HET NOORD - LIMBURGSE
KLANI<KARAKTER IN
EIGENTALIGE TOPONIEMEN
Frens Bakker

Bij plaatsnamenonderzoek is het uitgangspunt meestal de
officiele, N ederlandse naam. De eigentalige benaming,
de benaming in het eigen dialect, komt doorgaans
aileen ter sprake als die helpt bij de verklaring van de
oorsprong. Vanuit dialectologisch oogpunt zijn die
dialectbenamingen echter zeer interessant. Deze bijdrage
neemt de eigentalige benamingen als uitgangspunt, niet
ter verklaring van de oorsprong, maar als illustratie van
het klankkarakter en de klankgrenzen van de dialecten
in Noord-Limburg.
In 2002 publiceerde de Provincie Limburg de 'Lies van Plaats- en Gemeintenamen in 't Limburgs' (= Lies; Bakker 2002), waarin van elke plaats de benarning
in het eigen dialect van de betreffende woonkem is vervat. Deze Lies client als
pellingvoorbeeld voor gemeenten die ook de plaatselijke uitspraak, de eigentalige versie, va n plaatsnamen op plaatsnaamborden willen vermelden.
Voor het grote publiek heeft Dagblad De Limburger deze eigentalige namen
letterlijk op de kaart gezet en deze landkaart onder zijn lezers verspreid. 1
De plaatsnamenlijst zet een groeiend aantal gemeenten ertoe aan t\veetalige
plaatsnaambordjes te plaatsen. 2 Roermond bijt het spits af. Elke plaatsnaam is in
hetzelfde spellingsysteem vervat, zodat zoveel mogelijk mensen de plaatselijke
uitspraak kunