzen is waarvan de 
naam buiten het Romaans om te verklaren is: Harles (no. 25), Mamelis 
(no. 26), Holset (no. 30), Lemiers (no. 36), Vijlen (no. 54), Melleschet 
(no. 90) en bovendien de veldnamen Kolmont (no. 62) Malensbos (no. 
73) en Kerperbos (no. 8g). Slechts jongere namen zijn Germaans: 
Wolfhaag, Raren, Kamerig, Kottesen. 
Wil men nu met deze onmiskenbare Romaanse inslag rekening houden 
en, met Janssen, veronderstellen „dat Vaals, hoewel teruggaande op 
f alisa, toch via het Romaans zijn naam heeft gekregen" dan staat men 
voor de moeilijkheid, dat er van het Romaanse f alise, dat toch pas na 
de 9e eeuw (einde van de werking van de Umlaut) in het Germaans 
teruggekeerd kan zijn, geen enkel kenmerk meer over is, noch het 
accent zoals in Terblijt, Lemiers, Kartiels enz., noch de F- zoals in 
Fytschet, noch de slot -e zoals in Sibbe. 
Deze fonetische moeilijkheden maken een verklaring falisa>Vaals 
onwaarschijnlijker dan valles>Vaals. De overgang van de bilabiale 
tot de dentilabiale v- en de vereenvoudiging van -II- tot -l- (Bourciez 
186) zijn voor het Romaans normale veranderingen. Men vergelijke 
hiermee de ontwikkeling van Vijlen (no. 54). Maar de Romaanse ont
wikkeling is opgehouden vóór de vokalisering van l vóór medeklinker 
die zeker tegen 1100 een voldongen feit was (Bourciez 188). 

2.8. NAMENPAREN 

In een taalgrensgebjed komt het vaak voor, dat één en dezelfde plaats 
twee namen draagt, die de neerslag vormen van de tweetaligheid die 
in dat gebied heerst of geheerst heeft1. Ook in het Limburgse taalgrens-
gebied liggen plaatsen waarvan wij een Romaanse én een Nederlandse 
naam bezitten. 
De relatie tussen deze twee namen kan op verschillende wijze tot stand 
gebracht zijn. 
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ι. In homogeen Romaans taalgebied ontwikkelt een PIN zich regel
matig volgens de Romaanse fonetiek. Als de Germaanse taal in 
dit gebied binnendringt, nemen de Germaanstaligen de PIN 
zonder meer in hun taal over. Gedurende de periode van tweetalig
heid die nu volgt, ontwikkelt de naam zich in twee richtingen, een 
Germaanse en een Romaanse, totdat de Romaanse klankontwik
keling tot stilstand komt als de Romaans-Germaanse tweetaligheid 
plaats maakt voor Germaanse ééntaligheid. 
Eigenlijk heeft dit proces zich voorgedaan in alle van oorsprong 
Romaanse PIN die wij in de vorige hoofdstukken besproken hebben. 
De overgeleverde vormen hebben echter deze dubbele ontwikkeling 
meestal niet laten zien, omdat de tweetalige periode al voorbij was, 
toen de oudste attestaties verschenen. In vele gevallen ook is de 
tweetalige periode te kort geweest om namenparen te laten ontstaan. 
Een duidelijk voorbeeld van gelijktijdige Germaanse en Romaanse 
klankevolutie hebben wij reeds ontmoet in de naam Maastricht 
(no. 5). 
In onze streken heeft zich ook vaak het geval voorgedaan, dat niet 
de Germaanse, maar de Romaanse taal zich opdrong in anders
talig gebied. Dan ontwikkelde een Germaanse PIN zich gedurende 
een bepaalde periode volgens de Romaanse klankleer, terwijl daar
naast de Germaanse klankontwikkeling normaal voortgang vond. 
De meeste PIN die in dit hoofdstuk behandeld worden, behoren tot 
dit type. 

2. De gelijkmaking kan nog een stap verder gaan, doordat het suffix 
in PIN die afleidingen zijn, vervangen wordt door een suffix eigen 
aan de overnemende taal. Zo wordt bijv. het Germaanse -ingen 
gesubstitueerd aan het Romaanse -acum in de namen Ricciacum-
Ritzingen, Lutiacum-Lüttingen, Ibigny-Ibingen, in het taalgrens-
gebied van Elzas-Lotharingen. 
Een suffix kan ook vervangen worden door een samenstellingsele
ment, bijv. -acum wordt -hoven in Crisnée-Gerstekoven, in het 
Luikse taalgrensgebied. Tenslotte kan in de overnemende taal een 
suffix toegevoegd of een reeds aanwezig suffix weggelaten worden. 
De PIN Mesch (no. 75) is een Limburgs voorbeeld van deze laatste 
wijze van gelijkmaking. 

3. Als in tweetalig gebied de beide bevolkingsgroepen zo'n langdurig 
en nauw onderling contact hebben, dat zij eikaars taal leren, kan 
de in de vreemde taal overgenomen PIN vertaald worden. De 
Romanen kunnen een PIN ten behoeve van de Germanen in het 
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Germaans vertaald hebben, de Germanen kunnen ook de Romaanse 
PIN in hun eigen taal vertaald hebben. 
Het vertalen van PIN is alleen mogelijk, als deze in hun geheel nog 
verstaanbaar zijn, bijv. 's-Hertogenrade (tegenwoordig Herzogen
rath) -Rolduc (=Rode-le-Duc). Als een samengestelde PIN slechts 
gedeeltelijk verstaanbaar is, wordt het verstaanbare deel vertaald, 
terwijl het andere deel fonetisch aangepast wordt. Schilberg (no. 
84), Schweiberg (no. 85) en Vemelsberg (no. 87) zijn voorbeelden van 
gedeeltelijk vertaalde PIN, evenals Catualium-Heel (no. 2) en 
Coriovallum-Heerlen (no. 3), maar in deze twee gevallen betreft 
het Keltisch-Germaanse tweetaligheid. 

4. Tenslotte is er de mogelijkheid, dat beide namen noch semantisch, 
noch fonetisch enige relatie met elkaar hebben. Wihogne-Nudorp, 
Faymonville-Aussenborn, en Champagne-Gringertz zijn enige van 
de zeldzame voorbeelden van dit type, dat in Limburg ontbreekt. 

5. Naast deze vier wijzen van gelijkmaking staat nog een bijzonder 
geval. In de onmiddellijke nabijheid van een plaats met een vreemd-
talige naam ontvangt een plaats een naam die er de vertaling 
(geheel of gedeeltelijk) van is. De Limburgse voorbeelden van dit 
type hebben wij reeds ontmoet in Simpelveld-Huls (no. 27) en 
Chèvremont-Kaffeberg (no. 59). 

Kranzmayer, aan wie wij de eerste inleiding in het probleem van de 
„Ortsnamen-Paare" danken 2, heeft de volgende terminologie geïn
troduceerd: Entlehnungspaare voor onze groepen 1. en 2.; Uberset-
zungspaare voor onze groep 3. ; Freie Ortsnamen-Paare voor onze 
groep 4. en Doppelnamen voor onze groep 5. Wij zullen deze termen 
gebruiken in de Nederlandse bewerking van Draye: Ontlenings
paren, Vertalings-paren, Vrije PlN-paren en Doubletten 3. 

(59) . CHÈVREMONT-KAFFEBERG 

67. EIS (gem. Wittern) [e.s] 
1193 Hanzon (TW) 1323 Eyse (A 328) 
1230 Hanson (HCTD 1947, p. 49) 1360 Eyze (BLO 1878) 
1252 Hanzon, Hanxon (SLL 510) 1378 Eyse (VB 450) 
1266 Ainse (Leodium 1910, p. 61-63) 1447 Hanson (Leodium 1910, p. 61-

63) 
1287 Eyse (Aa 428) 1490 Hanson alias Eys (ib.) 

68. EISDEN (gem. Eisden) [e.zda] 
1168-74 Espede, Espide (TW) 1334 Aspere (BLO 383) 
1180 Espithe, Espethe, Espide (TW) 1334 Aspre (SLL 1180) 
1213 Haspere (TW) 1335 Aspere (SLL 1189) 
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I2I3 Haspre (TW) 

1221 Aspre (TW) 

1256 Aspre (Leodium 1908, p. 78) 

1267 Aspre (ib.) 

1278 Espede (Aa 339) 

1327 Esde (SSS 209) 

1330 Espde (BLO 327) 

1341 Esde (Leodium 1908, p. 78) 

1355 Espde (SSS 534) 

1363 Espde (SSS 684) 

1378 Hesde (SLL 1716) 
1379 Esde (SLL 1718) 
1397 Aspe (SLL 1908) 
1398 Asple (Leodium 1908, p. 78) 

De vormen anno 1168-74 en 1180 geeft het T W onder „Espede (onb. aan 
de Maas in Limburg)", terwijl de vormen anno 1213 en 1221 te vinden zijn 
onder „Haspere (=Eisden)" . 

E P E N (gem. Wittern) [іэрэ] 
1041 Apine (TW) 
1056 Apinis (TW) 
1075 Epeno (REK 1054) 

GRONSVELD (gem. Gronsveld) [gru/alt] 
1063 Crueles (Ste Croix 5) 
± 1089 Gruosles (TW) 
1103 Grules (TW) 
i n i Grule (TW) 
1127 Grunesele (TW) 
1130 Grunsele (SS 37) 
1131 Grules (TW) 
1145 Grunsele (TW) 
1233 Crueles (VB 59) 
1241 Gronsele (VD 74) 

1224 Epene (TW) 
1289 Epen (Wi p. 137) 
1338 Epen (Bu 132) 

1257 Gruñes (VB 115) 
1266 Grunselt (Pr 5) 
1277 Crueles (SLL 691) 
1282 Grunselt (VB 193) 
1286 Grule (SLL 771) 
1311 Gronselt (BLO 231) 
1363 Gronsselt (BLO 2049) 
1374 Gronsoilt (VD 314) 
1379 Gronselt (VB 454) 
1380 Groele (VB 462) 

GULPEN (gem. Gulpen) [gAtepa] waals [galope] 
1161 Golepe (TW) 
12e eeuw Golopia (TW) 
1215 Golopia (TW) 
1226 Golopia (Lac II 135) 
1235 in pago golopiensi (Bu 27) 
1241 Golopia (Bu 31) 
1252 Goleppiam (SLL 510) 
1253 Golopia (BLO 55) 
1257 in parochia golopensi (Aa 102) 

HEUGEM (gem. Maastricht) [ho.gam] 
І І З З Н О І П (TW) 

1155 Hoyn (SLL 46) 
1157 Hogehem (TW) 
1186 Hogehem (TW) 
1213 Hoiens (TW) 
1233 Hogeim (OLV 11) 
1266 Hoghem (OLV 17) 
1314 Hoghem (ELM) 

1266 Galopia (Aa 211) 
1266 Golopia (Pr 5) 
1274 Galoppia (Aa 289) 
1278 Golopia (Aa 339) 
1280 Galopiam (ace.) (Aa 360) 
1280 Gulpen (Aa 369) 
1287 Golopia (Aa 428) 
1300 Guipe (OLV 44) 

1314 Hoyoul (ELM) 
1318 Heugihm (ELM) 
1326 Hougem (ELM) 
1330 Hoygheim (BLO 327) 
1334 Hoyn (SLL 1180) 
1354 Hoeghen sour Mouse (FLM) 
1358 Hogheim (SSS 603) 

1361 Hogheym (SSS 660) 
De vorm van 1155 geeft het T W abusievelijk onder Hongen 



(35)· KADIER-KEER 

(5). MAASTRICHT 

73. MALENSBos (gem. Vaals) [тэ.ІэзЬл/] 
i2o8 Malone (TW) 
1656 Malensbosch (Msg 1931 p. 49) 

74. MECHELEN (gem. Wittern) [ιηεχοΐά] 
1133 Mechluns (TW) 
1215 Méchele (Bu 19) 
1243 Mechilne (Pubi. 1929 p. 56) 
1264 Mechelen (Ernst 211) 
1266 Mechelen (Pr 5) 
1274 Megchele (Ernst 232) 

1275 Meghele (Ernst 233) 
1280 Mehelon (PSL p. 1) 
1239-1331 Mechlun (AAT 125) 
1317 Méchele (Pubi. 1929 p. 57) 
1317 Megheln (ib.) 
1341 Mecgelin (A 673) 

75. MESCH (gem. Eisden) [mef] waals 
1178 Messau (TW) 
1253 Meske (SG 7) 
1291 Meschau (Aa 481) 
1299 Mexhau (Th I 86) 
1303 Meschau (A 28) 
1307 Mesche (A 57) 
1324 Mesghe (Pr 26) 
1339 Mescau (VB 314) 

[mèhawe] 
1359 Mesghe (SSS 619) 
1368 Messche (SSS 753) 
1510 Mesch (MAM 248) 
1553 Mexhauwe (BR p. 418) 
1558 Mexhawe (BR p. 422) 
1596 Mechau (Leodium 1908 p. 63) 
1777-1779 Mexhau (Ferraris I) 
± 1800 Merchault (Ferraris II) 

76. NOORBEEK (gem. Noorbeek) [nu.rbik] waals [nàdebaye] 
1144 Nortbeche, Nortbech (TW) 
1280 Nordebach (PSL p. 1) 
1350 Nortbeke (SSS 468) 
1436 Nordebaie (SLL 2494) 

(27) . SIMPELVELD-HULS 

1459 Noerbeke (Pr 68) 
1553 Noerdbeeck (BR p. 418) 
1604 Norbeeck (MAM 134) 

77· SINT GEERTRUIDE (gem. Sint-Geertruide) [smt^itara] 
1222 capellae Sanctae Gertrudis de Sarto (Msg. 1889 p. 185) 
1266 Sancta Gertrudis (Pr 5) 

1282 sánete Gertrudis (gen.) (VB 193) 

1346 Sainte Gertrude (FLM) 

1485 Sintgertruden (Pubi. 1875 p. 116) 

1524 Sint Geertruyden (Pr n o ) 
1644 sinte Gertruyden (Rschepen-
register Breust) 
± 1760 Sainte Gertrude (Msg. 26-
10-1889) 

78. SINT PIETER (gem. Maastricht) [smtpitar] 
1155 Sanctum Petrum (TW) 1346 Saint Pierre (FLM) 
1233 villa sancti Petri (OLV n ) 1357 Saint Piere (FLM) 
1294 sente Pietre (Pr и ) 1665 Saint Piere (Ei 6) 
1312 zente Peter (Pr 22) 
1314 in districtu Sancti Petri prope 

Traiectum (ELM) 
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79- VALKENBURG (gem. Valkenburg-Houtem) [valakaberig] 

1041 Falchenberch (TW) 
1075 Valckenburch (REK 1054) 
1096 Falcombere (TW) 
H O I Falkenberge (TW) 
1122 Mons Falconis (TW) 
1128 de monte Falconis (TW) 
1131 de Montefalconis (SS 39) 
1131 Falconmont (TW) 
1131 Valcanberch (TW) 
1132 de Falcomonte (SS 40) 
1132 Falkenburg (TW) 
1132 Valkenburg (TW) 

1134 Falconmont (TW) 
1136 de Falcomonte (TW) 
1136 Falgenburg (TW) 
1138 Falchenburch (TW) 
1139 Falkenburg (TW) 
1140 Falkenburch (TW) 
1140 Falconmunt (TW) 
1141 Valkenburch (TW) 
1146 Falkeberg (TW) 
1147 Falkenburch (TW) 
1147 Valkenburch (TW) 
1147 de monte Falchonis (TW) 

EIS. Voor deze duistere naam hebben de toponymisten nog geen ver
klaring gevonden. Gysseling vermeldt slechts, dat als oudste attestatie 
ervan een Romaans klinkende vorm optreedt 4. De vormen Hanzon, 
Hanxon, Hanson komen alleen in de Luikse oorkonden voor en zijn 
inderdaad de Romaanse vormen van de Germaanse Eyse, Eys. 
De Romaanse uitgang -on heeft voor verschillende doeleinden gediend. 
Hij is diminutief-suffix, bijv. ourson bij ours. Ook in de toponymie werd 
hij als zodanig gebruikt, bijv. Moeskroen (West-Vlaanderen) : 1060 
Moscheron, 1066 Moskeron (TW) is diminutief bij Mosser (gem. Kuume, 
West-Vlaanderen) 1190 de Moscro, 1199 Moscre (TW). Hanzon zou dus 
een diminutief kunnen zijn bij H O I Hanz (TW), de oudste attestatie 
van de plaats Ans bij Luik. De afstand tussen Eis en Ans is weliswaar 
groot, maar beide plaatsen hadden betrekkingen met Luikse kerken 
en abdijen, ni. Saint-Paul, Saint-Lambert en Val-Benoit. 
Er bestaat ook een toponymisch suffix -on dat achter Latijnse PN 
gehecht werd, bijv. Aubusson (dép. Creuse) bij de PN Albucius. Het 
is dus mogelijk, dat Hanzon een afleiding van een PN Ancius is (cf. 
Ancy bij Limé, dép. Aisne: 877 Anciacum TW). De oudste vorm van 
Ensch bij Trier luidt 1222 Ancun, dat volgens Gysseling TW gelezen 
moet worden als Anciaco. 
Een derde mogelijkheid is, dat -on hier hydroniem-suffix is 5. Eis ligt 
aan de Eiserbeek, terwijl ten Westen van Eis een aantal bronnen ont
springen, die hun water in de Eiserbeek lozen. Het is dus mogelijk, 
dat Hanzon oorspronkelijk de naam van de Eiserbeek is geweest, die 
later op de plaats aan die beek is overgegaan. In dit geval is Hanzon 
te ontleden in *Han-is-on, waarin het element Han- hetzelfde is als dat 
wat voorkomt in een aantal toponiemen en hydroniemen met het ele
ment -apa „water": de Haneppe, de Hanf, de Hampe in Duitsland; 
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Hennip, Happenhennip en de Hennipsloot in ons land, Hannaches en 
Hannapes in Noord-Frankrijk. Hierin duidt Han- op het geluid dat 
door het water voortgebracht wordt; het hoort bij het Germaanse 
han- „zingen" e . -is- is eveneens een hydroniem-suffix, dat o.a. voor
komt in de naam van de Niers ea. 
Deze laatste mogelijkheid ontmoet echter een bezwaar. Daar de H-
wel in de Romaanse, echter niet in de Germaanse vormen voorkomt 
en in deze streken de aspiratie steeds gehandhaafd blijft, moeten wij 
deze H- van Hanzon als een toevoegsel zonder betekenis beschouwen, 
zoals de H- dat ook is in de oudste attestatie van Ans. Immers de 
latere vormen luiden: 1143 Anth, 1155 Anz, 1195 Anz, 1209 Anz, 1211 
Anz, 1220 Anz, 1221 Ans (allen TW). Hetzelfde verschijnsel zien wij 
ook in de oude vormen van Eisden (no. 68). 
Uit de Romaanse vorm is de Germaanse ontstaan door verplaatsing 
van het accent naar de eerste lettergreep. Toen de oorspronkelijk 
onbeklemtoonde genasaliseerde a beklemtoond werd, is waarschijnlijk 
de klinker enigszins gewijzigd tot Ainse, waarna later de -и- voor scher
pe spirans verdwenen is 7 (men vergelijke de ontwikkeling van het 
Franse penser naar het Nederlandse peinzen en het Zuidnederlandse 
peizen). 
Het is niet mogelijk vast te stellen, wanneer de Germaanse vorm zich 
uit de Romaanse ontwikkeld heeft, dus ook niet wanneer de Romaanse 
taal in Eis voor de Germaanse geweken is. 
EISDEN. Blijkens de titel van een geschrift uit 1675: Manifeste et 
déclaration sincère et véritable de l'usurpation du Thoulieu (sic), 
entreprinse par les Seigneurs Gagiers à'Eisden ou A spie sur la Rivière 
de Moeuse au mesme lieu, hebben wij hier te maken met een namenpaar, 
waarvan (H)aspere de Romaanse vorm is, die vooral in Luikse teksten 
voorkomt, en Eisden de Nederlandse, die vooral in Maastrichtse teks
ten verschijnt. 
De Nederlandse vorm berust op de afleiding *asp-ithja „espenbos", 
waarvan de evolutie geattesteerd wordt door de vormen Espithe-
Espede-Espde-Esde. Van ditzelfde Germaanse aspithja moeten wij ook 
de Romaanse vorm afleiden, waarvan de ontwikkeling begonnen is 
vóór de Umlaut van a in e, dus vóór de 8e eeuw. 
De normale Romaanse ontwikkeling van -ithja zien wij in de PIN 
Hodeige en Wasseiges (beide prov. Luik). Maar in deze namen heeft 
de overgang van -ithja naar -eige plaats gehad in de 5e-6e eeuw, toen 
ook een Germaans *wadiu in het Romaans opgenomen werd en tot 
gage verder groeide (Bourciez 149). 
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De Romaanse vorm van Eisden is later ontstaan, toen -ithja al overge
gaan was in -ithe. De klemtoon is op de beginlettergreep blijven rusten 
en *Aspithe evolueerde tot Aspre, waaraan in sommige attestaties een 
parasitaire aspiratie werd toegevoegd. 
Hoewel de groep -spt- en spd- in het Romaans vereenvoudigd werd 
tot -st-, bijv. hospitem>hospte>hoste>hôte (Bourciez 141), is de over
gang -spt->-spr- verklaarbaar, daar de Romaanse r een tong-r was, 
tot in de 17e eeuw (Bourciez 176). 
Het Germaans is dus in Eisden nooit geheel gezwicht voor het Romaans, 
maar tussen de 7e en 9e eeuw is er een periode van tweetaligheid ont
staan, waarvan het einde niet aan de hand van de fonetiek te bepalen is. 
EPEN, is voortgekomen uit apa met afleidingssuffix -ine β. De water-
naam apa is misschien door de Franken in de Merovingische tijd in 
Gallië ingevoerd ·. Apine heeft zich verder regelmatig volgens de 
Germaanse klankleer ontwikkeld tot Epen, door Umlaut (Se-ge eeuw). 
Maar in de 11e eeuw zien wij nog de Umlautloze vormen Apine en 
Apinis. Dit zijn Romaanse vormen, die vóór het optreden van de Um
laut ontstaan zijn en zich gehandhaafd hebben tot na het buiten
werking-treden van de Umlaut. 
Terwijl intervokalische stemloze medeklinkers tegen 400 stemhebbend 
worden (Straka 14), zien wij in Apine handhaving van de stemloze -p-. 
Apine is dus later in het Romaans opgenomen, in de tijd dat apotre 
en pape door het Romaans overgenomen werden, d.w.z. in de Merovin
gische tijd. 
GRONSVELD. Bij de beschouwing van de oude vermeldingen van deze 
naam blijkt duidelijk, dat de -v- en de -d slechts late toevoegsels zijn. 
Pas in de 13e eeuw verschijnt de -t, een vaak voorkomende paragoge, 
die wij o.a. constateren in Asselt: 1225 Assele (TW), in Melleschet 
(no. 90) en in het nabij Gronsveld gelegen Moerslag, dat ter plaatse 
[тиэг/эк] genoemd wordt. 
In de 14e eeuw wordt de uitgang -elt veranderd in -velt, -veld. Daar 
deze verandering alleen in het schrift optreedt en in Gronsveld zelf de 
naam nog steeds zonder -v- uitgesproken wordt, is de verklaring wel 
te zoeken in een foutieve lezing van -s/- in plaats van -ss-, dus Gronsselt-
Gronsfelt-Gronsveld. 
De plaatselijke uitspraak mist eveneens de -»-. Verlies van -n- voor 
scherpe spirans is weliswaar een bekend verschijnsel, dat wij ook bij 
de bespreking van Eis gesignaleerd hebben, maar aangezien de Waalse 
vorm, Groules, deze -n- ook mist, lijkt het zeer waarschijnlijk, dat deze 
letter als derde anorganische medeklinker beschouwd moet worden. 
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De gereconstrueerde vorm luidt nu *Grousele, d.i. *Groesele, een aflei
ding met -¿-suffix (Bach 246-248) van groes, groos „niet omheind gras
land, gewoonlijk hooiweide", waarvan Lindemans vermeldt, dat het 
vooral in het Maasland gebruikt wordt 10. 

Naast deze Nederlandse vorm Groesele stond de Waalse vorm Gruosle(s), 
waarin -MO, evenals -ue-, -ou- en -м-, identiek is met de Nederlandse 
-ое- u . 
De oude Waalse vormen van Gronsveld, Grules, Crueles, laten ook nog 
het wegvallen van -s- voor -l- zien, welke ontwikkeling in het begin 
van de u e eeuw geplaatst moet worden, zij het dan vóór de verovering 
van Engeland door de Normandiërs (anno 1066), zoals de uitspraak 
van het Engelse isle getuigt (Bourciez 157). 

De Romaanse taal is in Gronsveld dus niet eerder dan de u e eeuw 
verdwenen, het is echter niet mogelijk te zeggen, wanneer zij zich 
hier naast het Germaans gedrongen heeft. 
GULPEN. Deze plaats ligt aan de kruising van de oude weg Maastricht-
Aken met het riviertje de Gulp, waaraan zij haar naam ontleent. 
Gulp is een samenstelling met het hydroniem apa van guli- „geul"12. 
De PIN Gulpen is ontstaan uit een afleiding op -ja van *gulapa. Van 
apa verschijnen soms varianten opa, ipa, ufa, if a (Bach 183). Zo zien 
wij als oudste vorm van Gulpen Golopia. Hieruit heeft zich met de 
klemtoon op de eerste lettergreep de Nederlandse vorm Gulpen ont
wikkeld, en met de klemtoon op de tweede de Romaanse vorm Galope. 
In deze Romaanse vorm zien wij de voor het Waals karakteristieke 
ontwikkeling van labiale medeklinker -\- j , zoals in de Romaanse 
ontwikkeling van het Germaanse *hapja, dat in het Frans tot hache, 
maar in het Waals tot h èpe evolueert (Remade 38). De a in Galope 
kan verklaard worden uit de Waalse voorkeur voor a als klinker in de 
onbeklemtoonde eerste lettergreep (Remacle 3). De Romaanse vorm 
Galope is tot op heden gebruikelijk in Frankrijk en Wallonië 13. Zelfs 
figureerde deze plaats als Galoppe op de lijst van Limburgse gemeenten 
die in 1815 door de gouverneur van Limburg aan de minister van 
Binnenlandse Zaken gestuurd werd 14. 

Het is niet mogelijk om met behulp van klankveranderingen het ont
staan van de Romaanse vorm te dateren. 
HEUGEM. Naast de Germaanse vorm Hogehem verschijnt de Romaanse 
Hoin. 
In talrijke PIN in Wallonië zien wij -heim veranderd in -ain of -en, 
bijv. Hattain: 966 Hathaim, 1177 Hatain; Grand-Rechain : 888 
Richeim, 1143 Riehen; Dalhem: H O I Dolehen (alle TW). 
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Hoin heeft zich ontwikkeld uit Hogehem door de overgang van de inter-
vokalische g voor e in j:Ho-j-en (Bourciez 118), waarna in het Waals 
de tweeklank -ten overgegaan is in -in (Remacle 19). De evolutie 
g>j heeft al in de Romeinse tijd plaats gehad, zodat de Romaanse vorm 
van Heugem ontstaan kan zijn, zodra de Germaanse vorm Hogehem 
bestaat. 

Uit een vermelding i 1760 Hoien blijkt, dat de Romaanse vorm tot 
in de 18e eeuw bekend was 1 8. 
MALENSBOS. De oudste vermelding, Malone, komt, volgens Gysseling 1 β 

voort uit het Germaanse *magalunas, waaruit eveneens het forêt de 
Marlagne bij Namen en het daarnaar genoemde Malonne. Terwijl deze 
drie namen Romaanse klankontwikkeling vertonen, zijn Machelen 
en Mechelen met Germaanse klankontwikkeling voortgekomen uit 
hetzelfde *magalunas, dat Gysseling als adjectief plaatst bij *magan 
„kunnen", met de betekenis „het machtige". 

In regelmatige Romaanse klankontwikkeling gaat de groep -gl- voor
afgegaan door een klinker over in gemouilleerde l, terwijl de j<g zich 
verbindt met de voorafgaande klinker, zoals in coag(u)lare>cailler 
(Bourciez 133). 
De hiervan afwijkende ontwikkeling mag(a)lunas>Malone is toe te 
schrijven aan de door Dauzat in de 8e en volgende eeuwen genoteerde 
„répugnance totale vis à vis à la palatalisation" 17. Hierdoor kunnen 
wij de romanisatie van magalunas>Malone in deze periode plaatsen. 
De tegenwoordige naam Malensbos is uit de geromaniseerde vorm 
voortgekomen. Op de periode van Germaans-Romaanse tweetaligheid 
is dus een periode van Romaanse eentaligheid gevolgd, waarin de 
Germaanse vorm verdwenen is. 

MECHELEN. Bij de oudste attestatie van deze PIN tekent GysseUng 
aan: „blijkbaar genoemd naar het aangrenzende Malensbos, doch met 
Germaanse klankevolutie wat de stam, Romaanse wat suffix en uit
gang betreft" 18. 
Mechelen ligt weliswaar 4 à 5 km ten Westen van het tegenwoordige 
Malensbos, maar het is heel goed mogelijk, dat wat tegenwoordig 
Elzeter-, Vijlener-, Kerper- en Malensbos heet, in de vroege Middel
eeuwen alleen met de laatste naam aangeduid werd. 
Terwijl in Malensbos de Germaanse vorm uit magalunas geheel ver
loren gegaan is, leeft deze in de tegenwoordige naam Mechelen voort. 
Maar daarnaast heeft een Romaanse vorm bestaan, Mechluns, met 
Romaans eindaccent en Romaanse meervouds-s, te vergelijken met 
het namenpaar Glaaien-Glons (prov. Luik) : 1034 Gladons, 1105 Gla-
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duns (TW). Ook de vorm Mehelon vertoont de Romaanse uitgang met 
klemtoon. 
MESCH. Naast de Nederlandse vorm zien wij de Romaanse die als 
Mèhawe tot op heden in het Waals gangbaar is 1 β. De uitgang -awe 
treedt vooral in Oost-België op in PIN aan een water gelegen. Het 
eerste lid van deze PIN is de naam van het water, bijv. Yemawe aan 
de Yeme, zijrivier van de Jeker; Berneau aan de Berwinne, zijriviertje 
van de Maas; Glains: 720 Glaniau (TW) aan de Glain, zij riviertje van 
de Amblève. Ook Mesch ligt aan een water, dat echter de Voer heet. 
Maar daar wateren nogal eens van naam veranderen, hoeft dit geen 
moeilijkheid te vormen. 

De uitgang -awe brokkelt af in de Germaanse vorm van deze namen : 
de Nederlandse naam van Bemeau is Bern, de Duitse naam van 
Amblève is Amel 20. Daarmee correspondeert Mèhawe-Mesch. Wij 
moeten dus uitgaan van de Romaanse vorm, maar het is ons niet gelukt 
de oudste naam te reconstrueren. De vorm Meske wijst in de richting 
van *Meskawe. In het Luikerwaals gaat sk over in h, vaak geschreven 
xh, van welke evolutie de oudste attestatie dateert uit 1138 21. Vóór 
die tijd moet de Nederlandse vorm al bestaan hebben 22. 
In het begin van de 19e eeuw zou, volgens Charles Coquebert de 
Monbret, in zijn verslag over de enquête naar de grens van het Franse 
taalgebruik, de taalgrens gelopen hebben ten Noorden van de gemeen
ten „Navagne, Mouland, Merchault". Over dit Merchault zegt Legros: 
„Il s'agit de Mesch, dans le Limbourg hollandais actuel, en wallon 
Mèhawe, écrit anciennement Mexhawe" 23. Het is echter onwaarschijn
lijk, dat de Monbret hier een juiste weergave van de feiten geeft. In de 
Franse tijd wordt immers steeds geschreven over „mairie de Mesch" 
en in 1815 vermeldt de lijst van Limburgse gemeenten, die toch 
Fauquemont, Vieux-Fauquemont, Galoppe bevat, de Nederlandse vorm 
Mesch. Het is natuurlijk wel mogelijk, dat het aantal Waals-sprekenden 
er aanzienlijk was. 

NOORBEEK. Deze naam ïs door de plaats overgenomen van de beek 
waaraan zij gelegen is en die nog steeds de Noorbeek heet. Het bepalend 
element Noor- uit Noord- slaat op de Noordelijke ligging van deze beek 
(Bach 298,14) ten opzichte van de Voer, waarin hij bij 's-Graven-
voeren uitmondt. 
Van Noorbeek is nog steeds een Waalse vorm in gebruik. Haust 
noemt deze vorm wel niet in zijn Enquête dialectale, maar Boileau 
registreerde de vorm nädebaye in Teuven en Legros vermeldt nördèbay 
in Chameux 24. 
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Deze Waalse vormen vertonen nog alle de -d-. Zij moeten dus ont
staan zijn vóór het wegvallen van deze medeklinker in het Nederlands. 
Deze terminus ante quem is echter vrij vaag, daar Nederlandse vormen 
met -d- nog voorkomen in de 12e eeuw. 
Het tweede element -baye is de Luikerwaalse variant van -baie, -bais, 
die wij ook aantreffen in Bombaye (prov. Luik) : 1108 Bubais (TW) 
en Hallembaye (prov. Luik): 1147 Halenbai (TW). Baye is ontstaan 
uit een latinisering -bacus van het Germaanse baki, dat vóór de 6e eeuw 
in Gallië ingevoerd is. Bacus heeft zich op dezelfde wijze ontwikkeld 
als het suffix -acum (Bourciez 129, zie ook hoofdstuk 2.2.). In het Luiker-
waals verbindt d e y < g < c zich niet met de voorafgaande a (Remade 9). 
De ontwikkeling van de Waalse vorm uit de Germaanse kan in de 
6e eeuw begonnen zijn, maar -baye kan ook een vertaling van -beek zijn 
uit latere eeuwen. 

SINT GEERTRUiDE, SINT PIETER. Daar de persoonsnamen Geertruid 
en Pieter ten allen tijde vertaald kunnen worden in het Romaans, 
kunnen deze PIN niet gebruikt worden om de periode van Romaans-
taligheid te bepalen. Zij kunnen wel het beeld van Romaanse PIN op 
de kaart aanvullen. 
VALKENBURG. Dit is een typische kasteelnaam uit de riddertijd. Het 
kasteel met die naam is in de 10e eeuw ontstaan als burcht van de voogd 
van het in 968 aan de abdij van St. Remigius te Reims geschonken en 
daardoor kerkelijke immuniteit geworden praedium Meersen. Omstreeks 
1087 bouwde de voogd een bergslot, twee km meer naar het Westen. 
Dit nieuwe kasteel nam de naam Valkenburg over, terwijl het oorspron
kelijke kasteel de naam Oud-Valkenburg kreeg 25. 
De Romaanse vorm, waarvan de oudste attestatie Falconmont luidt, 
wordt alleen gebruikt voor Valkenburg. Van Oud-Valkenburg komen 
geen oude Romaanse vormen voor. Pas laat werd naar analogie met 
Fauquemont een naam Vieux-Fauquemont gevormd. De Romaanse 
vorm kan dus pas na 1087 ontstaan zijn. Maar het is uitgesloten, dat 
in de 11e eeuw Valkenburg een taalgrensplaats geweest is met een 
tweetalige bevolking. De belangrijkheid van Valkenburg en zijn 
riddergeslacht zorgde voor nauwe betrekkingen met Romaanse 
gebieden en via deze betrekkingen is de Romaanse naam door vertaling 
ontstaan. 
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2.9 . P L A A T S N A M E N MET KLEMTOON OP DE 

L A A T S T E L E T T E R G R E E P 

Onder de Limburgse PIN zijner tientallen die de klemtoon op de laatste 
lettergreep dragen. De meeste hiervan worden aldus beklemtoond 
overeenkomstig de door Henning Kaufmann geformuleerde regel: 
„bei vorangehendem Attribut gilt die Vorverlegung des Tones, die 
sog. germanische Anfangs- oder Erstbetonung, nicht (oder nur ein
geschränkt), wenn eines der beiden Glieder der Zusammensetzung, 
oder beide, Eigennamen sind" 1. Daarom blijft o.a. in Maasbracht, 
Maasbree, Maasniel, Maastricht, Roermond, Vaalsbroek de klemtoon 
op het grondwoord, dat in deze PIN de laatste lettergreep vormt. 
Wanneer wij deze composita buiten beschouwing laten, blijft er nog 
een aantal PIN over waarvan wij de beklemtoning beschouwen als 
Romaanse eigenaardigheid. De eindbeklemtoning is strijdig met het 
Germaanse taalgebruik, dat in „aan het Latijn reeds in de ownfrk. 
periode of nog vroeger ontleende woorden" (Hist. Gramm. § 78), de 
klemtoon zo nodig naar de eerste lettergreep verplaatst heeft: 
/enestra> venster, ceUanum>keldeT, solarium>zoldeT, mercatus> 
markt, monastenum>munster, moneta>munt. 

Met de Franse taal is juist het tegenovergestelde het geval. Daar reeds 
in het Vulgair-Latijn de proparoxytona door syncope van de toonloze 
penultima (calidus>caldus) of door verplaatsing van het accent 
(parietem>pariétem) tot paroxytona geworden waren (Bourciez 15) 
en in het Frans de posttonische lettergrepen geleidelijk afbrokkelden, 
zodat tegen het einde van de 8e eeuw er hoogstens een з van overbleef 
(Bourciez 12), is de eindbeklemtoning karakteristiek voor het Frans 
geworden. Men kan dan ook vaststellen, dat in vreemde woorden die 
in het Frans opgenomen werden, de klemtoon naar de eindlettergreep 
verschoven werd, bijv. bolwerk>boulevard, football>football, fragüis> 
fragile, incendium>incendie. 

Deze eindklemtoon heeft zich gehandhaafd in de Franse woorden die 
in de Middeleeuwen en later in het Nederlands opgenomen werden. 
De verschuiving van de klemtoon is, zoals Schönfeld opgemerkt heeft, 
slechts regel geweest in de ownfrk. periode, „daarentegen hebben de 
vele Franse woorden en suffixen over 't algemeen hun eigen accent 
behouden" (Hist. Gramm. § 78), bijv. kasteel, radijs, patroon, manier, 
kristal, avontuur. 

De neiging om ook in Franse leenwoorden de klemtoon naar de eerste 
lettergreep te verschuiven is daarnaast tot op heden nog aanwezig. 
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Vooral in de dialecten vindt men hiervan voorbeelden. In het Maas
trichts wordt bijv. cognac, embarras, gilet, quinquet op de eerste letter
greep beklemtoond. Evenzo de in Zuid-Limburg voorkomende familie
namen Damoiseaux, Dumoulin, Deliège, Delnoye, Fanchamps, Houg-
net, Mordant, Pernot. 
In de meeste Limburgse PIN van Romaanse afkomst is dan ook het 
accent verplaatst naar de eerste lettergreep. Wanneer toch enkele 
PIN van Romaanse afkomst het oorspronkelijke accent behouden heb
ben, moet men hierin wel een krachtig nawerken van het Romaans zien, 
en wanneer PIN met klemtoon op de laatste lettergreep niet verklaard 
kunnen worden als behorend tot het type Roermond, moet een ver
klaring in het Romaans gezocht worden. 
Onder PIN met klemtoon op de laatste lettergreep vallen ook de com
posita waarvan de laatste lettergreep van het eerste lid de klemtoon 
draagt, zoals Chèvremont (uitspraak Jave.mgt). 

(59). CHÈVREMONT 

(35). KADIER 

(42). KARTIELS 

(36). LEMIERS 

80. OHEE (gem. Ohee en Laak) [gsnoa] 

eind 11e eeuw Oia (Grandgagnage p. 167) 
1630 Oyn (Pubi. 1880 p. 247) ± 1800 Opgenaw (Ferraris II) 
1665 Ohe (Pr 136) 

81. PARTIJ (gem. Wittern) [partcj] 
1364 dae torteyde (Pubi. 1929 p. 58) 1595-96 op Terty (Msg 1922 p. 51) 
1466 de Tyrtei (Wi p. 151) 1668 de Tortey (Msg 1924 p. 1) 
1589 opter Tey (Msg 1922 p. 51) ± 1800 Partey (Ferraris II) 

(37). RIVIEREN 

82. ROLDuc (gem. Kerkrade) [ruldyk] 
1108 Rode (TW) 1445 des hertzogen Raide (KI 51) 
1140 Rode (TW) 1524 's Hertoghenrode (KI 63) 
1145 Rode (TW) 1584 Shartogen Raij (KI 86) 
1374 Roude le Duc (VB 425) 

83. SCHALDEN (gem. Valkenburg-Houtem) [falun] 
1373 Schaluyn (SG 63) 1444 Scheluyne (R L.v.O. 743,54) 
1375 Schaluin (BLO 4770) 1444 Scaloen (R L.v.O. 743,287) 
1375 Schaluyn (BLO 4986) 1511 Schaluyn (Pr 100) 

(38) . SCHARWIER 

(39) . SCHARWIER 
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84. SCHILBERG (gem. Noorbeek) [filbarix] 
1370 Bitseelsberch (Si 57) 1611 Bitzeelsberch (Pubi. 1902 p . 
1371 Butseilsbergh (Si 59) 439) 

± 1685 Beseelsbergh (Pubi. 1919 
p . 87) 

85. scHWEiBERG (gem. Wittern) [fwe.bgrix] 
1537 Scheveyberch (R Epen) 
1681 Schaweybergh (Msg 1929 p . 52) 

(40) . SCHWEIER 

86. SLAVANTE (gem. Maastr icht) [s lavanta] 
1524 berch ten Observan ten (Pr 109) 

(33). TERBLIJT 

(34). TERZIET 

87. VERNELSBERG (gem. Wittern) [vamclsbanx] 
1323 Vemelsberg (A 328) 
± 1350 Wemal sbe rch (Feu) 

OHEE. De officiële spelling van deze PIN, Ohé, suggereert een Romaanse 
afkomst door het accent-teken en de door dit teken afgedwongen 
klemtoon op de laatste lettergreep. De oude vormen en de huidige 
plaatselijke benaming {gen- is het lidwoord) tonen echter aan, dat het 
Romaanse uiterlijk slechts een franje is, waarschijnlijk te wijten aan 
een gril van een ambtenaar uit de Franse tijd, die beïnvloed werd door 
de namen van Waalse plaatsen als Ohain (prov. Brabant), Ohey (prov. 
Namen) oiOthée (prov. Luik). 
De -h- is ingevoegd om te voorkomen, dat Oe uitgesproken zou worden 
als [u]. 
Deze plaats had vroeger talrijke naamgenoten in de Maasstreek in de 
omgeving van Roermond : 1102O; 1202 O; 1203 O (allen TW); bij Heel 
1280 in de Oe (PSL p. 77) en verder bij Zwalmen, Hom, Beegden, 
Herten, Wessem, Torn, Maasbracht 2. 
De naam van al deze plaatsen gaat terug op het Germaanse agwjo 
„vruchtbaar alluviaal land aan een water" 3. 
PARTIJ. Blijkens de oude vermeldingen is Partij geëvolueerd uit op 
Partij<opper tij<opter Tey<.op Torteye. De uitgang -eye kan hier 
niet ontstaan zijn uit -iaca, daar in *Tortiaca (se. villa) t-\-j reeds in de 
Romeinse tijd overgegaan zou zijn in -ts- (Bourciez 147). Het resultaat 
zou dan Tor eie geweest zijn. 
De uitgang -eye is te vergelijken met het Luikerwaalse -êye uit -ata in 
bijv. valêye=vallée en bouwêye=buée (Remacle 5). In de toponymie 
zien wij -ata>-êye in 1314-1350 Chaveie (ib.). 
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De oudste vorm van Partij kan dus zijn *Tortata, een afleiding van het 
Latijnse tortus „bocht, kromming", zoals vallée bij val en chaussée 
bij chaux. 
Deze etymologie wordt gesteund door de naam van het nabij Partij 
gelegen Wittern (1125 Witham TW), waarin -ham „kromming" 
betekent *. Wittem en Partij liggen beiden aan de kronkelende Geul, 
die vroeger ter plaatse bochtenrijker was dan nu. 
In -ata werd de intervokalische -t- tot -d- tegen 400 (Straka 14). Deze 
-d- is steeds meer verzwakt en in het Frans tegen het begin van de 12e 
eeuw volledig verdwenen. Maar in het Oosten van de Romania vindt 
men in de 10e eeuw al grafieën Aalbertus en Raulfus (voor Adalbertus 
en Radulfus). In onze streken kan deze -d- dus ook al twee eeuwen 
eerder verdwenen zijn (Bourriez 142). Intussen was de beklemtoonde 
a in vrije positie in de 6e eeuw overgegaan in ¿ (Richter 154). In het 
Waals werd de hiaat tussen deze é en de slot э opgevuld door -y-
(Remacle 5). 
De produktiviteit van het suffix -ata ligt vooral in het laat-Latijn: 
journée, matinée, soirée; en in de Frankische tijd, zoals blijkt uit ham-
ata, de oervorm van het Nederlandse hameide en van de PIN Lahamaide 
(prov. Henegouwen). Het ontstaan van Partij kan dus in de post-
Romeinse tijd liggen. 
ROLDUC Deze PIN is een samentrekking van Rode-le-Duc, hetgeen een 
vertaling is van 's-Hertogenrade, nu Herzogenrath. In de 12e eeuw gold 
de naam Rode zowel voor het kasteel als voor de abdij en het dorp met 
de kerk. Deze drie werden in latere eeuwen van elkaar onderscheiden 
door de toevoegsels: 's-Hertogen-, resp. Klooster- en Kerk-. In de 17e 
en 18e eeuw is de verfransing van de omgangs- en schrijftaal in het 
klooster algemeen geworden en toen is de naam Kloosterrade vervangen 
door Rolduc 5. Wij hebben hier dus eigenlijk te doen met een doublet, 
waarvan nu de Duitse vorm gebruikt wordt voor de Duitse plaats bij 
het kasteel en de Franse vorm voor de vroegere abdij, nu klein-seminarie 
van het bisdom Roermond. 
De Franse naam heeft niets uit te staan met een taalgrenssituatie, daar 
zij ons niets zegt over het taalgebruik buiten het klooster. 
SCHALOEN. De -uy- van de oude vermeldingen geeft de [u] klank weer. 
Moerman geeft een aantal mogelijke etymologieën, waarvan er echter 
geen voldoening geeft. Wel vergelijkt hij terecht Schaloen met de Zuid
hollandse PIN Schelluinen: 1248 de domo Scalun 6. Deze oude vorm en 
die van Schaloen maken een verklaring uit scharluinig „armoedig" 
of uit scharluin „spotvogel" onmogelijk. Met het mnl. schaloenge „ui" 
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is er echter wel verband, hoewel niet rechtstreeks. Schaloenge is via 
het Franse eschaloigne ontstaan uit (cepa) ascalonia „ui uit Ascalon" 7. 
Schaloen en Schelluinen zijn rechtstreeks ontleend aan de PIN Ascalon 
in de tijd van de kruistochten. In 1157 werd deze stad door Boude-
wijn I I I , koning van Jeruzalem, ingenomen. De naam van deze stad 
leefde dus sterk in de verbeelding van de kruisridders, die bij hun terug
keer hem gaven aan hun ridderburchten. Zoals de oudste vermelding 
van Schelluinen aangeeft, was het oorspronkelijk een domus en Scha
loen is tot op heden een kasteel. 

Schaloen hoort dus met zijn naamgenoten en Biljoen, Montfort, Mon
tabaur (=Mons Tabor) tot de groep kasteelnamen die in de іге-ізе 
eeuw ontstaan zijn door ontlening aan kasteelnamen uit Frankrijk en 
het Heilig Land (Bach 519). Deze migratie-naam geeft dus geen in
lichtingen over de oude taalgrens. 

SCHILBERG. Tot in de i8e-eeuwse stukken komt deze PIN voor als 
Beschüberg. Pas rond 1800 komt naast Beschilberg ook Schilberg voor, 
dat het uiteindelijk gewonnen heeft. Door het ongewone accent op de 
tweede lettergreep werd Op Beschilberg (=obbeschilberg) verminkt 
tot oppe Schilberg. Deze evolutie heeft haar sporen nog nagelaten in 
oppe=op het. Voor een mannelijk woord als berg is normaal: op ene 8. 
Besekil- heeft zich ontwikkeld uit *bacellus, een diminutief van de 
latinisering van het Germaanse baki „beek". 

Er schijnt in het Waals een aarzeling bestaan te hebben in de ontwik
keling van с + е,г tussen ¿s>s en ts>tf9. Deze aarzeling vindt men 
geregistreerd in de vormen Beseelberch en Beschilberg. 
De -u- van Butseilsbergh staat voor een 9, een typisch Luikerwaals 
verschijnsel (Remacle 1), dat wij reeds aangetroffen hebben bij de oude 
vermeldingen van Terblijt en Lemiers. 

De Romaanstaligheid is hier beëindigd vóór de vokalisering van de 1, 
een ontwikkeling die tegen 1100 zeker voltooid is (Bourciez 188). 
Daar er in het Nederlandse taalgebied geen toponiem of plaatsbepaling 
bekend is, die uit bacellus ontwikkeld kan zijn en die als nadere be
paling bij -berg gediend kan hebben, nemen wij aan, dat -berg hier, 
zoals in Kaffeberg (no. 59), een vertaling is van -mont. 
SCHWEIBERG. Het bepalend element van deze PIN is Schevey-. Bij Sint-
Pietersvoeren ligt een bosje met de naam de Schevei 10 en ten Noorden 
van Luik lag een klooster La Xhavée, waarvan naast oude Waalse 
vormen: 1337 Del Xhavée, 1488 delle Xhavée, ook Nederlandse bekend 
zijn : 1492 Zchaveyen11. Verder zijn havêye en tchavêye in het Luikerland 
veel voorkomende veldnamen, met de betekenis „chemin creux", die 
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zich uitbreiden kan tot „talus" 12
) zodat het dus mogelijk is, dat 

Schweiberg een samenstelling is, waarin het Nederlandse -berg nader 
bepaald is door de plaatsbepaling schevei. Het is evenwel niet uitge
sloten, dat Schweiberg ontstaan is uit Chavémont door vertaling van 
-mont in -berg. Deze mogelijkheid verdient zelfs de voorkeur, zoals 
een nadere beschouwing van de beklemtoonde klinker zal duidelijk 
maken. 
Het toponiem Schevei is ontstaan uit een vrouwelijk (ex)cavata ( > 
havéye, tchaveye), terwijl Chavé(mont) ontstaan is uit een mannelijk 
(ex)cavatum{montem). 
De uitgang -ata levert open è op, terwijl de uitgang -atum een gesloten 
é oplevert (Remacle 4 en 5). In de schrijfwijze -ey- geeft de -y- aan, 
dat de e lang is, zoals wij dat al geconstateerd hebben in Scheveymont 
[Jbve.mat], Eys [e.s] en Eysden [e.zda]. De gesloten é van Jwe.bang, 
de plaatselijke uitspraak van Schweiberg wijst dus duidelijk op een 
oorsprong {ex)cavatum>Chavémont. 
Schweiberg heeft vóór de vertaling van -mont in -berg dezelfde fone
tische ontwikkeling doorgemaakt als Chèvremont (no. 59). 
SLAVANTE. Deze PIN is ontstaan uit Observanten> Op Servante>(op) 
Sfavante. De naam herinnert aan een klooster van Observanten 
(Franciscanen), dat gesticht is in het jaar 1489. 
Deze naam is dus van geen betekenis voor taalgrensonderzoek. 
VERNELSBERG. Er bestaan talrijke Romaanse toponiemen, gevormd van 
verkleinwoorden op -ellus, -ella van boomnamen, bijv. L'Aubel (bij 
Arras) uit albellus; Camels (dép. Pas-de-Calais) uit carpinellus; 
Correi (dép. Nord) uit corulellus; Fayel (dép. Somme) uit fagellus; 
Rosei (dép. Somme) uit rausellus; Saucielle (dép. Nord) uit salicella. 
Wij achten het daarom zeer goed mogelijk, dat van het Keltische verno-
„els" een verkleinwoord *verneUa gevormd is dat het eerste element 
vormt van Vernelsberg. 

Het Keltische verno- is in de toponymie vertegenwoordigd door Ver 
(dép. Calvados en Eure-et-Loir), Vern d'Anjou (dép. Maine-et-Loire), 
Verne (dép. Doubs), Viemé (gem. Xhendremael, prov. Luik), Ver-
leumont (gem. Lierneux, prov. Luik) 13. In het Luikerwaals geeft -ella 
vaak -ale (Remacle 12), dat wij ontmoeten in de vorm van ± 1350. 
Vernelsberg kan een samenstelling zijn van Vernel- en -berg of een ge
deeltelijke vertaling zijn van Vernel-mont. In beide gevallen is de -s-
een verbindingsmedekHnker. 
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2 . 1 0 OVERIGE NAMEN 

88. HURPESCH (gem. Wittern) [hArpaJ] 
± 1350 Hortpes, Hortpesch (Feu) 1374 Hortebise (BLO 3827) 
1369 Hurtpece (Wi p. 147) 1536 Horpisch (R Epen) 

89. KERPERBOS (gem. Vaals) [ксгрэгЬлЛ 
14e eeuw cum nemore de Kerpena (Bu) 
1356 nemoris sive silvae de Gimmenich seu de Kerpen (Wi p. 143) 

90. MELLESCHET (gem. Vaals) [mebjit] 
1323 Mcllence (A 328) 14e eeuw Mellence (Bu) 
1341 Mellinchin (A 673) 
1356 Melletzen, Mellesheym (Bu 141) 

91. OOST (gem. Eisden) [ust] 

870 Augstchirche (Sloet 54) 1354 Oystkerken (BLO 869) 
965 villam Brueste cum ecclesia Woltensi (Ernst p. 94) 

1237 Oes (VD 64) 1377 Oist (BLO 5091) 
1238 Ois (VD 68) 1424 Oyze (Ei) 
1282 Oies (VB 193) 1499 Oist (MAM 388) 
± 1 3 5 0 Oes (Feu) 

92. TEGELEN (gem. Tegelen) [tegala] 
986-988 Tieglon, Tegelon (REK 546) 1203 Tiegele (TW) 
(1196) Tigele (TW) 1357 Theghelen (BLO 1235) 
1202 Tygle (TW) 1 4 7 3 Tijghelen (Pubi. 1876 p. 93) 

93. TERWiNSELEN (gem. Kerkrade) [tarwmzala] 
1115 Wunselen (TW) 1396 van der Wienzellen, van der 
1120 Wunzelen (TW) Winzelen (LE) 
i 1350 Wenselen, Wunselen, Weisel (Feu) 

± 1800 ter Vinssel (Ferraris II) 

HURPESCH. Het vermoeden, dat het tweede lid van deze PIN zich uit 
het Latijnse pascuum „weide" ontwikkeld heeft 1, wordt door de oude 
vormen niet aannemelijk gemaakt. Wij zien eerder in deze PIN de 
Noordelijkste vertegenwoordiger van de H(e)urtebise-na.men, die 
in Wallonië en Noord-Frankrijk vrij veel voorkomen a. Het dichtstbij 
ligt Hurbiche (gem. Herstal) : 1455 Hurtebiese. 
Heurtebise is een samenstelling van het werkwoord heurter „stoten, 
botsen" en bise „gure Noordenwind". De oorsprong van heurter is 
onzeker, maar wel Germaans wegens de h aspirée. Ook bise is een leen
woord uit het Germaans. De naam werd gegeven aan plaatsen die 
open lagen voor de Noordenwind. 
Het schijnt, dat dergelijke samenstellingen van werkwoord + sub
stantief (accusatief) het eerst persoonsnamen en veldnamen waren, om 
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daarna, vooral sinds de 13e eeuw, gebruikt te worden als appellatieven3. 
Het oudste voorbeeld uit de Franse literatuur is te vinden in vers 
1380 van het Chanson de Roland (± 1100), waar het paard van Gerers, 
pair de France, de naam Passecerf draagt. 
Daar samenstellingen van deze aard in de oude literatuur vrij schaars 
zijn, terwijl de Heurtebise-namen naar verhouding talrijk zijn, is het 
niet aan te nemen, dat Heurtebise-Hurpesch spontaan ter plaatse 
ontstaan is. Wij hebben hier wel te doen met een migratie-naam. Hij 
moet dan geïmporteerd zijn door lieden uit Franstalig gebied, maar de 
oudste vormen tonen aan, dat de naam tegen de helft van de 14e eeuw 
al aan Germaanse spraakgewoonten (accent op de eerste lettergreep) 
aangepast is. 
KERPERBOS. Kerpen (a) komt van het Latijnse carpinus „hagebeuk". In 
het Frans heeft carpinus zich ontwikkeld tot charme, door syncope 
van de toonloze klinker en de overgang van c-\-a in ch, welke veran
deringen in de 6e eeuw hebben plaats gehad (Richter 144 en 151). 
Vóór de 6e eeuw heeft deze PIN dus aan Germaanse klankontwikkeling 
deelgenomen, waardoor de -i- van de tweede lettergreep de Umlaut 
van de a bewerkt heeft. 
Het is de vraag of de bevolking ten Zuiden (Gemmenich) of ten Noor
den (Vijlen) van het Kerperbos verantwoordelijk is voor de klankver
anderingen van deze naam. Ten Zuiden van het bos liggen de plaatsen 
Gemmenich en Völkerich met vroegtijdige germanisering van de 
-acMWï-uitgang, terwijl ten Noorden van het bos Harles (no. 25) en 
Mamelis (no. 26) een latere germanisering aantonen. Daar de vermel
ding van 1356 aangeeft, dat het bos tot Gemmenich gerekend werd, zal 
de naam Kerpen wel gelijktijdig met Gemmenich van het Romaans naar 
het Germaans overgegaan zijn. 
MELLESCHET. Lindemans heeft, bij zijn studie over de -Aem-namen 4, 
erop gewezen, dat vooral in het Oosten van België -ingheim zich 
ontwikkeld heeft tot -inkem. Ook in Limburg constateert men deze 
ontwikkeling, bijv. in de PIN Guttekoven (gem. Limbricht),Harrekoven 
(gem. Obbicht-en-Papenhoven), Illikhoven (gem. Born), Schietekoven 
(gem. Meersen), waarin -inghoven>inkhoven>-ekoven. Dit -inkemisbi) 
romanisering overgegaan in -enchin>-echin in Belgische PIN als 
Beauvechain: ± 1070 Bauenchin (TW); Gottechain: 1152 Gotencheim 
(TW). „Welnu dit geromaniseerd suffix -chin, -ein, -cinne, -een tref
fen we aan bij enige Vlaamsche namen. We kunnen dit niet anders 
verklaren dan door een suffix-verwisseling, -hem vervangen door 
-een, onder invloed van een romaniseeringsproces, dat tijdelijk, over 
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de huidige taalgrens heen, moet plaats gevonden hebben, te zwak was 
om zich te handhaven, doch sporen naliet in de toponymie" 5. 
Deze verklaring van Lindemans is ook toepasselijk op Mellischet. Een 
oude vorm van deze PIN moet Mellinkem<Mellingheim geweest zijn, 
dat geromaniseerd is tot 1341 Mellinchin. Ook de verdere ontwikkeling 
is Romaans : het wegvallen van de -n- in de middelste lettergreep van 
drielettergrepige woorden, zoals in Chevetogne: 943 Cauentonia (TW), 
953 Cauantonia (TW) (Remacle 28); denasalisering van de nasale 
klinker in de uitgang van toponiemen, zoals in Amay: 634 Amanio 
(TW), een verschijnsel dat de Waalse toponymie kenmerkt sinds 
ongeveer 1400 (Remacle 29). Mellinchin wordt dus Melleche, waaruit 
met paragogische -t (zie Gronsveld no. 70) de tegenwoordige vorm 
ontstaan is. Hierbij zal de invloed van naburige PIN op -et, Bellet, 
Elzet, Holset, ongetwijfeld een rol gespeeld hebben. 
Terwijl naast Beauvechatn de oorspronkelijke Germaanse vorm zich 
gehandhaafd heeft in de vorm Bevekom, zien wij dat de tegenwoordige 
vorm Melleschet zich ontwikkeld heeft uit de geromaniseerde vorm. 
Hieruit moeten wij dus concluderen, dat op de periode van twee
taligheid, waarin *Mellinkem geromaniseerd werd, een periode van 
Romaanse eentaligheid gevolgd is, waarin de oorspronkelijke Germaanse 
vorm voorgoed verdwenen is. 
Hoewel de eenvoudigste oplossing is om *Melling-heim te verklaren 
als „woning van Mello en de zijnen", verkiezen wij, gezien de ligging 
van Melleschet aan de rand van wat vroeger Malensbos heette (zie 
Mechelen no. 74) de verklaring „woning bij het Malensbos". Wij steun
en hierbij op de vormen 1138 Meillinga en 1145 Mellinga (TW) van 
het forêt de Marlagne, dat volgens Gysseling op dezelfde oervorm 
teruggaat als Malensbos *. 
OOST. Deze PIN is door Roukens verklaard uit Augusta 7. Deze ver
klaring is zeer wel mogelijk en zou zelfs waarschijnlijk zijn, indien 870 
Augstchirche, 965 ecclesia Woltensi en 1354 Oystkerken inderdaad met 
Oost te identificeren waren. 
Oystkerken wordt in een adem genoemd met de PIN Valkenburg, 
Heerlen, Meersen en Eisden. Verkooren, die de betrokken oorkonde 
uitgegeven heeft, zegt daarom „Nous ne pensons pas qu'il puisse être 
question ici d'un des villages de ce nom situés dans la Flandre occi
dentale dans les environs de Bruges et de Dixmude, mais bien du 
château appelé Oost ou Oest qui se trouvait jadis sur la Meuse, au 
pays de Daalhem, à proximité d'Eysden. Comme une chapelle existait 
autrefois dans ce château, celui-ci pourrait très bien avoir été com
munément désigné par le peuple sous le nom d'Oostkerke" 8. 



Augstchirche wordt genoemd temidden van steden, kloosters, gouwen 
enz. die bij de delingsakte van 870 aan Lodewijk de Duitser toegewezen 
werden, en volgt op „abbatiam de Aquis" (Aken) en een duister 
Hoenchirche. Als onze identificatie juist is, moet Oost dus rijksgoed 
geweest zijn. Het komt echter niet voor in de lijst van rijksgoederen 
die Rotthoff opgesteld heeft B. In die lijst komen wij wel tegen Breust, 
dat ook vermeld wordt in de akte van 965, waarin de kerk van Saint-
Martin te Luik begiftigd wordt met „villam Brueste cum ecclesia 
Woltensi". Er bestaat geen twijfel over de identificatie van Brueste 
met Breust (gem. Eisden), dat tot de Franse revolutie tot het kapittel 
van Saint-Martin behoord heeft. Tot Breust nu behoorde Oost en 
daarom zegt Grandgagnage, naar aanleiding van Woltensi: „Je ne 
trouve pas d'expUcation à ce nom; je pense, donc, qu'il faut le lire 
Wostensis, forme parfaitement applicable à Oost, en anc. wallon 
Oyze. . ., village proche de Breust" 10. Maar hij acht de vorm Wosta 
(die hij uit Wostensis reconstrueert) weinig gunstig voor een primitief 
Augusta 11. Dit nu willen wij bestrijden en daarvoor gaan wij een stap 
verder dan Grandgagnage. Wij emenderen „ecclesia woltensi" in „ec
clesia awostensi" 12. Daar het Latijnse augustus geleid heeft tot het 
Waalse awost (anno 1289), is er niets tegen een ontwikkeling augusta> 
awoste, waarvan een afleiding * awostensi. Zo komt ecclesia awostensis 
volkomen overeen met Augstchirche. 
Terwijl dus ieder van de drie oudste vormen apart een identificatie 
met Oost enigszins twijfelachtig maakt, bieden de vormen samen 
voldoende zekerheid om als basis van een etymologie te dienen. 
De naam Augusta wordt gedragen door talrijke Romeinse steden en 
kleinere plaatsen : Trier, Augsburg, Augst bij Bazel, Aosta in Piémont, 
Aouste in het département Ardennes en Oust-Marais in het départe
ment Somme. Zij danken hun naam aan de Romeinse keizercultus. 
De tegenwoordige vorm Oost is rechtstreeks uit Augusta ontstaan, 
zoals oogst (Limburgs : oost) uit augustus. Daarnaast heeft een Romaanse 
vorm bestaan die ook rechtstreeks uit Augusta voortgekomen is en 
waarvan de Latijnse afleiding awostensis de enige attestatie is. In de 
5-6e eeuw is -g- tussen a- en -o weggevallen (Richter 136), waarna in het 
Waals de hiaat opgevuld is door een -w-, In het Waals blijft de -s-
voor medeklinker behouden (Remacle 37). Deze Waalse vorm, die in 
965 nog bestaat, is naderhand verdwenen. Immers in de 13e eeuw 
schrijven de Luikse scribenten Oes, Ois, vormen waarvan het verdwij
nen van -t na s- een Waals kenmerk is, cf. 1276 provos. 
TEGELEN. Het is niet mogelijk zekerheid te krijgen over de vraag of 
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deze PIN rechtstreeks teruggaat op het Latijnse tegula en dus in de 

Romeinse tijd ontstaan is, of op het Nederlandse aan het Latijn ont

leende tegel, en dus in de Middeleeuwen ontstaan is. 

Ten voordele van Romeinse oorsprong kunnen aangevoerd worden: 

Romeinse vondsten die wijzen op een antieke kleiwaren-industrie 

(ook tegels!) ; de ligging in de nabijheid van de Romeinse weg Heerlen-

Xanten; de ligging tussen andere Romeinse toponymische relicten: 

Blerik (no. ι ) , Wiler (no. 50 en 51). 

Daar deze PIN geen enkele Romaanse fonetische ontwikkeling ver

toont, moet hij, als hij van Romeinse oorsprong is, bij het begin van de 

Frankische tijd gegermaniseerd zijn. 

TERWINSELEN. Wij stellen voor deze PIN te verklaren als vinicella 

„kleine wijngaard", waaruit ook de PIN Vinzelle, Vincelle ontstaan zijn. 

De ontwikkeling van с + prepalatale klinker tot tf >ts > s is weliswaar 
reeds begonnen tegen het einde van het keizerrijk (Bourciez 114), 
maar alle tijdens de Romeinse tijd aan het Latijn ontleende Nederlandse 
woorden geven de Latijnse с weer door k, bijv. сеііапит-кеіает, 
саіісет-кеік, cerefolium-kervél, asíam-kist. Terwinselen is dus geen 
relict uit de Romeinse tijd. Het lidwoord in Ter- geeft bovendien aan, dat 
Terwinselen een oude veldnaam is, en veldnamen zijn betrekkelijk jong. 
De Latijnse ν heeft in het Waals zowel w als ν opgeleverd 1 3, zodat de 

w van Terwinselen geen houvast biedt voor een datering van de Ro-

maanstaUgheid ter plaatse. 

Wijngaarden waren in de Middeleeuwen tot in Limburg voorhanden, 

zoals blijkt uit ± 1350 quamlibet carrucam vini apud Rode (Feu), 

dat in de buurt van Kloosterrade-Rolduc gezocht moet worden. 
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KAART 2 - P R O V I N C I E L I M B U R G 

= plaats waarvan de naam niet 

= plaats waarvan de naam wel getuigt van 
plaatselijke romaanstaligheid 

= Romeinse weg 



H O O F D S T U K 3 

B E S L U I T 

3 . 1 . GEOGRAFISCH EN CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE 

B E H A N D E L D E N A M E N 

De 93 in de vorige bladzijden besproken plaatsnamen liggen voor het 
grootste gedeelte in Zuid-Limburg. Daar liggen zij zelfs zo dicht op 
elkaar, dat voor dit gebied een aparte kaart op grotere schaal nodig 
was (kaart 3). De noordelijke grens van deze kaart berust niet op enige 
aardrijkskundige, historische, taalkundige of toponymische grens. 

N O O R D - EN M I D D E N - L I M B U R G 

Van de plaatsen die op kaart 2 (boven de streep) voorkomen, moeten 
Berik (7), Horik (13), 't Hanik (14) en Ohee (80) buiten beschouwing 
gelaten worden, omdat zij zeker niet Romaans zijn. Romeinse oor
sprong is voor Meterik (16) onwaarschijnlijk, voor Kastenraai (57) 
eveneens. Montfort (64) ontving pas in de 13e eeuw zijn Romaanse 
naam. 
Wat er overblijft zijn de schaarse toponymische resten van drie eeuwen 
Romeinse kolonisatie. Maar hoe schaars zij ook zijn, alle ons uit de 
Romeinse tijd bekende plaatsnamen in dit gebied leven in de tegen
woordige namen voort: Blerik (1), Heel (2) en Melik (4). En langs de 
Romeinse wegen Tongeren-Nijmegen en Heerlen-Xanten, waaraan 
genoemde drie namen liggen, vinden wij bovendien vier Wiler's 
(48, 50, 51, 52), Kessel (58), Tegelen (92) en Mook (17). Tien plaatsen 
waarvan de namen getuigen, dat de overgang van Romeinse naar 
Frankische kolonisatie hier geen breuk in de bewoning meegebracht 
heeft. 

Wanneer wij dit aantal nog uitbreiden met drie niet-Limburgse PIN 
aan de weg Tongeren-Nijmegen: Dilsen (Feresne TP), Kuik (Ceuclum 
TP) en Nijmegen (Nouiomagi TP), dan krijgen wij een beeld dat wel 
sterk verschilt van dat van de andere Romeinse wegen in nu Nederlands 
gebied. Van de namen van de plaatsen die, volgens de antieke gegevens, 
waren gelegen langs de wegen die Nijmegen met de Noordzee verbonden, 
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KAART 3 - ZUID-LIMBURG 

= plaats waarvan de naam niet 

= plaats waarvan de naam wel getuigt van plaatselijke 
romaanstaligheid 

= Romeinse weg 

= beek 
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zijn slechts weinige in de tegenwoordige PIN behouden gebleven. 
Va.n de Noordelijke weg: Nijmegen-Castra Herculis (TP)-Caruone 
(TP)-Mannaricio (lA)-Levefano (TP)-Fectione (CIL)-Traiecto (IA)-
Lauri (TP)-Nigropullo (TP)-Albanianis (TP)-Matilone (TP)-Pretorium 
Agrippine (TP)-Lugduno (TP) en van de Zuidelijke weg: Nijmegen-Ad 
duodecimum (TP)-Grinnes (Tacitus)-Vada (ib.)-Caspingio (TP)-Tablis-
(TP)-Flenio (TP)-Foro Adriani (TP)-Lugduno (TP), leven slechts 
met zekerheid Traiecto, Fectione voort in Utrecht, resp. Vechten, 
met minder zekerheid Albanianis, Mannaricio en Vada in resp. Alfen, 
Maurik en Wadenooien, dat is ongeveer een kwart van het totaal. 
Ook de Duitse Rijnlinie Nijmegen-Keulen bleef niet ongestoord. De 
namen Arenatio (TP), Burginatio (TP) en Tricensimae (Ammianus 
Marcellinus) hebben de Romeinse tijd niet overleefd en zelfs van de 
weg Heerlen-Xanten zijn de namen van de plaatsen buiten het tegen
woordige Limburg: Sablonibus (IA) en Mediolano (IA) verdwenen. 
Wij constateren dus een uitzonderlijke continuïteit van bewoning 
langs de Maas, ten Zuiden van Nijmegen, waar de overgang van Ro
maans naar Germaans geleidelijk verlopen moet zijn. 
Het is niet uitgesloten, dat de germanisering hier al in de Romeinse 
tijd begonnen is. Het vertalingspaar Catualium-Heel wijst immers op 
langdurige tweetaligheid. In ieder geval is uit geen van de tien Lim
burgse plaatsnamen te concluderen, dat het gebruik van het Romaans 
zich na de Volksverhuizingstijd gehandhaafd heeft. 
Wij stellen ook vast, dat er buiten de Romeinse wegen in Noord
en Midden-Limburg geen spoor van Romaanse plaatsnamen gevonden 
is. Ook de archeologische vondsten uit de Romeinse tijd concentreren 
zich langs de Romeinse wegen. 

ZUID-LIMBURG 

Op kaart 3 komen duidelijk twee concentratie-gebieden naar voren: 
de Zuidwesthoek van Maastricht tot Eisden en de Zuidoosthoek aan 
Gulp, Geul, Selzerbeek en Eiserbeek. De andere namen liggen daartus
sen verspreid zonder onderling verband. 

a. De Zuidwesthoek. Maastricht is van Romeinse oorsprong. Niets 
verzet zich tegen het aannemen van gedeeltelijke germanisering van 
de bevolking ten tijde van de Frankische invallen. Gedeeltelijke 
germanisering, want het Romaans handhaaft zich er tot zeker in de 
8e eeuw, mogelijk zelfs tot de i i - i2e eeuw. Van Oost (91) kan hetzelfde 
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gezegd worden: van Romeinse oorsprong, is het gedeeltelijk geger-
maniseerd in de Frankische tijd, terwijl het Romaans er nog leeft anno 
965. Waarschijnlijk stamt ook Wolder (53) uit de Romeinse tijd, maar 
deze naam laat geen Romaanse evolutie zien. De naam Wijk (55) 
evenmin, maar deze stamt eerder uit de Middeleeuwen. 
In de post-Romeinse tijd zijn ontstaan Ambie, dat Romaanstalig is 
geweest tot in de 8e eeuw, en Fytschet (29), dat ook enige eeuwen 
Romaans is geweest. 
Het namenpaar Kadier-Keer kan teruggaan op de Romeinse tijd; de 
Romaanse vorm ervan wijst op Romaanse klankontwikkeling tot in 
de 6e eeuw. De naam Scharwier heeft deze nog iets langer gevolgd, 
zeker tot de 7e eeuw. 
Heugem (72), Gronsveld (70), Eisden (68) en Kaastert (56) zijn Ger
maanse namen en dus na de Romeinse tijd ontstaan. Hun ontwikkeling 
is Germaans tot op heden, maar door ontlening zijn hieruit de Romaanse 
dubbelvormen Hoin, Groules, Aspre en Cawester gevormd. Van Groules 
is Romaanse evolutie vast te stellen tot in de 11e eeuw. Zo late Ro
maanse ontwikkeling kan zonder bezwaar ook aangenomen worden 
voor Hoin, Aspre en Cawester, evenals voor de Romaanse vorm van 
Mesch (75). Sint-Pieter (78) laat zich in dit geheel voegen, zonder dat 
de naam op zichzelf bewijskrachtig is. 

Sint-Geertruide (77) laten wij veiligheidshalve buiten beschouwing. 
De naam Slavante (80) is pas in de 15e eeuw ontstaan en levert dus 
geen gegevens voor Romaans taalgebruik. 

b. De Zuidoosthoek. Noorbeek (76) is te vergelijken met Eisden, Grons
veld, Heugem. Ook hier een van oorsprong Germaanse naam met 
ongestoorde Germaanse klankontwikkeling, die een ontleningspaar 
vormt, in dit geval met Nordebaïe, dat Romaanse evolutie tot in de 
6e eeuw aantoont. De Romaanstaligheid van Schilberg (84) is moeilijker 
te dateren, maar kan met die van Noorbeek samenvallen. 
Langs de Gulp moet de niet-Romaanse naam Pesaken (21) geschrapt 
worden. Beutenaken (19) en Slenaken (22) zijn wel Romaans, maar zij 
zijn na de Frankische invallen ontstaan en spoedig gegermaniseerd. 
Dezelfde taalgeschiedenis heeft Etenaken (20) aan de Geul meegemaakt. 
Gulpen is een Germaanse naam met ongestoorde Germaanse ontwik
keling, die met een niet-dateerbare Romaanse vorm een ontlenings
paar vormt (71). 
Aan de Eiserbeek is Kartiels (42) van Romaanse oorsprong en op zijn 
laatst in de 10e eeuw, waarschijnlijk wel vroeger, gegermaniseerd. 
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Daar de oervorm van Eis (67) onzeker is, kan de ontstaansperiode 
moeilijk bepaald worden. Ook de duur van de Romaanstaligheid is 
niet te achterhalen. Simpelveld (27) is een afleiding op -etum, dus een 
Romaanse naam uit de Frankische tijd. Uit de oudste attestaties moet 
men besluiten tot Romaanse eentaligheid tot de 12e eeuw, terwijl het 
Romaans er pas een eeuw later geheel en al verdwenen is. Soeret (32) 
wijst Romaanse ontwikkeling aan tot tegen de 12e eeuw. Schweier (40) 
is zeker Romaans tot de 7e eeuw. 

De enorme dichtheid van de Romaanse namen in het gebied, omsloten 
door Geul, Selzerbeek en rijksgrens maakt de indruk van een volkomen 
gesloten Romaans gebied. Daar wij dit gebied in het volgende hoofdstuk 
nader onder ogen nemen, willen wij nu slechts wijzen op één bijzonder
heid: de grote meerderheid van de namen is met absolute zekerheid 
na de Romeinse tijd ontstaan, nl. de vier Germaanse namen Epen (69), 
Mechelen (74), Malensbos (73) en Melleschet (90) ; de drie -etum-namen 
Terziet (34), Bellet (28) en Holset (30); de twee -iacas-namen met 
Germaanse PN Harles (25) en Mamelis (26) ; de twee samenstellingen 
met de volgorde déterminant-déterminé Schweiberg (85) en Vemels-
berg (87) ; de twee namen van het type-Neufchâteau Kolmont (62) en 
Kolmonderbos (63) en de samenstelling bestaande uit twee aan het 
Germaans ontleende woorden Hurpesch (88). Van de twee bij de Akense 
Weiler-namen aansluitende Wiler-namen Nijswiler (45) en Waalwiler 
(46) hebben wij de Frankische oorsprong waarschijnlijk gemaakt en 
ook het iets verder, aan de Geul, gelegen Wiler (47) sluit hierbij aan. 
Partij (81) is eerder Frankisch dan Romeins van oorsprong. Er blijven 
dan nog Vaals (66), Vijlen (54), Lemiers (36) en Kerperbos (89) over, 
waarvan het niet meteen te zeggen is, of zij in de Romeinse periode 
of in de Frankische ontstaan zijn. 

с De overige namen. Een voortzetting van de Maaslinie zien wij langs 
de rechteroever van de Maas in Wiler (49) en Urmond (65). Deze namen 
zijn gelijktijdig met de Noord- en Middenlimburgse naar het Germaans 
overgegaan, dus kort na de Germaanse invallen. 
Maastricht (5) schijnt met Tudderen (6) verbonden door een reeks 
namen. Het beeld op de kaart is echter geflatteerd. Wintraken (23) 
en Weberig (18) zijn zeker niet Romaans, Daniken (10) waarschijnlijk 
ook niet; zij moeten uit het beeld geschrapt worden. Maar Geverik (11) 
en Kelmont (60), Kazen (43) en Scharwier (39) kunnen zeer wel een 
weg Maastricht-Tudderen geflankeerd hebben. De germanisering van 
Geverik moet aansluiten bij die van de andere -ik-namen in Noord-
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Limburg. Kazen is tot de 6e eeuw Romaans geweest. Kelmont is 
ontstaan in de Frankische tijd en geen zekere getuige van plaatselijke 
Romaanstaligheid. Raadselachtig in dit verband is Scharwier met 
Romaanse ontwikkeling tot de 7e eeuw. 
Niets wijst erop, dat in Tudderen (6) en Heerlen (3) Romaans gesproken 
is na de Romeinse tijd. De Keltisch-Germaanse tweetaligheid die uit 
het namenpaar Coriovallum-Heerlen spreekt, wijst op Germaans vóór 
het uitsterven van het Keltisch, dus vóór het einde van de Romeinse 
tijd. Deze vroege Germaanse inslag moet ook wel de verklaring geven 
voor het totale gemis aan Romeinse toponymische relicten langs de 
weg Melik-Tudderen en Tudderen-Heerlen. Hetzelfde gemis valt op 
te merken langs de weg Keulen-Tongeren op het gedeelte Duitse grens-
Heerlen. Naast de rechtstreekse weg Heerlen-Valkenburg liep een 
omweg over Ten Essen-Rivieren-Klimmen en daar vinden wij Rivieren 
(37) en Zwier (41), die beiden Romaans aantonen tot de 7e eeuw, het
geen verwonderlijk is voor deze door Germaanse PIN ingesloten namen. 
Billich (8) is geen Romaanse naam; de Franse naam van Valkenburg 
(79) is niet het gevolg van tweetaligheid van de Valkenburgse bevolking 
en Schaloen (83) is een migratienaam uit de riddertijd. Deze drie 
namen mogen het kaartbeeld dus niet beïnvloeden. 
Haagwiler (44) past wel bij een Romeinse weg, maar het is de vraag 
of deze naam vóór of na de Volksverhuizingstijd ontstaan is. Hij laat 
in ieder geval geen Romaanse klankontwikkeling zien. 
Tussen de Romeinse wegen Maastricht-Keulen en Maastricht-Aken 
liggen Terblijt (33) en Sibbe (31), -etum-namen, dus ontstaan na de 
Romeinse periode. De Romaanse taal kan zich hier tot zeker in de 6e 
eeuw gehandhaafd hebben. Voor Kolmont (61) geldt dezelfde opmer
king als voor Kelmont (60). 

Terwinselen (93) kan nog in de vroege Middeleeuwen Romaanstalig 
geweest zijn. 
Zeer geïsoleerd ligt Chèvremont (59), dat met Kaffeberg een doublet 
vormt. Steunend op de fonetiek moeten wij hier Romaanse evolutie 
tot zeker in de 7e eeuw vaststellen, de Germaanse vorm echter moet al 
in de 6e eeuw ontstaan zijn. 
De naam Rolduc (82) dateert uit de late Middeleeuwen en speelt geen 
rol bij het periodiseren van plaatselijke Romaanstaligheid. 

3.2. DE TAALGRENS 

Na de inventaris opgemaakt te hebben van de Limburgse aardrijks-
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kundige namen met Romaanse woordvoorraad of Romaanse klank
ontwikkeling; na voor zover mogelijk, van deze namen de terminus 
ad quem van hun Romaanstaligheid bepaald te hebben; na deze in 
geografische eenheden ingedeeld te hebben, rest ons de taak uit de 
verzamelde gegevens een oude Romaans-Germaanse taalgrens op het 
grondgebied van de provincie Limburg te zoeken. 
In hoofdstuk 1.2. is voldoende aangetoond, dat Limburg, vooral 
Zuid-Limburg, in de Romeinse tijd intensief gekoloniseerd is. Antieke 
geschriften en archeologische opgravingen leren ons, dat Limburg 
doorkruist werd door Romeinse wegen; dat langs deze wegen talrijke 
nederzettingen lagen; dat Zuid-Limburg bezaaid was met Romeinse 
villae. Nu wil dat niet zeggen, dat daarom in de Romeinse tijd hier 
alleen Latijn gesproken werd, maar de studies van Weisgerber over het 
gebied van Xanten en over de Germani cisrhenani hebben aangetoond, 
dat de taal der Romeinen in Limburg algemeen bekend was. 
Toen kwamen de invallen der Franken, in de tweede helft der 4e eeuw, 
en tenslotte werd in het begin der 5e eeuw de band met Rome definitief 
verbroken. 

De vraag is nu, of toen in heel Limburg de taal der Romeinen ver
dwenen is en vervangen door die der indringers, dan wel of Maastricht 
(evenals Tongeren) eerst langzaam, in de Merovingisch-Karolingische 
tijd, vooral sinds het vertrek der Maastrichtse bisschoppen naar Luik, 
gegermaniseerd is, zoals Rousseau gesteld heeft, een mening waarmee 
Petri, Warland en Dhondt zich verenigd hebben. 1. 
Wij zijn van oordeel, dat dit standpunt enigszins herzien dient te worden. 
Onze studie van de namen van de in de Zuidwesthoek gelegen plaatsen 
laat niet toe te spreken van een taai verdedigde, zich vanuit de Ro
meinse tijd handhavende voorpost van het Romaans, die eerst na 
3 à 4 eeuwen bezweken is voor de numerieke meerderheid van steeds 
toestromende Franken 2. 

Als wij zien, dat de tegenwoordige vormen van de PIN in deze hoek 
zich ontwikkeld hebben uit: 
a. in de 5e eeuw gegermaniseerde Latijnse namen, nl. Maastricht, 

Oost, Wolder; 
b. altijd Germaans gebleven Germaanse namen, nl. Heugem, Gronsveld, 

Kaastert, Eisden en de door ons niet behandelde oude namen Heer 
(1202 Неге TW), Scham (1145 Seamen TW), Breust (1157 Brosten 
TW) en Maarland (1330 Mariant BLO 327) ; 

c. enige eeuwen Romaans gebleven namen uit de post-Romeinse tijd, 
nl. Ambie en Fytschet 
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dan moeten wij aan Kadier en Scharwier, die wel enige eeuwen Ro
maanse klankontwikkeling laten zien, maar waarvan de periode van 
ontstaan zowel vóór als na de Volksverhuizing kan liggen, bewijskracht 
tengunste van een pas na eeuwen voor het Germaans bezwijkend 
Romaans relictgebied ontzeggen. Scharwier is overigens een plaats 
van zo geringe betekenis geweest, dat de naam ervan volkomen ver
dwenen is. 
Mesch is een duistere naam. Mocht de Romaanse vorm ervan op de 
Romeinen teruggaan, dan zou deze de enige in de omgeving zijn met 
ongestoorde Romaanse klankontwikkeling tot op de dag van vandaag. 
Maar Mesch ligt te geïsoleerd ten opzichte van andere uit de Romeinse 
tijd Romaans gebleven plaatsen om dit te kunnen aannemen. 
Onze conclusie luidt dus : de Zuidwesthoek heeft niet langer weerstand 
geboden aan het Germaans dan de rest van Limburg, maar is in de 5e 
eeuw gegermaniseerd. In Maastricht en Oost heeft een Romaans-
sprekende bevolking zich gehandhaafd temidden der Germaans-
sprekenden. Dit was alleen mogelijk bij geregeld contact met het 
Romaans. Wij denken daarom aan degenen die ambtshalve zich van 
het Latijn bedienden, de geestelijkheid, die in de bisschopsstad Maas
tricht talrijk vertegenwoordigd moet geweest zijn en die ook in Oost 
aanwezig was, zoals de naam Augstchircke en ecclesia wostensis getuigt. 
Deze Romaanstaligen hebben de Romaanse tegenstoot, die in de 7e 
eeuw op de germanisering volgde, vergemakkelijkt. Maastricht werd 
de residentie van Merovingische koningen die al in contact geweest 
waren met de beschaving van de uit de Romeinse tijd daterende steden 
in Noord-Frankrijk. Hier werden munten geslagen die inschriften dra
gen die deze beschaving duidelijk weerspiegelen „in porto Triecto", 
„in vico Triiecto" 3. 
Deze Romaanse invloed strekte zich uit over de Germaanse plaatsen 
tussen Maastricht en de Romania : Eisden, Gronsveld, Heugem werden 
tweetalig; Ambie werd gesticht door geromaniseerde Franken; Fyt-
schet ontstond. En ook de stichting van Kadier mogen wij wel in deze 
periode plaatsen, een badgelegenheid langs de weg van Maastricht 
naar de via mansuerisca, de zg. Oeslinger of Limburger straat 4, 
waarlangs Maastricht in verbinding stond met Stavelot, de abdij waar
van de stichtingsakte in Maastricht door Childeric II werd getekend 5. 
Maar deze Romaanse tegenstoot was toch te zwak om blijvend succes 
te hebben. Slechts een gedeelte van de bevolking werd er door beroerd. 
De Zuidwesthoek bleef in de grond Germaans en de Romaanstalige 
minderheid werd na enkele eeuwen geheel geabsorbeerd. Slechts de 
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Romaanse vorm van de plaatsnamenparen bleef nog eeuwen in gebruik 
in het aangrenzende Romaanse gebied. 
De Zuidoosthoek van Zuid-Limburg is het Nederlandse gedeelte van 
het Romaanse taaleiland Aken-Vaals, waarvan Gysseüng zegt, dat 
aan de periode van tweetaligheid zelfs enkele eeuwen van Romaanse 
eentaligheid opgevolgd lijken te zijn. Hij stelt de uiteindelijke germani-
sering van Aken-Vaals zeer waarschijnlijk in de 9-ioe eeuw. Daar 
Gemmenich-Sippenaken reeds vroege Germaanse klankevolutie ver
tonen, heeft, volgens hem, de Voerstreek het Romaanse taaieilandje 
Aken-Vaals van het grote Romaanse taalgebied afgegrendeld e. Hij 
beschouwt Aken als Romeins centrum, dat langer dan de Romeinse 
centra Maastricht en Tongeren weerstand heeft geboden aan de ger-
manisering en daardoor een tijdlang geïsoleerd gelegen heeft. 
Ons onderzoek van de PIN voert tot een andere conclusie. 
Ons verder beperkend tot het Nederlandse gedeelte van het taaleiland 
Aken-Vaals, herinneren wij eraan, dat wij op blz. 87 geconstateerd 
hebben, dat in de Zuidoosthoek de oorsprong van het merendeel 
van de PIN met zekerheid in de post-Romeinse tijd geplaatst moet 
worden. Wij herinneren verder aan het oordeel van Steinbach 7. Het 
betreft hier een in de Romeinse tijd gekoloniseerd gebied, dat tijdens 
en na de Volksverhuizingstijd sterk bebost is en in de Merovingisch-
Karolingische tijd opnieuw ontgonnen is. 
In de Romeinse tijd liep hier de Romeinse weg Maastricht-Aken, over 
Gulpen, Partij, Vijlen, Lemiers naar het Duitse Meiaten en Aken. Er 
zijn resten van Romeinse villae opgegraven in Mamelis, Lemiers en 
Vaals. Maar in dit verband is het niet zonder belang, dat prehistorische 
en Romeinse graven gevonden zijn in het Rarener bos. Deze plek is 
dus na het begraven, na de Romeinse tijd, bebost geraakt. 
In de vroege Middeleeuwen is dit bos weer ontgonnen en de nederzet
tingen krijgen Romaanse namen met een sterke Germaanse inslag. 
De kolonisten noemen hun ontginningen naar de boomsoort, naar de 
struiken in de omgeving: Bellet, Simpelveld, Terziet, Holset, Soeret, 
waarvan de laatste drie namen een Germaans grondwoord bevatten. 
De eigenaars van de ontginningen waren Romaanstaligen met Ger
maanse namen: Harles, Mamelis. Andere nederzettingen krijgen de 
typische namen van de Merovingisch-Karolingische Ausbauorte: 
Wiler, Nijswiler, Waalwiler. Niet alleen in de nieuwe nederzettingen 
werd Romaans gesproken; spoedig werden ook de nabije Germaanse 
nederzettingen tweetalig: Epen en Gulpen. 
Moeten wij deze romanisering toeschrijven aan expansie vanuit plaat-
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sen als Vaals, Vijlen, Lemiers, Partij, waarvan wij de periode van ont
staan niet met zekerheid kunnen bepalen? 
Deze plaatsen waren naar het Zuiden van het grote Romaanse taal
gebied afgesloten door het vroeg gegermaniseerde Gemmenich, Völ
kerich en Sippenaken en bovendien door de bossen; naar het Westen 
door het gegermaniseerde Geuldal : Epen en verderop door het eveneens 
gegermaniseerde Gulpdal: Slenaken, Beutenaken, Gulpen. 
Een zo sterk van de grote Romania afgesneden Romaanse bevolking 
kan niet de kracht opbrengen om Germaanse plaatsen te romanise
ren; kan niet in staat zijn aan haar nieuwe ontginningen namen te 
geven volgens het patroon dat in het grote gesloten Romaanse ge
bied gangbaar geworden is : -iacas-namen, -etum-namen, Wiler-namen. 
Wij kunnen daarom niet aannemen, dat Vaals, Vijlen, Lemiers en 
Partij uitzonderingen vormen ; ook deze vier namen moeten hier in de 
post-Romeinse tijd gevormd zijn. 
Aken lag niet minder geïsoleerd dan Vaals en er zijn geen bewijzen die 
aantonen, dat Aken vóór Karel de Grote een plaats van enige betekenis 
is geweest, een plaats die, zoals Gysseling meent, zijn functie van Ro
meins centrum ook na de ineenstorting van het Romeinse rijk is blijven 
vervullen 8. 
Het taaieiland Aken-Vaals moet zijn ontstaan te danken hebben aan 
sterke immigratie uit Romaanstalig gebied. 
Wij vermoeden, dat de immigranten afkomstig zijn geweest van Malon-
ne bij Namen, die ter herinnering aan de plaats waar zij vandaan kwa
men, hun nederzettingen noemden met namen waaruit Mechelen, 
Malensbos en Melleschet voortgekomen zijn. Dit vermoeden wordt 
versterkt door de merkwaardige naam van een kleine waterloop bij 
Mechelen, de Landeus. Deze waternaam vertoont opvallende overeen
komst met de naam van de Landoir: 8e eeuw Landuvius, 1131 Landou-
ia, 1154 Landuuiam (ace.) (TW), een watertje dat bij MaJonne in de 
Sambre uitmondt e. 
Wij durven de Romaanse PIN aan de Eiserbeek: Kartiels, Eis, Sim-
pelveld, Soeret, niet in verband te brengen met de groep Mechelen-
Vaals; daarvoor lijkt ons de afstand te groot. De oude oorkonden 
wijzen op nauwe betrekkingen van Luikse abdijen en kerken met de 
plaatsen langs de Eiserbeek, maar duidelijke overeenkomsten tussen 
de toponymie van Luik en omgeving enerzijds en Simpel veld en om
geving anderzijds hebben wij niet kunnen ontdekken. 
Als de Zuidoosthoek en de Zuidwesthoek, waar de sterkste concen
traties van Romaanse plaatsnamen liggen, geen bewijzen leveren voor 
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het voortbestaan van taaitoestanden uit de Romeinse tijd, is het on
nodig om na te gaan of de meer Noordwaarts en verspreid gelegen 
Romaanse PIN met late Romaanse klankevolutie dit voortbestaan 
wel kunnen bewijzen. 
Wij beschouwen ze allen als migratie-namen, zonder dat wij op het 
ogenbUk in staat zijn te bepalen welke factoren de migratie van 
Romaanssprekenden naar deze plaatsen begunstigd hebben. 
Voor de studie van het ontstaan van de taalgrens is de belangrijkste 
conclusie van ons onderzoek, dat het einde van de Romeinse tijd tevens 
de germanisering van heel Limburg betekend heeft. Hierbij komt als 
tweede conclusie, dat in de Merovingisch-Karolingische tijd een Noord-
Oost gerichte expansie van de Romaanse taal geleid heeft tot een op
pervlakkige romanisering van de streek Eisden-Maastricht en dat in 
dezelfde periode kolonisatie uit Romaans gebied geleid heeft tot 
tijdelijke romanisering van het gebied Mechelen-Simpelveld-Vaals. 

3.3. NAWOORD 

1. Het plaatsnamenmateriaal waarvan wij gebruik gemaakt hebben, 
is wegens het ontbreken van voldoende toponymische voorstudies 
onvolledig. Een grondiger archief-onderzoek, naar het voorbeeld 
van Gysseling's Toponymisch Woordenboek, zal zeker nog oude 
vormen van PIN opleveren die het mogelijk maken een studie als 
de onze met een aantal PIN aan te vullen. 
Wanneer wij bedenken, dat de namen Heerlen en Heel hun plaats 
in onze studie alleen danken aan het bewaard blijven van de Peu-
tingerkaart en het Itinerarium Antonini, is de mogelijkheid aan
wezig, dat ook aan andere Limburgse PIN met een volkomen 
Germaans uiterlijk Gallo-Romeinse namen ten grondslag liggen. 
Maar wij geloven niet, dat deze aanvulUngen het totaalbeeld van 
de taalontwikkelingen in de overgangstijd van Oudheid naar 
Middeleeuwen zullen wijzigen. 

2. Voor de taalgrensstudie zal het van groot belang zijn een onderzoek 
als het onze uit te strekken over de aangrenzende streken van België 
en Duitsland. Hiervoor wordt o.a. de basis gelegd in de reeks 
artikelen van J. Herbillon. Toponymes hesbignons. HCTD 1945-
1950 en sinds 1953. 
De in voorbereiding zijnde delen II en I I I van A. Boileau. Enquête 
dialectale sur la toponymie germanique du nord-est de la province 
de Liège, zullen het tussen de Zuidgrens van Limburg en de tegen-
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woordige Frans-Nederlandse taalgrens gelegen gebied van Over
maas behandelen. 
De streek van Aken is, voor zover ons bekend, nog niet het voor
werp geweest van systematisch toponymisch onderzoek. 

3. Zuid-Limburg blijkt een belangrijke schakel te zijn in de koloni
satiebeweging van Noord-Frankrijk naar het Rijnland in de Mero-
vingisch-KaroUngische tijd. Voor een juister beeld van deze be
weging kan een vergelijking van de Romaanse toponiemen in het 
gebied van Aken-Vaals met die van het Moezeldal nuttig zijn. 

4. Bij het ontwerpen van een kolonisatiegeschiedenis van Limburg 
in de vroege Middeleeuwen kan de hulp van bodemkundigen moei
lijk gemist worden. 

5. De betekenis van bepaalde Romaanse toponiemen die in Limburg 
voorkomen, is nog niet tot volledige klaarheid gekomen. Wij bedoe
len hier in het bijzonder de Scharwier- en Kolmont-namen, die nog 
een nader onderzoek verdienen. 
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SPELLING EN VERWIJZING 

DE SPELLING VAN DE AARDRIJKSKUNDIGE NAMEN 

Zolang de regeling van de schrijfwijze van de Nederlandse aardrijks
kundige namen, waaraan sinds jaren door de Nederlandse delegatie 
in de Woordenlijstcommissie gewerkt wordt, niet gepubliceerd is, 
hebben wij te kiezen tussen de conservatieve spelling die in gebruik 
is bij de overheidsinstellingen, en de vereenvoudigde spelling die door 
het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap voorgesteld 
is in de Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland 1. Hoewel deze 
laatste nauwelijks ingang gevonden heeft, hebben wij, omwille van de 
eenheid van spelling in toponymische studies, gemeend het voorbeeld 
te moeten volgen van Schönfeld, die zegt: „Een goede oplossing op 
korte termijn kan m.i. alleen dan worden verkregen, wanneer men de 
Lijst der aardrijkskundige Namen van Nederland ten grondslag legt 
en daarop de nieuwe spelling toepast. Dit heb ik, in grote trekken, 
dan ook gedaan, in de hoop dat mijn voorbeeld navolging mag vinden" 2. 
Wij hebben weliswaar bezwaren tegen de spelling van de Lijst, om
dat zij 

a. niet steeds consequent is: Kelmomf naast Kolmoni; Holset naast 
Eke t ; NunAem en BergAeim naast Gratem, Heugem, Houtem, 
Roten (moet zijn Rotem) ; ScAwelberg (moet zijn Schweiberg) 
naast Zwier ; Bel/eld naast Simpelheid ; Wrïler naast Vz)len ; £ïsden 
naast Watersletj'de ; 

b. de Duitse spelling gehandhaafd heeft in namen als Bocholz, Holz, 
Einighausen, Siebengewald ; 

c. een door de willekeur van een ambtenaar ingeslopen fout, nl. het 
accentteken op Ohé, bekrachtigt door Ohee voor te schrijven (zie 
hiervoor no. 80) 

maar wij laten verbeteringen van de Lijst liever aan bovengenoemde 
commissie over. 
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DE FONETISCHE SPELLING 

Daar het bij het reconstrueren van de oudste vormen van de PIN vaak 

van groot belang is te weten hoe de PIN in het plaatselijk dialect 

luiden, hebben wij van iedere PIN de plaatselijke benaming gegeven, 

in de fonetische spelUng die gebruikelijk is in naamkundige publikaties 

betreffende het Nederlandse taalgebied, nl. die van de Zuidnederlandse 

Dialektcentrale te Leuven 3. 

α zoals 
a „ 
E , , 

e ,, 
ι 

i ,· 
э 

in bal 
„ baak 
„ bek 
„ beek 
,, bidden 
,, bieden 
„ zorg 

u zoals 
o „ 
Λ „ 
У .. 
0 » 

u >> 
э 

in kom 
,, boos 
„ bus 
„ nu 
„ beuk 
,, boek 
„ d e 

3 
ƒ 
3 
X 
9 

g 

zoals in tang 
,, kruisje 
,. gelei 
,, lachen 
„ zakdoek 
„ geven 

De lengte wordt met een punt aangegeven. 

Sommige Limburgse plaatsen hebben ook een naam in het Waals. Deze namen 
geven wij volgens de Règles d'orthographe wallonne *. 
Deze spelling is gelijk aan de Franse, behoudens de volgende tekens : 

â geeft een a aan die naar de o neigt, een velare α. 
* geeft aan dat de klinker lang is. 
an, in, on, un vóór medeklinker of in woordeinde zijn neusklinkers. 
n' geeft aan dat de η uitgesproken moet worden. 
y en w zijn halfklinkers. 
h wordt uitgesproken als in het Nederlands. 
De eindmedeklinkers die uitgesproken worden, krijgen ', wanneer zij in het 
Frans niet uitgesproken worden: maras' 

Wij gebruiken deze spelling ook, wanneer wij als vergelijkingsmateriaal 

woorden uit het Waals aanvoeren. 

HET ARCHIVALISCH NAMENMATERIAAL 

Het door GysseUng in zijn Toponymisch Woordenboek ontsloten namen-

materiaal hebben wij zo volledig mogelijk benut. De voor ons onderzoek 

benodigde naamvormen hebben wij hieruit overgenomen, voorzien 

van de afkorting (TW). Hier en daar echter hebben wij verbeteringen 

moeten aanbrengen in de identificatie (Eisden no. 68 en Heugem no. 

72) en een enkele maal hebben wij vormen van vóór 1226 aan het mate
riaal van het TW toegevoegd. 
Deze aanvullingen en de vormen van na 1225 hebben wij hoofdzakelijk 
geput uit de gedrukte bronnen : oorkondenboeken, cartularia, regesten 
enz. De overige vormen zijn afkomstig van niet-gedrukte bronnen, die 
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zich bevinden m het Rijksarchief te Maastricht. Bij het verzamelen 
van deze vormen hebben wij zeer veel hulp ontvangen van Drs. 
M К. J Smeets, hoofdarchivist bij het Rijksarchief te Maastricht 
Voor deze hulp wil ik hem ook op deze plaats zeer hartelijk danken 

Voor de gedrukte bronnen werden de volgende afkortingen gebruikt : 

A Regesten der Reichsstadt Aachen II, 1301-1350, bearbe i te t von 
W MUMMENHOFF K ö l n 1937 

Aa Regesten der Reichsstadt Aachen (einschliesslich des Aachener Reiches 
und der Reichsabtei Burtscheid) I, 1251-1300, bearbei te t von w MUM
M E N H O F F Bonn 1961 

AAT E TEICHMANN Das älteste Aachener Totenbuch ZAGV 1916 

B L O A V E R K O O R E N Inventaire des chartes et cartulaires des duchés de 
Brabant et de Limbourg et des Pays d'Outremeuse 8 t Bruxelles 1910-
1922 

B R j н A B E T S Geschiedenis van hel Bisdom Roermond 1875 

B u CHR QUix Geschichte der ehemaligen Reichsabtei Burtscheid Aachen 
1834 

E i Manifeste et demonstration sincère et véritable de l'usurpation du 
Thouheu (sic) entreprmse par les Seigneurs Gagiers d'Eisden ou A spie 
sur la Rivière de Moeuse au mesme heu (1675) 

E L M E PONCELET Le livre des fiefs de l'église de Liège sous Adolphe de la 

March Bruxelles 1898 
E r n s t s ρ E R N S T Histoire du Limbourg Liège 1837-1852 speciaal deel 6 
F e r r a n s I Carte chorégraphique des Pays-bas autrichiens par le comte de Ferraris 

1777 
F e r r a n s I I Carte chorographique de la Belgique dressée d'après celle de Ferraris, 

augmentée e t publiée par L CAPITAINE e t Ρ G C H A N L A I R E P a n s 

Feu L GALESLOOT Le livre des feudataires de Jean III, duc de Brabant 

Bruxelles 1865 

F L M E P O N C E L E T Les feudataires de la principauté de Liège sous Englebert 

de la March Bruxelles 1948 
H C T D Handel ingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en 

Dialectologie 
H o A S T E F F E N S Geschiedenis der aloude heerlijkheid en der Heeren van 

ter Horst Roermond 1888 
Kl G D FRANguiNET Beredeneerde Inventaris der Oorkonden en Beschei

den van de abdij Kloosterrade M a a s t n c h t 1869 
L a c Τ Η j LACOMBLET Urkundenbuch fur die Geschichte des Niederrheins 

Dusseldorf 1840 

L E w VON N E G R I Die Laten von Ehrenstein im Jahre 1396 ZAGV 1935 

Leodium [p 190 e ν 

L W j HABETS Limburgsche Wijsdommen ' s-Gravenhage 1891 

MAM L F R E I I N VON COELS VON D E R B R U G G H E N Die Lehensregister der 

Propsteilichen Mannkammer des Aachener Marienstifts, 1394-1794 

B o n n 1952 
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Msg De Maasgouw. 

OLV G. D. FRANQUINET. Beredeneerde Inventaris der Oorkonden en Beschei
den van het kapittel van O.L. Vrouwekerk te Maastricht. Maastricht 1870. 

Pr G. D. FRANQUINET. Beredeneerde Inventaris der Oorkonden en Beschei
den van het klooster der Predikheren te Maastricht. Maastricht 1880. 

PSL D. VAN DERVEEGHDE. Le Polyptique de 1280 du Chapitre de la Cathé
drale Saint-Lambert à Liège. Bruxelles 1958. 

Pubi . Publ icat ions de la Société his tor ique e t archéologique du Limbourg . 
R E K Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter, 303-1099, 

bearbei te t von FR. W . OEDIGER. Bonn 1954-1958. 
SG G. D . FRANQUINET. Beredeneerde Inventaris der Oorkonden en Beschei

den van het Adelijk Klooster St. Gerlach. Maastricht 1877. 
Si DD. BROUWERS. Histoire du chapitre noble de Sinnich. Bull, de la Soc. 

Verviétoise d 'Arch. e t d 'Histoire. 1903. 
SLL s. BORMANS, E . SCHOOLMEESTERS, E . PONCELET. Cartulaire de l'église 

Saint-Lambert de Liège. 5 t .Bruxelles 1893-1913. 
Sloet L. A. j . w. SLOET. Oorkondenboek der graafschappen Gehe en Zutfen. 

' s -Gravenhage 1872-1876. 
SS F. DOPPLER. Verzameling van charters en bescheiden betr. het Vrije 

Rijkskapittel van St. Servaos te Maastricht. Pubi. 1930-1935. 
SSS p. DOPPLER. Schepenbrieven van het kapittel van St. Servaos te Maas

tricht. Pubi . 1900-1908. 
Ste Croix E. PONCELET. Inventaire analytique des chartes de la collégiale de 

Sainte Croix. Bruxelles 1911. 
Th I j . HABETS. De archieven van het kapittel der Hoogadellijke Rijksabdij 

Thorn. 1889. 
Th II j . HABETS en A. j . A. FLAMENT. De archieven der vorstelijke Rijksabdij 

Thorn. 1899. 
T W м. GYSSELING. Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, 

Luxemburg, N oord-Frankrijk en West-Duitsland. Tongeren i960. 
Vannérus j . VANNERUS. Le limes et les fortifications gallo-romaines de Belgique. 

Ac. Roy. de Belgique. Cl. des L. fase. 2. 1943. 
V B j . cuvELiER. Cartulaire de l'abbaye du Val-Benoit. Bruxelles 1906. 
VD j . RUWET. Cartulaire de l'abbaye cistercienne du Val-Dieu ( X l l e -

X l V e siècle). Bruxelles 1955. 

Ve H. HANSSEN. Inventaris van het Oud Archief der Stad, municipaliteit 
en gemeente Venlo. Venlo 1919, m e t supplement door н. O P D E LAACK. 
Venlo. 

Wi H. MOSMANS. De Heeren van Wittern. Venlo 1923. 

Voor de bronnen in manuscript, zich bevindende in het Rijksarchief 
Maastricht ( = R), werden de volgende afkortingen gebruikt: 

R Ann. Rod. Annales Rodenses 

R E p e n Overdrachtsregis ter E p e n 1520-1563 
R K a Kerkelijke archieven 
R L.v.O. 743 Leenregister der m a n k a m e r v a n Valkenburg, opgesteld in 1444 

door G o d a r t Dobbelstein v a n Doenrade, gevolgd door de L e n e n 

v a n Heerlen die t o t Wicrade behoren. 
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De Rijksarchivarissen in Gelderland en Utrecht zijn zo vriendelijk geweest mij 
te berichten, dat de oude vorm van Mehk (no. 4) uit 1342, die als Meelyc voor
komt in VAN DOORNINCK-VAN VEEN, Acten betreffende Gelre en Zutphen, 1107-
1415, Haarlem 1908, p. 403, zonder twijfel luidt Meelyt. 
De oorkonde met deze vorm bevindt zich in het Rijksarchief te Arnhem, in het 
„Alste Register" (Hertogelijk Archief voorlopig no. 174) op folio 121 verso. 
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NOTEN 

H O O F D S T U K I 

Hoofdstuk 1.1 

1 j . STENGERS. La formation de la frontière linguistique en Belgique. Coll. Lato-
mus XLI . Bruxelles 1959. p. 51. 

Voor een uitvoeriger kritiek op deze publicatie leze men : 
H. DRAYE. Über die Möglichkeit einer Deutung der westlichen Sprachgrenze. 

Zu Jean Stengers' erkenntnistheoretischen Betrachtungen in „La 
formation de la frontière linguistique en Belgique". Aus Geschichte 
und Landeskunde (Festschrift Steinbach), Bonn i960, p. 686-696. 

в. H. STOLTE. De gegevens der antieke schrijvers over de Franken en hun inter

pretatie. Meded. 1961. p. 1-30. 

* L. WEISGERBER. Die Namen der Treverer. Rhein. Museum für Philologie, 84, 
1935. Ρ· 289-359. 

- Die sprachliche Schichtung der Mediomatrikernamen. RhVjbl. 18, 

1953. p. 249-276. 

- Das römerzeitliche Namengut des Xantener Siedlungsraumes. BJ 154, 

1954· p- 94-136. 
- Zum Namengut der Germani cisrhenani. AHVNrh 155/156, 1954. 

p· 35-61. 
- Das Namengut der Bonner Legion. RhVjbl 20, 1955. p. 192-214. 
- Erläuterungen zur Karte der römerzeitlich bezeugten rheinischen 

Namen. RhVjbl 23, 1958. p. 1-49. 
- Die sprachliche Schichtung der frührheinischen Personennamen. VI 

Kongress Bd. I, i960, p. 94-104. 
3 Voor de gelijkmaking in de plaatsnamen, zie hoofdstuk 2.8. 

Voor de Weiler-namen, zie hoofdstuk 2.5. 
4 F. PÉTRI. Germanisches Volkserbe in Wallonien und Nord-Frankreich. Bonn 

1937· 
- Zum Stand der Diskussion über die fränkische Landnahme und die 

Entstehung der germanisch-romanischen Sprachgrenze. RhVjbl 15/16, 
1950/51· 

5 E . LEGROS. Le Nord de la Gaule romane. HCTD 1942. p. 161-228. vooral p. 
215-216. 

* j . LINDEMANS. Migratie van plaatsnamen en „Siedlungsgeschichte". HCTD 
1939. p. 271-278. 

7 j . LINDEMANS. Toponymie van Asse. Brussel 1952. 
- Nog over Romaanse plaatsnamen in de streek van Asse. HCTD 1953. 

p. 197-209. 
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8 н DRAYE Twintig jaar toponymisch onderzoek in Vlaanderen Feestb ν d 
Wyer Ι ρ 6i e ν 

Hoofdstuk 1 2 

1 JULIUS CAESAR Commentarli de bello gallico V, 24 

* Η VAN DE WEERD Het economisch bloeittjdperk van Noord-Galltë m den 
Romemschen tijd Med Kon VI Acad Lett 1940, no 4 

8 A w BYVANCK Excerpta Romana De bronnen der Romemsche geschiedenis 
van Nederland 3 din 's-Gravenhage 1931, 1935, 1947 

Voor zover met anders vermeld, zijn de archeologische gegevens hieruit over
genomen 

4 H HARDENBERG De Romeinse tijd m Limburg Limburgs Verleden I Maas
tricht i960 ρ 117-164, waarin het volgende Romeinse wegennet 
gereconstrueerd wordt, 

1 Xanten-Sonsbeck-Pont bij Geldern-Zand-Herongen-De Hamert-Zwalmen 
-Hillenraad-Boekoel-Melik-Echterbos-Tudderen-Groot Doenrade-
Hobbelrade-Klem Genhout-Kelmont-Vhek-Meersen-Rotem-Wijk-
Maastncht, 

2 Een aftakking hiervan Tudderen-Hillensberg-Bingelrade-Raat-de Klrng-
Brunsum-Rumpen-Schnjversheide-Herenweg-Heerlen, 

3 De voortzetting hiervan Heerlen-Heerlerbaan-Locht-Laurensberg-Aken, 
4 Keulen-Rimburg-Nieuwenhagen-Heerlen-Kunrade-Ransdaal-Goudsberg-

Valkenburg-Berg-Scharn-Maastncht-Wolder-Tongeren, 
5 Een aftakking hiervan Valkenburg-Houtem-Meersen-Limmel-Wijk-

Maastncht, 
6 Nijmegen-Mook-Kuik-Geisteren-Meerlo-Tienraai-Grubbenvorst-Blenk-

Hout-Kesseleik-Buggenum-Beegden-Heel-Ittervoort-Maaseik-Kaberg-
Maastncht, 

7 Maastncht-Castert (onder Ternaaien), 
8 Maastricht-Wijk-Gronsveld- 's-Gravenvoeren-Verviers-Tner, 
9 Maastncht-Scham-Bemelen-Gasthuis-Wolfshuis-Schulder-Gulpen-

Partij-Hilleshagen-Vijlen-Lemiers-Melaten-Aken, 
10 Maastncht-Scharn-Kadier en Keer-Hontem-Breusterbos-Hoogkruts-de 

Plank-Hendnkkapelle-via mansuensca-Tner, 
11 Maastricht-Meersen-U lestraten-Schimmert-Gnj zegrubben-Vaasrade-

Brunsum-Schin\'eld-Gangelt-(naar Neuss?), 
12 Rimburg-Brunsum-Sittard-Limbncht-Grevenbicht, 
13 Bunde-Katsop-Elslo-Stein-Urmond-Obbicht, 

Het verloop van de volgende wegen berust slechts op vermoedens, 
14 Tudderen-Millen-Susteren-Dieteren-Echt-Kruchten-Wessem-Heel, 
15 Mehk-Kapel in 't Zand-Maasmel-Leeuwen-Melenborg, 
16 Grevenbicht-Roosteren-Aasterberg-Echt-Linne-Roermond, 
17 Asselt-Bruggen-Krefeld, 
18 Venlo-Kaldenkirchen-Keulen, 
19 Venlo-Niederdorf-Orsoy, 
20 Venlo-Bergen-Afferden-Heien-Gennep-Mook 
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Noten bij hoofdstuk ι 

Dit wegennet berust op gegevens die de twee Romeinse wegenkaarten, het 

Itinerarium Antonini en de Peutingerkaart, ons leveren, aangevuld met 

gegevens van archeologische aard, die Hardenberg weer geput heeft uit de 

bovenvermelde Excerpta Romana en uit A W BYVANCK Nederland m den 

Romemschen tijd Leiden 1943 

Het Itinerarium Antonini geeft ons twee wegen die Limburgs grondgebied 

kruisten, nl de weg Colonia Traiana (Xanten)-Mediolano-Sablonibus-Mehk-

Tudderen-Heerlen-Julich-Colonia Agrippina (Keulen), en de weg Tongeren 

Heerlen-Keulen Deze laatste weg, onderdeel van de grote weg Boulogne-

Bavai-Keulen, staat ook op de Peutingerkaart, waar wij bovendien de weg 

Nijmegen-Kuik-Blenk-Heel-Tongeren vinden 

Over de op deze kaarten voorkomende Limburgse plaatsnamen, zie hoofdstuk 

2 1 
5 Aangaande opgravingen te Venlo na de oorlog zie Nieuws-Bulletin Kon 

Ned Oudheidkundige Bond van 15-4-1950, kol 73-74 

' M j VERMASEREN De Romeinse beschaving m Midden-Limburg Historische 

opstellen over Roermond en omgeving Roermond 1951 

' BOGAERS, in Nieuws-Bulletin Kon Ned Oudheidk Bond van 15-2-1962 
8 j E BOGAERS Een Romeinse askist uit Stem Pubi 1958/59, ρ 197-207 

' w c BRAAT De grote Romeinse villa van Voerendaal Oudheidkundige Mede

delingen N R 34, 1953, ρ 48-79 

- Nieuwe opgravingen van Romemsche villae Oudheidk Med N R 

15. I 9 3 4 Ρ 4-38 
1 0 н BRUNSTING Verslag van de opgraving van een Romeinse villa te Kerkrade 

(Knchelberg-Kaalheidé) Berichten van de Rijksdienst voor het Oud
heidkundig Bodemonderzoek 903/13, 12-6-1950, ρ 5-6 

1 1 R D E MAEYER De Romemsche Villa's m België Antwerpen-'s-Gravenhage 

1937 
H VAN D E WEERD Inleiding tot de Gallo-Romemsche Archeologie der Neder

landen Antwerpen 1944 
i a j E BOGAERS Marcus Sattomus lucundus Buil ν d Hist Knng „Het 

Land van Herle", 1957, ρ 49-52 
1 3 A E VAN GIFFEN Thermen en castella te Heerlen, een rapport en een werk

hypothese AC 1948 
1 4 j SPRENGER Beknopt overzicht der voor- en vroeghtstorische oudheden en hun 

vindplaatsen m de gemeente Maastricht Oudheidk Med N R 29, 
1948, ρ 15-42 

" w j D E BOONE E N J Y P E Y Nederland m de tijd der Merovmgen Honderd 
Eeuwen Nederland 's-Gravenhage 1959 ρ 198-211 

1 ' Msg 1909 ρ 93. Voor de vondsten in het Ravensbos, zie BYVANCK Exc. 

Rom 
1 7 w j D E BOONE De Franken m Limburg Limburgs Verleden Ι ρ 165-189 
ι» Op het voor mij vreemde terrein van de archeologie heb ik een dankbaar 

gebruik gemaakt van de aanwijzingen van Prof Dr J E Bogaers, 

die ook dit hoofdstuk Limburgia Romana heeft willen doorlezen 
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Hoofdstuk 1 3 

I G KURTH La frontière linguistique en Belgique et dans le Nord de la France 

Bruxelles 1896-1898 
a F STEINBACH Studien zur westdeutschen Stammes- und Volksgeschichte J e n a 

1926 
3 F P É T R I Germanisches Volkserbe in Wallomen und Nord-Frankreich Bonn 

1937 
4 F ROUSSEAU La Meuse et le pays mosan en Belgique N a m u r 1931 
4 j WARLAND Bild und Bildung der germanisch-romanischen Sprachgrenze m 

Belgien Album René Verdeyen Brussel-Den H a a g 1943 
β j DHONDT Essai sur l'origine de la frontière linguistique AC 1947 ρ 261-286 

- Note sur l'origine de la frontière linguistique AC 1952 ρ 107-122 

' M GYSSELING Deux remarques sur l'origine de la frontière linguistique 
Hesmond et Vaals Neophilologus 1950 ρ g - i i 

- A ken-Vaals, Romaans taaleiland H a n d e l X I I , Ζ - N e d Mij ν Τ &L 

en Gesch 1958 ρ 107-109 

- La genèse de la frontière linguistique dans le Nord de la Gaule Revue 
du Nord 173, 1962 ρ 5-37 

H O O F D S T U K 2 

Hoofdstuk 2 0 

1 Η DiTTMAiER Rheinische Flurnamenstudien RhVjbl 1958 ρ 107-127 

* E WESTPHAL Flurnamen und Kulturkreisforschung RhVjbl 1939 ρ 129-175 

Hoofdstuk 2 1 

1 A CARNOY Toponymische wandeling langs de Romeinse hetrwegen гп de Neder

landse gebieden VMVA 1952 ρ 395-413 
1 A CARNOY L'élément sentimental dans les noms de lieux gallo-romans de 

Belgique AC 1937 Ρ I 9 9 e v 

3 zo 00k H H A R D E N B E R G Bijdragen tot de geschiedenis van Limburg m den 

Romemschen tijd I De plaatsen aan den Romemschen weg Nijmegen-

Tongeren Msg 1944/45 ρ 40-51 

* j HERBiLLON Toponymes hesbignons H C T D 1955 ρ 56 
1 M GYSSELING Enkele toponymische gegevens over Romeinse banen m Noord-

Gallië Meded 1958 ρ 24-30 
3 M S C H O N F E L D De Nederlandse plaatsnamen op -ik Ts 1917 ρ 163-176 
7 в Η STOLTE De oudste naam van Heerlen Msg 1957 к о к т п 67-70 
3 ι A R I C H M O N D , A G S CRAWFORD, ι W I L L I A M S The british Section of the 

Ravenna Cosmography Archaeologia X C I I I Oxford 1949 ρ 36 

* L W E I S G E R B E R Xantener Siedlungsraum zie n o o t 2 v a n hoofdstuk ι ι 
1 0 Μ G Y S S E L I N G Germaans contra Keltisch m Oud-Belgie W e t Tijd 1957 

kolom 99-106 
I I G RASCH, aangehaald door BACH § 249, beschouwt -acium in Burg inacium en 

Arenacium als een latere ontwikkeling v a n -acum 
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1 1 A. DAUZAT. Les noms de lieux. Paris 1932. p. 73. 
- L'identité d'Uxellodunum. RIO 1949. 

l s M. GYSSELING. Germaans contra Keltisch, κοί. 104. 
1 4 L. WEISGERBER. Xantener Siedlungsraum, maar vooral diens Erläuterungen, 

zie noot 2 van hoofdstuk 1.1. 
1 5 A. DAUZAT. Les noms de lieux, p. 249. 
1 6 HENNING KAUFMANN. Genetivische Ortsnamen. Tübbingen 1961. p. 61. 
1 7 м. GYSSELING. De oudste plaatsnamen in Holland en Utrecht. Bijdr. & Med. 

XVII. Amsterdam 1959. p. 3. 
1 8 M. SCHONVELD. Wegnamen. Meded. 1957. P- 3· 
1 9 zie noot 8. 
1 0 L. WEISGERBER. Die Sprache der Festlandkelten. Deutsches Arch. Inst. Rom. 

-Germ. Kommission. 20. Ber. Frankfurt a.Main 1931. p. 166. 
9 1 In dit verband willen wij ook wijzen op de noot die G. ALESSIO. L'origine du 

nom de Londres. I l l e Congrès, p. 223-234, plaatst bij de weerlegging 
van de verklaring van Londinium „la ville d'un chef celte Londinos" : 
„En général, il est très dangereux de dériver des noms de lieux 
prélatins de noms de personne sans se demander si les uns et les 
autres ne peuvent pas au contraire s'expliquer en partant d'une base 
commune. Nous ne devons pas imiter les anciens qui avaient l'habi
tude de créer des héros éponymes pour expliquer les noms de leurs 
villes" (note 53). 

99 Zie noot 17. 
99 Zie noot 14. 
94 Caesar vermeldt, dat Helvetia in vier pagi verdeeld is, waarvan hij noemt de 

pagus Tigurinus met de stam der Tigurini en de pagus Verbigenus 
(BG I, 12 en 27). 

" H. HARDENBERG. De Romeinse tijd in Limburg, p. 117-164. 
9 9 j . WHATMOUGH. Onomastics and Linguistics. VI. Kongress, p. 75. 

Bach § 442. 
9 7 j . HAUST. Dictionnaire liégeois. Liège 1933. p. 396. 
9 9 j . HAUST. Enquête dialectale sur la toponymie wallonne. Liège 1940/41. p. 3. 
9 e L. WEISGERBER. Die Sprache der Festlandkelten, p. 217, neemt van j . LOTH een 

aantal gevallen van haplologie over: Leucamulus voor Leuco-
camulus, Clutamus voor Clutotamus, Teutamus voor Teutotamus. 

90 s. CORSTEN. Das Heinsberger Land im frühen Mittelalter. Fränkische Koloni
sation zwischen Maas und unterer Rur. AHVNrh 161, 1959. p. 5-64. 

Hoofdstuk 2.2 

1 Zelfs tot in de roe eeuw, volgens м. BAUDOT. Géographie toponymique du 
suffixe gallo-romain -acum d'après les finales actuelles. RIO 1953. p. 
161 e.v. 

9 A. CARNOY. L'élément sentimental dans les noms de lieux gallo-romans de Bel
gique. AC 1937. Ρ· I99 e - v · e l 1 eveneens in zijn Origines, p. XXIV, 

heeft gemeend, dat Gallische en Gallo-Romeinse plaatsnamen op 

-acum ook afleidingen kunnen zijn van substantieven of adjectieven 
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die een bepaald gevoel uitdrukken, bijv. gaudiacum bij het lat. 
subst gaudium, secunacum bij securus en blandiacum bij blandus. 
BACH (§ 483) heeft echter zeer waarschijnlijk gemaakt, dat de Ger
maanse PIN van het type PN-)-heim, -hoven enz „sich erst in und 
besonders nach der Wanderzeit von einem bestimmten Zentrum 
aus unter den West- (und Nord-) Germanen verbreitet hat, und 
zwar auf Grund von Anregungen aus der rom. Welt, in der der Aus
sage nach gleiche Typen seit langem gang und gäbe waren". Tegen 
het einde van de Romeinse tijd was dus voor de Franken die in 
contact kwamen met de Gallo-Romeinen een van de opvallende ken
merken van de Gallo-Romeinse P I N de afleiding van (of samenstel
ling met) PN. 

Wanneer het mogelijk is Gallo-Romeinse PIN op -acum te verklaren 
uit afleidingen van PN, moeten wij aan deze verklaring de voorkeur 
geven boven een verklaring uit adjectief of substantief+-acum 
Daarom is Blanacum eerder „landgoed van Blarus" dan „grijs huis" 
en Blandiacum eerder „landgoed van Blandus of Blandius" dan 
„lieflijke woning". 

a M -TH. MORLET. La toponymie de la Thiérache. RIO 1953. 
4 M. GYSSELiNG. De Germaans-Romaanse namen op -{in)iacas. Album Blanc-

quaert. Tongeren 1958. ρ 425-428. 

* L. WEISGERBER. Die sprachliche Schichtung der fruhrhemischen Personen

namen VI Kongress ρ 94-104 

' M. SCHONFELD De Nederlandse plaatsnamen op -ik Ts 1917. ρ 163 e v. 
7 SCHONFELD ibidem. 

" н. HARDENBERG. Limburgse plaatsnamen en hun betekenis voor het oudheid

kundig bodemonderzoek Pubi 1947 ρ 207-236. 

' н. MOERMAN. Nederlandse plaatsnamen. Leiden 1956. p. 25 
1 0 p. TUMMERS. Limburgse plaatsnamen. Veldeke 1958 ρ 14-15. 
1 1 SCHONFELD, Zie nOOt 6. 
1 2 j . MANSION. Oud-Gentsche Naamkunde. 's-Gravenhage 1924. 

- De voornaamste bestanddeelen der Vlaamsche Plaatsnamen. 's-Graven

hage 1935 
1 ' j . LINDEMANS. De plaatsnamen op -ake{n). HCTD 1951. p. 339-350. 
1 1 j . HERBILLON. Het probleem van de namen van het type Montenaken. HCTD 

1953 P· 6. 
1 5 Men vergelijke ook de Germaanse werkwoorden op -njan, die in het Frans 

enerzijds-gneropleveren: waidanjan>gagner, sparanjan>épargner, 
maar anderzijds -шг haunjan>honnir, wamjan>gamir . De werk
woorden op -mr moeten wel later ontleend zijn dan de werkwoorden 
op -gner. 
Deze afkeer van de mouillering van de η heeft zich in de Karolin
gische tijd ook over de Romaanse woorden uitgestrekt: m o n a c u s > 
m o m u s > m o i n e , Turonicum>Turoniu>Touroine>Touraine. Zie 
A DAUZAT. Le substrat germanique dans l'évolution phonétique du 
français. Mélanges van Ginneken. Pans 1937. 
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" м S C H O N F E L D еШпатеп m Nederland A m s t e r d a m 1950 ρ 131 
1 7 I n S L L w o r d t deze n a a m echter weergegeven als d'Onechehem (SLL 691), 

d a t als p l a a t s n a a m m e t t e identificeren is 
1 8 D ρ BLOK Naamsveranderingen en modeverschijnselen m de middeleeuwse 

plaatsnaamgevmg m Utrecht en Holland benoorden de Lek Meded 

1957 Ρ 17-26 
19 Η K A U F M A N N Gcnetwische Ortsnamen 
2 0 A WEijNEN Praegermaanse elementen van de Nederlandse toponiemen en 

hydronumen ' s-Hertogenbosch 1958 ρ 13 
2 1 MOERMAN Nederlandse plaatsnamen ρ 105 
2 Í м GYSSELiNG Enkele topografische termen m Nederlandse plaatsnamen 

Meded 1954 Ρ 9 9 - I 0 7 
2 3 K A U F M A N N Genetivische Ortsnamen ρ 73 
2 4 G R O T T H O F F Studien zur Geschichte des Reichsguts m Niederlothringen und 

Friesland Bonn 1953 
2 5 S C H O N F E L D De Nederlandse plaatsnamen op -ik 
2 β w RouKENS Limburgse toponymie II Plaatsnamen en landname Msg 1942 

Ρ 75-79 

H A R D E N B E R G Limburgse plaatsnamen ρ 225 

LiNDEMANS De plaatsnamen op -ake(n) ρ 350 
2 7 A BoiLEAU Enquete dialectale sur la toponymie germanique du nord-est de la 

province de Liège I Introduction-Glossaires toponymiques Liège 
1954 Ρ Ï S Z 

2 8 SCHONFELD De Nederlandse plaatsnamen op -ik 
CARNOY Origines, X V I I 

WEijNEN Praegermaanse elementen ρ 28 

^ MANSION Voornaamste bestanddeelen 
8 0 K A U F M A N N Genetivische Ortsnamen ρ 30 
8 1 S C H O N F E L D De Nederlandse plaatsnamen op -ik 

j A HUISMAN De tijd m de naamgeving Meded 1958 ρ 19 
8 2 H A R D E N B E R G Limburgse plaatsnamen ρ 223 
8 3 κ R O E L A N D T S Bijdrage tot de studie van de Vlaamse -acum-namen F e e s t b 

ν d Wyer I 1944 ρ 289-329 
8 4 GYSSELiNG Aken-Vaals ρ ιο8 
8 5 G Y S S E L I N G Aken-Vaals ρ io8 

Hoofdstuk 2 3 

1 DAUZAT Les noms de lieux 

A BoiLEAU Toponiemen uit het Noordoosten van de provincie Luik Meded. 

1958 ρ 138-146 
3 L E W I S AND SHORT A Latin dictionary 
4 Nog bij RONSARD J e vous fais un présent de ce t t e sempervive, in he t sonnet 

Afin qu ' à t o u t jamais de siècle en siècle vive (Les Amours) 
5 Over doublet ten, zie hoofdstuk 2 8 
8 Onlangs nog in j D E V R I E S Etymologisch woordenboek U t rech t 1958 ρ 2 i 6 
7 Misschien is een oudere n a a m v a n de Eiserbeek in Simpelveld N e r m geweest, 

2 
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zie mijn artikel Limburgse plaatsnamen VIII, Irmstraat Veldeke 

1961, ρ 75-76 
8 j M VAN D E V E N N E Geschiedems van Heer H e e r 1957 
9 Over P I N m e t k lemtoon op de laa t s te lettergreep, zie hoofdstuk 2 9 

1 0 A CARNOY Lis en Bies Meded 1959 ρ 129-137 
1 1 VAN D E V E N N E Geschiedenis van Heer 
1 2 j V A N N E R U S Le nom de Spa H C T D 1945 ρ 41 e ν 
1 3 CARNOY Origines ρ X X I 

j HERBiLLON Toponymes hesbignons H C T D 1958 ρ 107-108 
1 4 Dezelfde regressieve assimilatie n e e m t m e n w a a r in de Limburgse dialecten 

bij de verleden tijd v a n zwakke werkwoorden, bijv ich gaabde, en 

bij de subs tant ieven die v a n bijv n a a m w o o r d e n afgeleid zijn, bijv 

deebde ( = diepte) w DOLS Iets over Limburgsche dialecten Pubi 

1942-1946 ρ 129-147 

Hoofdstuk 2 4 

1 MARIO A P E I French -ter from Latin -ariu T h e R o m a n i c review 1940 ρ 

38ο 
2 VAN D E V E N N E Geschiedenis van Heer 
3 E NUYENS De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf haar 

ontstaan tot aan haar uiteenvallen m 1839 Maastricht 1956 ρ 22 
4 CARNOY Top Wand ρ 240 verk laar t Keer u i t de b o c h t d i e d e weg M a a s t n c h t -

Stavelot d a a r m a a k t e 

j D E VRIES Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen 

U t r e c h t 1962 ρ 91 zoekt de verklaring in een b o c h t of wending v a n 

de Maas (') 
s HARDENBERG Limburgse plaatsnamen ρ 223 
6 CARNOY Toponymtsche wandeling ρ 240 
7 CARNOY Origines, onder H o d y ρ 319 
8 HARDENBERG Limburgse plaatsnamen ρ 223 

' M S C H O N F E L D Nederlandse waternamen A m s t e r d a m 1955 ρ 8o 
1 0 GYSSELING Aken-Vaals ρ io8 
1 1 M wiLMOTTE Etudes de philologie wallonne P a n s 1932 ρ 6ι 
1 2 Wij zagen kortgeleden onze verklar ing gedeeld door j H E R B I L L O N in n o o t 26 

van M GYSSELING La genèse de la frontière linguistique dans le 
Nord de la Gaule Revue du Nord 1962 ρ 35 

1 3 Prof D r Elisée Legros u i t Luik is zo vriendelijk geweest mij hierover in t e 
l ichten 

14 Petit Larousse illustré, s ν charrue 
1 5 E R E N A R D Glanures toponymiques H C T D 1940 ρ 416-417 verk laar t een 

passage u i t 1540 „courte, maison, jardin, assize, a isemenche e t 

a p p a r t e n a n c e s q u ' o n dist le cerwaige de P e t i t Ouffey e t X h e n c e v a l " 

als volgt T r e n t e bonniers de terres arables, soit dix b o n m e r s à 
la saison, cons t i tua ient une „char rue" De là le t e rme tchèrwedje 
dés ignant des exploi ta t ions d 'une certaine impor tance 
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Hoofdstuk 2.5 
1 BACH § 604-607 

Kritiek van L. WEISGERBER RhVjbl 1949 p. 262 en van 
w. v. WARTBURG RhVjbl 1952 op 

j . JOHNSON. Etude sur les noms de lieu dans lesquels entrent les éléments court, 
ville et villiers. Paris 1946. 

* H. N. WITTE. Deutsche und Keltoromanen in Lothringen nach der Völkerwan
derung. Strassburg 1891. p. 15-19. 

8 A. DAUZAT. Histoire de la langue française. Paris 1930. § 223. 
j . HERBIIXON. L'âge du type „Avricourt" en Wallonie. HCTD 1951. p. 87-99. 

* F. STEINBACH. Die Weilerfrage, in Studien zur westdeutschen Stammes- und 
Volksgeschichte. Jena 1926. p. 126-151. 

* F. STEINBACH. Zur Grundlegung der europäischen Einheit durch die Franken. 
RhVjbl 1938. 

* M. GYSSELING. Enkele toponymische gegevens over Romeinse banen in Noord-
Gallië. Meded. 1958. p. 24-30. 

7 M. GYSSELING. Aken-Vaals, Romaans taaleiland. Handel X I I Zuidned. Mij 
v.T. en L. en Gesch. 1958. p. 108-109. 

8 WITTE. Deutsche und Keltoromanen. p. 26-28. 
* Zie hooidstuk 3.2. De Taalgrens. 

10 w. MARRES. Nog eens de Romeinse weg Maastricht-Heerlen. Msg. 1955. p. 37-43. 
11 J. VANNÉRUS. Asselt et non Elsloo, camp retranché de Normands à la Meuse 

(881-882). Ac. Roy. de Belg. Bull. Cl. Lettres. 1932. p. 223. 
l s H. j . BECKERS en G. A. j . BECKERS. Voorgeschiedenis van Zuid-Limburg. 

Maastricht 1940. 
" GYSSELING. Aken-Vaals. p. 108. 
14 L. REMACLE. De evolutie van de lat. w in Wallonie en elders. HCTD 1954. P· 6. 
1 6 M. SCHÖNFELD. Nagelaten opstellen. Amsterdam 1959. p. 28, verklaart Wijk 

van Latijnse oorsprong, maar alleen van wege de ligging aan een 
oude Maasovergang en bij Maastricht. 

Hoofdstuk 2.6 

1 Overzicht over de theorieën betreffende de „limes belgicus" in j . DHONDT. 
Essai sur l'origine de la frontière linguistique. AC. 1947. p. 261-286. 

сн. VERLINDEN. Les origines de la frontière linguistique et la colonisation franque. 
Brussel 1955. Ρ· 36-42. 

* j . VANNÉRUS. Le limes et les fortifications gallo-romaines de Belgique. Ac. Roy 
de Belg. Cl. Lettres fase. 2. 1943. 

3 к. GLÖCKNER. Kassel. Festschrift E. E. Stengel. Münster-Köln 1952. p. 495-510. 
* к. LATER. De Latijnse woorden in het Oud- en Middelnederduitsch. Utrecht 1903. 

p. 83. 
5 w. ROUKENS. Limburgsche Toponymie II. Plaatsnamen en landname. Msg. 

1942. p. 75-79. 
H. j . MOERMAN. Nederlandse plaatsnamen. Leiden 1956. p. 121. 

* VANNÉRUS. Le limes. 
6 a De ontwikkeling Kalf > Kaaf of > Kauf is normaal in het Limburgs. 
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N o t e n bij hoofdstuk 2 

7 ROUKENS Limb Toponymie II 

MOERMAN Ned plaatsnamen ρ i g i 
9 A WEijNEN Nederlandse dialectkunde Assen 1958 § 95 

A WEijNEN Het voetspoor der Tongeren P u b i 1949 ρ 73 Ι -733 

' G ROTTHOFF Studien zur Geschichte des Reichsguts m Niederlothringen und 

Friesland während der sächsisch-sahschen Kaiserzeit Bonn 1953 
10 aldus ROUKENS Limburgsche Toponymie II 

MOERMAN Ned plaatsnamen ρ I2 i 
1 1 BYVANCK Excerpta Romana 

H A R D E N B E R G Limb plaatsnamen ρ 222-223 
1 > G L O C K N E R Kassel 

Hoofdstuk 2 7 

1 н KAUFMANN Westdeutsche Ortsnamen mit unterscheidenden Zusätzen I 
Heidelberg 1958 ρ з 

1 A BACH Lateinisch Mons m deutschen Ortsnamen B z N 1949 ρ 170 

* ρ T U M M E R S Limburgse plaatsnamen IV Veldeke 1959 ρ 25-28 
1 A DAUZAT Le type Neufchäteau (épithète antéposée) est-il dû à une influence de 

la syntaxe germanique RIO 1953 ρ 8i-88 
8 R SCHMITTLEIN L'anthrcTponyme germanique employé d'une façon absolue en 

fonction toponymique RIO 1961 no 1-3 
6 voorbeelden in н K A U F M A N N Genetimsche Ortsnamen Tubingen 1961 
7 SCHMITTLEIN L'anthroponyme germanique ρ 2oo e ν 
9 ρ T U M M E R S De plaatsnaam Chèvremont Msg 1956 kol 151-157 
• н FRUSCH Ontleent Chèvremont zijn naam aan Chèvremont bij Luik ? De Zuid-

Limburger 1-4-1955 
10 A V I N C E N T Fossé= Talus et inversement H C T D 1951 ρ 119-127 
1 1 N a a r aanleiding v a n mijn ar t ikel (noot 8) schrijft j H E R B I L L O N , H C T D 1957, 

ρ 213-214, n o t o n s c e p e n d a n t q u ' u n t y p e signifiant „ m o n t d u 

chemin c r e u x " é t onne , il faudrai t examiner si X h o v é m o n t ne peu t 

convenir 
De oude vormen v a n Chèvremont en van Kaffeberg laten echter geen 

aarzeling tussen Chavémont en X h o v é m o n t toe Oude vormen van 
Schweiberg (no 85) la ten zien, d a t Chèvremont = chavé -(-mont 
m e t alleen s t a a t 

A BOILEAU Over een paar levende plaatsnamen uit Overmaas Meded 1951, 
verk laa r t Chevémont (gem Homburg) eveneens u i t chavé--)-mont 

l a L REMACLE Les variations de l'h secondaire en Ardenne liégeoise Le problème 

de l'h en liégeois Liège 1944 
" SCHMITTLEIN L'anthroponyme germanique ρ 2oo 
u STEINBACH Zur Grundlegung 
11 Ό Ρ BLOK Naamsveranderingen en modeverschijnselen m de middeleeuwse 

plaatsnaamgevmg m Utrecht en Holland benoorden de Lek Meded 

1957 Ρ 25 
1 * H A R D E N B E R G Limb plaatsnamen ρ 224 
1 7 м S C H O N F E L D Nederlandse waternamen A m s t e r d a m 1955 ρ 42 
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Noten bij hoofdstuk 2 

1 8 Α. Α. BEEKMAN. Uit, uut, ut en over, oer, ur in plaatsnamen. NGN 1928. p. 34. 
1 9 BACH. Lateinisch Mons. 
1 0 KAUFMANN. Westdeutsche Ortsnamen, p. 37. 
1 1 GYSSELING. Aken-Vaals. p. 108. 
1 1 CARNOY. Origines, s.v. Val-Меег. 

A. CARNOY. Bergnamen in het Oud-Nederlands. VMVA 1948. 
я w. A. F. JANSSEN. De plaatsnaam Vaals. De Bronk nov. 1961. p. 72-75. 
M Janssen wil de onwaarschijnlijkheid van Vaals=dalen (dus aantrekkelijk 

voor verkeer en bewoning) en de waarschijnlijkheid van Vaals=rots 
(dus onaantrekkelijk voor verkeer en bewoning) benadrukken door 
de beweringen, dat er geen bewijzen zijn, dat Vaals vroege bewoning 
gekend heeft; dat de Romeinse weg Maastricht-Aken de Vaalser-
berg rechts liet liggen en dat de Middeleeuwse Hertogenweg de 
Vaalserberg vermeed. 
Dit is geen juiste voorstelling van zaken. In de Romeinse tijd was 
Vaals wél bewoond. In aug. 1948 nog is naast het klooster aan de 
Heuvel een Romeins graf gevonden, aangelegd in een Romeinse 
af voergoot, behorende bij een villa (mededeling van Prof. J. Bo-
gaers). 
Voor de Romeinse weg Maastricht-Aken koos men eenvoudig de 
kortste verbinding en die liep 3 km ten Noorden van de Vaalserweg. 
De Hertogenweg (van Limbourg aan de Vesdre naar Herzogenrath) 
liep wél door Vaals. Na de Vaalserberg gekruist te hebben op een 
hoogte van 310 m., nog geen km. ten Westen van de top, volgde hij 
de tegenwoordige Gemmenicherweg, Bosstraat en Jos. Francotte
weg. Deze laatste straat heette nog 's-Hertogenweg, voordat zij 
na de oorlog naar de verzetsheld Jos. Francotte werd genoemd. 

Hoofdstuk 2.8 
1 Ook buiten taalgrenszones kunnen dubbelvormen voorkomen. Het betreft 

dan belangrijke plaatsen, wier bewoners in regelmatig contact met 
anderstalige gebieden staan of gestaan hebben. In ons land zijn bijv. 
Den Haag-La Haye, 's-Hertogenbosch-Bois-le-duc, Nijmegen-
Nimègue, Vlissingen-Flessingue Nederlands-Franse namenparen. 
In Limburg kan men Roermond-Ruremonde tot deze groep rekenen. 

* E. KRANZMAYER. Zur Ortsnamenforschung im Grenzland. ZONF 1934. Ρ· 
105-148. 

* н. DRAYE. De gelijkmaking in de plaatsnamen. Leuven-Brussel. 1943. ρ. ιο- ι ι . 
* GYSSELING. Aken-Vaals. p. 108. 
5 G. ROHLFS. Europäische Flussnamen und ihre historischen Probleme. VI. Kon

gress, p. 1-28. noemt -on „der König der romanischen Flussnamen
suffixe". 

* H. DiTTMAiER. Das apa-Problem. Leuven 1955. § 62. 
•a DiTTMAiER. Das apa-Problem. § 142. en BACH § 234. 
7 в. VAN DEN BERG. Het verlies van η voor scherpe Spirans in de Germaanse talen. 

Leuvense Bijdragen 1939, no. 4. 
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Noten bij hoofdstuk 2 

β DiTTMAiER. Das ара-РгоЫет. § ι. 

• DiTTMAiER. Das ара-РгоЫет. § 176. 
1 0 j . LiNDEMANS. Toponymische verschijnselen geografisch bewerkt II. HCTD 

1945· P· 313-
1 1 M. wiLMOTTE. Etudes de philologie wallonne. Paris 1932. p. 58-59. 
« DiTTMAiER. Das apa-Problem. § 59. 
1 8 j . HAUST. Enquête dialectale sur la toponymie wallonne. Liège 1940/41. p. 3. 
14 E. M. TH. w. NUYENS. De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg vanaf 

haar ontstaan tot aan haar uiteenvallen in 1839. p. 160. 
1 5 Msg 26-10-1889. 
1 9 GYSSELiNG. Aken-Vaals. p. 108. 
17 A. DAUZAT. Le substrat germanique dans l'évolution phonétique du français. 

Mélanges van Ginneken. Paris 1937. 
1 8 GYSSELiNG. Aken-Vaals. p. 108. 
1 8 HAUST. Enquête dialectale, p. 3. 
80 j . HERBiLLON. Toponymes hesbignons. HCTD 1957 constateert hetzelfde ver

schijnsel bij de namen op -effe: 1181 Cheneffe-Kanne; Kemexhe-
Kom; Paifve-Pede; Mameffe-*Marne. 

81 REMACLE. Les variations de l'H. 
88 Wij laten de twistvraag buiten beschouwing, of de vermeldingen : 888 Mander-

velt enz. uit de akten betreffende de schenking van de nona van een 
aantal villae aan het Mariaklooster te Aken op Mesch betrekking 
hebben dan wel op Manderfeld bij Malmédy. 
Een overzicht van deze kwestie werd het laatst gegeven door ROTT-
HOFF. Studien zur Geschichte des Reichsguts, die voor de identificatie 
met Mesch pleit, GYSSELING TW kiest voor Manderfeld. 

88 E. LEGROS. La frontière des dialectes romans en Belgique. Liège 1948. 
84 A. BOILEAU. Enquête dialectale sur la toponymie germanique du nord-est de la 

province de Liège. I Introduction-Glossaires toponymiques. Liège. 1954 
p. 178. 

E. LEGROS. HCTD 1955, p. I48. 
85 j . v.D. V E N N E . Geschiedenis van het kasteel van Valkenburg, zijn heren en hun 

drossaarden. Valkenburg 1951. 

Hoofdstuk 2.9 

1 KAUFMANN. Westdeutsche Ortsnamen, p. 3. 
8 LiNDEMANS. Toponymische verschijnselen II HCTD 1945. P· 2^2 e - v · 
8 Aldus GYSSELING in TW. 
* A. CARNOY. Ham in het Germaans en in het Romaans. HCTD 1956. p. 27-43. 
6 р. с. BOEREN. De abdij Rolduc. Maastricht 1945. p. 115. 
' MOERMAN. Nederlandse plaatsnamen, p. 198. 
7 w. ν . WARTBURG. Romanisches Etymologisches Wörterbuch. 
8 j . NIJSSEN. Schilberg. Heem, tweemaandehjks tijdschrift voor Overmaas. 

1959 no. 6, p. 11. 
Tegen deze verklaring verzet zich A. BOILEAU in Heem 1961, no. 
5-6, p. 24. Hij veroordeelt de 18e eeuwse vormen Beschilberg als 
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Noten bij hoofdstuk 2 

cacografieën, maar hij kent de i4e-eeuwse vormen niet. 
9 wiLMOTTE. Etudes, p. 62. 

10 BoiLEAU. Enquête dialectale, p. 137. 
11 Pubi. 1869, p. 297 en Pubi. 1870, p. 77. 
l a VINCENT. Fossé=Talus. 
13 A. CARNOY. De Eis in de toponymie van West-Europa. VMVA 1955. p. 647. 

j . HAUST. Toponymie et dialecte, HCTD 1940. p. 285 verklaart, dat de Waalse 
uitspraak van Verleumont niet strijdig is met de etymologie „mont 
aux aunes", die CARNOV voorstelt in zijn Origines. 

Hoofdstuk 2.10 

1 ROUKENS. Limb, plaatsnamen. II . 
2 Zie Wintraken (no. 23). 
8 DAUZAT. Histoire de la langue française. § 220. 
1 LINDEMANS. Toponymische verschijnselen I. HCTD 1940 p. 67-170. 
6 LINDEMANS. Top. versch. I p. 75. 

• M. GYSSELING. Le Namwois, région bilingue jusqu'au 8e siècle. HCTD 1947. 
p. 201. 

GYSSELING. Aken-Vaals. p. 108. 
7 ROUKENS. Limb, plaatsnamen II . 
8 A. VERKOOREN. Inventaire des chartes et cartulaires des duchés de Brabant et de 

Limbourg et des Pays d'Outremeuse. Bruxelles 1910-1922. no. 869. 
• ROTTHOFF. Studien zur Geschichte des Reichsguts. 

10 сн. GRANDGAGNAGE. Vocabulaire des anciens noms de lieux de la Belgique 
orientale. Liège 1859. p. 199. 

11 GRANDGAGNAGE. Vocabulaire, p. 82. 
l î Verificatie van de vormen is niet meer mogelijk, daar zowel origineel als 

kopieën verloren schijnen. 
13 REMACLE. De evolutie van de lat. w. 

HOOFDSTUK 3 

Hoofdstuk 3.2 

1 PÉTRI. Germanisches Volkserbe. p. 956. 
WARLAND. Bild und Bildung. 
DHONDT. Essai sur l'origine de la frontière linguistique. 

3 idem. 
8 Zie de oude vormen van Maastricht (no. 5). 
• HARDENBERG. Limb, plaatsnamen, p. 231. 
3 A. KESSEN. De historische schoonheid van Maastricht. Amsterdam 1944. Ρ- ι ( ) · 
• GYSSELING. Aken-Vaals. p. 109. 

' STEINBACH. Die Wellerfrage. 
8
 GYSSELING. La genèse de la frontière linguistique, p. 31. 

• GYSSELING. Le Namurois, région bilingue, p. 202. 
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Noten bij hoofdstuk 3 

S P E L L I N G EN V E R W I J Z I N G 

1 Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland. Leiden 1936. 
a SCHÖNFELD. Nederlandse waternamen. Voorbericht. 
s A. STEVENS. Toponymie en dialektologie. Feestb. v.d. Wyer I. 1944. p. 365-393. 
1 j . FELLER. Règles d'orthographe wallonne. Bull, de la soc. de Littérature 

wallonne XLI. p. 45-97. 
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LIJST VAN G E B R U I K T E AFKORTINGEN 

(ZIE OOK BLZ 9 7 - 9 9 ) 

PIN 
PN 

Bach 

Plaatsnaam of plaatsnamen 
Persoonsnaam of persoonsnamen 

II Die deutschen Ortsnamen A BACH Deutsche Namenkunde 
Heidelberg 1953-54 
E BOURCiEZ Précis historique de phonétique française Pans 
1926 

Camoy Ongines A CARNOY Origines des noms des communes de Belgique y 
compris les noms des rivières et principaux hameaux Louvain 
1948-49 
с н GRANDGENT An introduction to Vulgar Latin London 
M SCHONFELD Historische grammatica van het Nederlands 4e 
druk Zutphen 1947 
L REMACLE Le problème de l'ancien wallon Liège 1948 
E RICHTER Chronologische Phonetik des Französischen bis zum 
Ende des 8 Jahrhunderts Halle/Saale 1934 
G STRAKA Observations sur la chronologie et les dates de quelques 
modifications phonétiques en roman et en français prélittéraire 
Revue des langues romanes 1953 ρ 247 e ν 

Bourciez 

Grandgent 
Hist Gramm 

Remacle 
Richter 

Straka 

AC l'Antiquité Classique 
AHVNrh Annalen des histonschen Vereins fur den Niederrhein 
BJ Bonner Jahrbucher 
BzN Beitrage zur Namenforschung 
Bijdr &Med Bijdragen en Mededelingen der Naamkunde-Commissie van de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te 
Amsterdam 

Hie Congr. I l l e Congrès international de Toponymie et Anthroponymie 
Actes et Mémoires Louvain 1951 

HCTD Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en 
Dialectologie 

VI Kong. VI Internationaler Kongress fur Namenforschung Kongress-
benchte München i960 

Meded Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en 
de commissie voor Naamkunde te Amsterdam 

Msg De Maasgouw 
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NGN Nomina geographica Neerlandica 
Pubi. PubUcations de la Société historique et archéologique du Limbourg 
RhVjbl Rheinische Vierteljahrsblätter 
RIO Revue internationale d'Onomastique 
Ts Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 
VMVA Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Acade

mie voor Taal- en Letterkunde 
Wet. Tijd. Wetenschappelijke Tijdingen, orgaan van de vereniging voor 

wetenschap 
ZAGV Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 
ZONF Zeitschrift für Ortsnamenforschung. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Von den 93 niederländisch-limburgischen Ortsnamen, die wir auf ihre 
Romanizität geprüft haben, sind 15 Namen auszuscheiden: Berik (7), 
Billich (8), Bommerig (9), Daniken (10), Hommerig (12), Horik (13), 
't Hanik (14), Kamerig (15), Meterik (16), Weberig (18), Pesaken (21), 
Wintraken (23), weil sie germanisch sind und im ortsnamenkundlichen 
Schrifttum fälschlich zu den -acum-Namen gerechnet werden; Ohee 
(80), weil lediglich die Schreibform romanisches Gepräge aufweist; 
Wijk (55) und Kastenraai (57), weil es sich hier nicht um aus rom. vicus 
und castrum entwickelte Formen, sondern um romanische Lehn
wörter handelt. 
Weitere fünf Ortsnamen sind zwar romanisch, aber die Namengeber 
waren keine ortsansässigen Romanen: Montfort (64), Rolduc (82),Scha-
loen (83), Slavante (86) und F'auquemontj'Valkenburg (79). 
Von den 73 verbleibenden Namen sind 15 in der Römerzeit entstanden. 
Ihre Lautentwicklung jedoch trägt keine romanischen Kennzeichen 
der Nachvölkerwanderungszeit: Blerik (1), Heel (2), Heerlen (3), Melik 
(4), Tudderen (6), Geverik (11), Mook (ту), Wiler bei Zwalmen (48), 
Wiler bei Bom (49), Wiler bei Venlo (50), Wiler bei Blerik (51), Wiler 
bei Grubben vorst (52), Kessel (58), Urmond (65) und Tegelen (92). 
In Nord- und Mittellimburg gibt es also keine ortsnamenkundlichen 
Zeugnisse dafür, dass sich die Sprache der Römer dort bis nach der 
Völkerwanderung gehalten hat. 
Auch Südlimburg ist nach dem Zusammenbruch des Römerreiches 
germanisiert worden, in Maastricht (5) und Oost (91) jedoch hat sich die 
romanische Sprache einige Jahrhunderte lang neben dem Germanischen 
zu behaupten gewusst. Die Linie Maastricht-Eisden ist im frühen 
Mittelalter schwach romanisiert worden, wie die Namenpaare Kaastert-
Kawester (56), Eisden-Aspere (68), Gronsveld-Groule (70), Heugem-Hoin 
(72), Mesch-Mehawe (75), Sint Geertruide-Sainte Gertrude (77), Sint 
Pieter-Saint Pierre (78), und die romanischen Ortsnamen nachrö-
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mischen Datums Ambte (24), Fytschet (29), Kadier (35) und Scharwier 
(38) zeigen. Wolder (53) weist keine mittelalterliche romanische 
Lautentwicklung auf. In der Südostecke tragen die Ortsnamen über
wiegend romanischen Charakter. Aber hier haben sich in der roma
nischen Sprache nicht die sprachlichen Verhältnisse aus der Römerzeit 
fortgeerbt, vielmehr erklären sich diese romanischen Namen aus 
romanischer Einwanderung. Beutenaken (19), Etenaken (20) und 
Slenaken (22) sind erst nach der Völkerwanderung von einer Romanisch 
sprechenden Bevölkerung gegründet worden, aber das Romanische 
war hier von kurzer Lebensdauer. In Harles (25) und Mamelis (26) 
hat sich das Romanische länger gehalten. 
Auch die -etum-Namen Simpelveld (27), Bellet (28), Holset (30), 
Soeret (32), Terziet (34) sind nach der Römerzeit entstanden, ebenso die 
Weiler-Namen Nijswiler (45), Waalwiler (46), Wiler (47) und die Kol-
mont-Namen Kolmond (62) und Kolmonderbos (63). 
Die merkwürdige Ähnlichkeit der Namen Mechelen (74), Melleschet 
(go), Malensbos (73) mit Malonne und forêt de Marlagne bei Namur 
könnte auf siedlungsgeschichtliche Zusammenhänge schliessen lassen. 
Die übrigen romanischen Ortsnamen in dieser Gegend vervollständigen 
das Bild von der romanischen Sprachinsel: Lemiers (36), Schweier (40), 
Kartiels (42), Vijlen (54), Vaals (66), Eis (67), Partij (81), Schilberg (84), 
Schweiberg (85), Vernelsberg (87), Hurpesch (88), Kerperbos (89). Rom. 
Galoppe, Apine neben germ. Gulpen (71), Epen (69) setzen in diesen 
Orten ein germanisches Substrat voraus. Im Gebiet zwischen Maas-
tricht-Eisden einerseits und Simpelveld-Gulpen-Vaals anderseits findet 
man noch mehrere romanische Ortsnamen, die alle nach der Römer
zeit entstanden sind: Chèvremont (59) und Terwinselen (93) ; Sibbe (31) 
und Terblijt (33) ; Rivieren (37) und Zwier (41) ; Scharwier (39), Kazen 
(43) und Kelmond (60). 
Unsere Untersuchnung ergibt, dass es in der heutigen niederländischen 
Provinz Limburg keinen Ort gibt, der nicht bald nach der Völker
wanderung ganz oder grösstenteils von der Geruianisierung erfasst 
worden wäre. 
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SOMMAIRE 

Dans cette étude sur l'élément roman dans la toponymie du Limbourg 
néerlandais nous avons examiné 93 noms géographiques. 
Il ressort de cet examen que 15 noms n'ont aucun rapport avec la 
langue romane; dans la littérature toponymique Berik (7), Bittich (8), 
Bommerig (9), Daniken (10), Hommerig (12), Horik (13), 't Hanik (14), 
Kamerig (15), Meterik (16), Weberig (18), Pesaken (21), Wintraken (23) 
ont été à tort attribués au groupe des noms en -acum; Wijk (55) et 
Kastenraai (57) ne remontent pas au latin vicus ou castrum, mais à 
des mots d'emprunt; l'apparence romane du nom d'Ohee (80) est 
trompeuse, son origine et son évolution phonétique sont purement 
germaniques. 
Montfort (64), Rolduc (82), Schaloen (83), Slavante (86) et Fauque-
mont¡Valkenburg (79) sont des noms romans, mais ce n'est pas la 
population locale qui a imposé ces noms, étrangers à leur propre parler. 
Des autres 73 noms 15 datent de l'époque romaine, mais leur évolution 
phonétique est germanique dès le haut moyen-âge: Blerik (1), Hed (2), 
Heerlen (3), Melik (4), Tudderen (6), Geverik {τι), Mook (17), Wiler près 
de Zwalmen (48), Wiler près de Bom (49), Wiler près de Blerik (51), 
Wiler près de Grubben vorst (52), К essel (58), Urmond (65) et Tegelen (92). 
La toponymie du Nord et du Centre du Limbourg ne fournit donc pas 
de preuves d'une persistance de la langue des Romains au delà de 
l'époque des Grandes Invasions. 
Après la chute de l'empire romain le Sud du Limbourg a été également 
germanisé, mais à Maastricht (5) et à Oost (91) la langue romane s'est 
maintenue pendant quelques siècles à côté de la langue germanique. 
Après la germanisation, la région Maastricht-Eisden a été superficielle
ment romanisée, ainsi qu'il ressort des doublets toponymiques Kaas-
tert-Kawester (56), Eisden-Aspere (68), Gronsveld-Groule (70), Heugem-
Hoin (72), MescfhMéhawe (75), Sint Geertruide-Sainte Gertrude (77), 
Sint Pieter-Saint Pierre (78) et des noms de lieu romans d'origine 
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post-romaine АтЫе (24), Fytschet (29), Kadier (35) et Scharwier (38). 
L'évolution phonétique de Wolder (53) est germanique dès le haut 
moyen-âge. 
Dans l'angle sud-est la presque totalité des noms de lieu est romane. 
Pourtant cet îlot roman ne doit pas son existence à la survivance 
locale de la langue des Romains, mais à une immigration de Romans. 
Beutenaken (19), Etenaken (20) et Slenaken (22) ont été fondés après 
les Grandes Invasions par une population romanophone, mais ici le 
germanique a bien vite absorbé le roman ; à Harles (25) et à Mamelis 
(26) le roman s'est conservé plus longtemps. Les noms en -etum ont 
été formés également après l'époque romaine: Simpelveld (27), Bellet 
(28), Holset (30), Soeret (32), Terziet (34), ainsi que les noms en -wiler 
Nijswiler (45), Waalwiler (46), Wiler (47) et les composés avec mons 
Kolmont (62) et Kolmonderbos (63). 
La curieuse ressemblance de Mechelen (74), Melleschei (90) et Malembos 
(73) avec Malonne et la forêt de Marlagne près de Namur montrent 
probablement le chemin vers le pays d'origine des immigrants. 
Les autres noms de lieu romans de cette région délimitent l'îlot roman : 
Lemiers (36), Schweier (40), Kartiels (42), Vijlen (54), Vaals (66), 
Eis (67), Partij (81), Schilberg (84), Schweiberg (85), Vernelsberg (87), 
Hurpesch (88) et Kerperbos (89). Les formes romanes Gcdoppe et 
Apine des noms germaniques Gulpen (71) et Epen (69) prouvent que 
Ie roman repose ici sur un substrat germanique. Entre la région 
Maastricht-Eisden et la région Simpelveld-Gulpen-Vaals se trouvent 
encore plusieurs noms de lieu romans, dont l'époque de formation est 
à dater également au haut moyen-âge Chèvremont (59) et Terwinselen 
(93); Sibbe (31) et Terblijt (33); Rivieren (37) et Zwier (41) ; Scharwier 
(39), Kazen (43) et Kelmond (60). 
Conclusion: Après les Grandes Invasions le Limbourg actuel a été 
complètement conquis par le germanique. La frontière linguistique 
s'est formée au sud du territoire de cette province. Le rayonnement du 
roman a légèrement touché la région Eisden-Maastricht, tandis qu'une 
forte immigration de Romans a romanisé temporairement la région 
Simpelveld-Gulpen-Vaals. 
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PLAATSNAMENREGISTER 

A 
Abshoven, l i 
Aken, 92 
Alien, 85 
Amay, 79 
Ambie, 29, 30 ev., 86, 89 ev. 
Amblève/ Amel, 69 
Ancy, 64 
Andrimont, 53 
Ans, 64 
Aosta, 80 
Aouste, 80 
Armentieres, 37 
Ascalon, 75 
Asselt, 6, 66 
Aubusson, 64 
Augsburg, 80 
Äugst, 80 
Aussenbom, 61 

В 
Bad Ems, 57 
Bagnères, 37 
Beauvechain, 79 
Beemd, 11 
Belfeld, 95 
Bellet, 33, 34, 87, 91 
Belloy, 34 
Benden, 11 
Berg, 57 
Bergheim, 95 
Berik, 24, 25, 83 
Bemeau, 69 
Berry, 25 
Berwinne, 69 
Bessenich, 22 

Beutenaken, 27, 86, 92 
Bezel, 6 
Biljoen, 75 
Billich, 24, 25, 88 
Billy, 25 
Bilques, 25 
Bleret, 14 
Blerik, ,6 13, 14, 17, 22, 83 
Blitterswijk, 11 
Bocholz, 95 
Bodegnée, 22 
Boiry, 25 
Bombaye, 70 
Bommerig, 24, 25 
Bregenz, 19 
Breust, 80, 89 
Buchten, 7 
Bunnik, 25 

С 
Cantal, 16 
Carlisle, 14 
Camels, 76 
Caudrie, 39 
Cepet, 35 
Cepoy, 35 
Châlons-sur-Mame, 15 
Champagne/Gringertz, 61 
Chameux, 32 
Château, 49 
Châtelet, 49 
Châtillon, 49 
Châtre, 49 
Chadire, 39 
Chaudière, 39 
Chaumont, 53, 55 
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Chavée, 54 
Chavémont, 54 
Cherbourg, 15 
Chevetogne, 79 
Chèvremont, 53 ev., 61, 72, 76, 88 
Ciplet, 35 

Ciply. 35 
Clermont, 53 
Correi, 76 
Cortil, 45 
Cortils, 45 
Courtieux, 45 
Crisnée/Gerstekoven, 60 

D 
Dalhem, 67 
Daniken, 24, 25, 87 
Dilsen, 17, 83 
Doomik/Toumai, 22 
Dottignies/Dottenijs, 23 

Б 
Echt, 7 
Einighausen, 95 
Eis, 61, 64 ev., 87, 92 
Eisden, 61, 65, 86, 89 ev., 95, 96 
Elzet, 95 
Ensch, 64 
Epen, 62, 66, 87, 91 
Esneux, 33 
Etenaken, 27, 86 

F 
Failz, 58 
Fayel, 76 
Faymonville/Aussenbom, 61 
Füssenich, 22 
Fytschet, 33, 34, 59, 86, 89 ev. 

G 
Gabriac, 26 
Gelbressée, 21 
Gerstekoven/Crisnée, 60 
Geverik, 24, 25, 87 
Gevrey, 26 
Givry, 26 
Glaaien/Glons, 68 
Glain, 69 

Glains, 69 
Gottechain, 78 
Goudsberg, 7 
Gratem, 95 
Grand-Rechain, 67 
Grevenbicht, 7 
Gringertz/Champagne, 61 
Groenstraat, 11 
Gronsveld, 62, 66, 86, 89 ev. 
Gulpen, 62, 67, 86, 91 
Guttekoven, 78 

H 
Haagwiler, 44, 46, 88 
Haler, 50 
Hallembaye, 70 
Hampe, 64 
Haneppe, 64 
Hanf, 64 
't Hanik, 24, 26, 83 
Hannaches, 65 
Hannapes, 65 
Happenhennip, 65 
Hargimont, 53 
Harles, 29, 31, 87, 91 
Harmignies, 21 
Harrekoven, 78 
Hattain, 67 
Hauset, 34 
Heel, 6, 13, 18 ev., 61, 83, 85, 93 
Heer, 89 
Heerlen, 7, 13, 14, 15 ev., 61, 88, 93 
Heihof, 7 
Heithuizen, 6 
Hennip, 65 
Hennipsloot, 65 
Herlies, 31 
Hermalle, 31 
Herstal, 31 
Herten, 6 
Heugem, 62, 67, 86, 89 ev., 95, 96 
Heurtebise, 28 
Hévillers, 43 
Hodeige, 65 
Hody, 39 
Holset, 33, 34, 87, 91, 95 
Holz, 95 
Hommerig, 24, 25 
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Hoogkruts, i l 
Horik, 24, 26, 8з 
Horn, 6 
Horst, 26 
Houtem, 95 
Huls, 35, 6i 
Hülsede, 34 
Hurpesch, 77, 87 

Ibigny/Ibingen, 60 
Illikhoven, 78 

Julémont, 53 
Jülich, 17, 32 
Jünkerath, 15 

К 
Kaalheide, 7 
Kaastert, 49 ev., 86, 89 
Kaberg, 39 
Kadier, 37, 38, 86, 90 
Kamerig, 22, 23, 24, 25, 59 
Kamp, 11 
Kartiels, 44, 45, 59, 86, 92 
Kastel, 48 
Kastenraai, 49 ev., 83 
Kasteren, 51 
Kasterlee, 51 
Kazen, 44, 45, 87, 88 
Keer, 38, 86 
Kelmond, 53, 55 ev., 87, 95 
Kemp, 11 
Kerkrade, 74 
Kerperbos, 77, 78, 87 
Kessel, 6, 49, 51, 83 
Kesselstadt, 48 
Keulen, 17 
Kolmonderbos, 53, 87 
Kolmont, 53, 55 ev., 87, 95 
Kottesen, 59 
Kuik, 17, 83 

Lahamaide, 74 
La Houssoye, 34 

Lambermont, 53 
Landeus, 92 
Landoir, 92 
L'Argentière, 37 
L' Argillière, 37 
Lataster, 50 
L'Aubel, 76 
Lemiers, 37, 39, 59, 87, 92 
Le Transloy, 36 
Logister, 50 
Lottum, 6 
Louveigné, 22 
Lumbres, 40 
Lüttingen, 60 

M 
Maar, 11 
Maarland, 89 
Maasbracht, 71 
Maasbree, 71 
Maasniel, 6, 71 
Maastricht, 7, 8, 9, 13, 19 ev., 60, 71, 

85, 89 ev. 
Madré, 26 
Mainz, 30 
Mairy, 26 
Malensbos, 63, 68, 79, 87, 92 
Malonne, 68, 92 
Mamelis, 29, 31, 87, 91 
Marlagne, 68, 79 
Mechelen, 63, 68, 87, 92 
Meienborg, 6 
Melik, 6, 7, 13, 14, 17, 83 
Melleschet, 66, 77, 78 ev., 87, 92 
Mesch, 60, 63, 69, 86, 90 
Meslier, 37 
Meterik, 24, 26, 83 
Metterich, 26 
Mettemich, 22 
Middelijk, 26 
Moerslag, 66 
Moeskroen, 64 
Mondorf, 31 
Montabaur, 75 
Montclair, 56 
Montenaken/Montigny, 23 
Montfort, 53, 56, 57, 75, 83 
Montreal, 56 
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Mook, 6, 24, 26, 83 
Mortier, 37, 40 
Mosser, 64 
Munstergeleen, 11 

N 
Niers, 65 
Nijmegen, 17, 83, 85 
Nijswiler, 42, 44, 46, 87, 91 
Noorbeek, 63, 69, 86 
Nudorp/Wihogne, 61 
Nunhem, 95 

0 
Obbicht, 7 
Ohain, 73 
Ohee, 72, 73, 83, 95 
Ohey, 73 
Oler, 50 
Oost, 77, 79 ev., 85, 89 ev. 
Oostenrijk, 26 
Othée, 73 
Oud-Valkenburg, 70, 
Oussi, 34 
Oust-Marais, 80 

Palemig, 23 
Parijs, 15 
Partij, 72, 73, 74, 87, 92 
Pasch, 11 
Pépinster, 50 
Pesaken, 27, 86 
Pesch, 11 
Pipsack, 27 
Pontoise, 17 

Rolduc, 61, 72, 74, 81, 88 
Roiseux, 36 
Rondenbos, 7 
Rosei, 76 
Rotem, 95 
Rozenaken/Russeignies, 23, 45 

Sackpfeife, 27 
Saucielle, 76 
Schadijk, 26 
Schaloen, 72, 74, 88 
Scham, 89 
Scharwier, 38, 40, 86, 90 
Schelluinen, 75 
Schietekoven, 78 
Schilberg, 61, 73, 75 86 
Schleidweiier, 28 
Schweiberg, 61, 73, 75, 87, 95 
Schweier, 38, 40, 87 
Sibbe, 33, 34, 59. 88 
Siebengewald, 95 
Simpelveld, 29, 31, 32, 35 ev., 61, 87, 

91 ev., 95 
Sint-Geertruide, 63, 70, 86 
Sint-Odiliënberg, 6 
Sint-Pieter, 63, 70, 86 
Sittard, 11 
Slavante, 73, 76, 86 
Sleidinge, 28 
Slenaken, 23, 27, 28, 86, 92 
Soeret, 34, 36, 87, 91 ev. 
Spay, 35 
Spoy, 35 
Stein, 7 
Sürth, 36 
Susteren, 7 

Qualburg, 14 

R 
Raren, 59, 91 
Ravensbos, 8 
Remicourt, 44 
Reuver, 6 
Ritzingen, 60 
Rivieren, 38, 40, 88 
Roermond, 52, 71 

Tegelen, 6, 77, 80, 83 
Ten Hove, 7 
Terblijt, 34, 36, 59, 88 
Terwinselen, 77, 81, 88 
Terziet, 34, 36, 87, 91 
Theux, 19 
Thionville, 20 
Thimister, 50 
Thirimont, 53 
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Tienraai, 50 
Tomme, 11 
Tommei, 11 
Tongeren, 17, 45 
Toul, 15 
Toumai/Doornik, 22 
Tremblay, 36 
Trembleur, 36 
Tremblot, 36 
Tudderen, 13, 15, 17, 20 ev., 87, 88 
Tungelrooi, 50 

U 
Urmond, 54, 56 ev., 87 
Utrecht, 19, 85 

V 
Vaals, io, 54, 58 ev., 87, 91 
Vaalsbroek, 71 
Vaasrade, 7 
Valkenburg, 18, 52, 57, 64, 70, 
Vaulx, 58 
Vaux, 58 
Vechten, 85 
Venlo, 6 
Venraai, 50 
Ver, 76 
Verleumont, 76 
Vern, 76 
Verne, 76 
Vemelsberg, 61, 73, 76, 87 
Vierné, 76 
Vijlen, 45, 47, 59, 87, 92, 95 
Villers-devant-Orval, 42 
Villers-deux-Eglises, 43 
Villers-Notre-Dame, 42 
Villers-Saint-Siméon, 42 
Villers-sur-Semois, 42 

Vincelle, 81 
Vinzelle, 81 
Vitry, 22 
Vlengendaal, 7 

W 
Waalwiler 44, 46, 87, 91 
Wadelincourt, 44 
Wadenooien, 85 
Wasseiges, 65 
Wasserbillig, 25 
Watersleijde, 95 
Weberig, 22, 23, 25, 87 
Welschbillig, 25 
Wérister, 50 
Wessem, 6 
Wihogne/Nudorp, 61 
Wijk, 45, 47, 86 
Wilder, 42 
Wilderen, 45 
WUer. 42, 43, 44, 46, 47, 87, 91, 95 
Wilre, 42 
Wintraken, 27, 28, 87 
Wittern, 74 
Wodémont, 53 
Wolder, 45, 46, 86, 89 
Wolfhaag, 59 

X 
Xhavée, 54, 75 

X 
Yemawe, 69 
Yeme, 69 

Ζ 
Zieverich, 17 
Zwier, 38, 40, 88, 95 
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STELLINGEN 

ι 
De kortste verbinding tussen de karolingische residenties Attigny 
(dép. Ardennes) en Aken leidt over een tiental plaatsen waarvan de 
namen een afwijkende evolutie van het -ясиж-suffix vertonen. 

II 

In zijn beschouwingen over de vroeg-middeleeuwse taalgrens houdt 
Gysseling te weinig rekening met de mogelijkheid van migratie van 
Romaanstaligen en de daarmee gepaard gaande migratie van Romaanse 
plaatsnamen. 

(cf. M. G Y S S E L I N G . La genèse de la frontière 
linguistique dans le Nord de la Gaule. Revue du 
Nord. 1962. p . 31-37.) 

I l l 

Dittmaier leidt o.a. uit het feit, dat de zuidgrens van de -я/>я-патеп 
in Frankrijk samenvalt met de hétre/fagus- en de aunelverne-lijn, af, 
dat hier de Franken als de dragers van de -я^>я-патеп te beschouwen 
zijn. Dit argument is zwak. 

(cf. H. D I T T M A I E R . Das ара-РгоЫет. Leuven 

1955. p . 82.) 

IV 

De aarzeling waarmee Geschiere de Luikerwaalse woorden tchutchène 
en trèkchût van Limburgse herkomst acht, is ongegrond. 

(cf. L. G E S C H I E R E . Eléments néerlandais du wal
lon liégeois. Ams te rdam 1950. p . 270-271 en 
276-277.) 

V 

De totstandkoming van de Nederlands-Belgische rijksgrens Vaals-
Eisden in 1839 heeft grote veranderingen veroorzaakt in het taal
gebruik aan weerszijden van deze grens. 



VI 

Gebrek aan ruggesteun van Nederlandse zijde heeft de even wichts
toestand aan de taalgrens verstoord en de positie van het Frans 
verstevigd. 

vu 

Van de vertegenwoordigers in de Europese supra-nationale organen 
mag de passieve beheersing van alle talen van de vertegenwoordigende 
landen gevraagd worden. 

VIII 

Bevordering en instandhouding van de Limburgse dialecten is on
verenigbaar met de zorg voor het behoud van de zuiverheid van de 
plaatselijke dialecten. 

IX 

De betekenis van de toponymie als wegwijzer naar Romeinse archeo
logica wordt doorgaans overschat. 

χ 

De talrijke tekortkomingen van J. de Vries. Woordenboek der Noord
en Zuidnederlandse plaatsnamen, tonen aan dat alleen filologische 
scholing onvoldoende is voor de beoefening van de toponymie. 

(cf. j . D E VRIES. Woordenboek der Noord- en 

Zuidnederlandse plaatsnamen. Utrecht 1962.) 

XI 

Een analyse van Jehan Bodel's Le jeu de Saint Nicolas maakt waar
schijnlijk, dat de naam van de Amiraus d'outre le Sec Arbre beïnvloed 
is door het Nederlandse dorenboom. 

XII 

De bewering, dat het succes van Anouilh's A ntigone toegeschreven moet 
worden aan „la pérennité du sentiment qui fit agir Antigone: le res
pect des morts", zoals André Maurois doet, vindt geen steun in de 
tekst. 

(cf. A. MAUROIS. Dialogues des vivants. Paris 
1959· Ρ· 167-168.) 



XIII 

Artikel 2i van de Nadere Voorwaarden bij het Rijkssubsidievoorwaar-
den 1921 voor Openbare Bibliotheken is nadelig voor de spreiding van 
de openbare lectuurvoorziening. 
(artikel 21. 
1. Het boekenbezit voor volwassenen van openbare bibliotheken en 

hun filialen dient voor tenminste de helft te bestaan uit ontwik
kelingslektuur. 

2. Zolang aan deze vereiste niet wordt voldaan, dient van de nieuw 
aan te schaffen boeken tenminste 60% en ten hoogste 70% te 
bestaan uit ontwikkelingslektuur. 

3. Onder ontwikkelingslektuur mogen romans in vreemde talen mede 
worden begrepen). 



Stelliiigen behorende bij P. L. M. Tummers, Romaans in Limburgse aardrijkskundige namen 
Nijmegen 1962. 
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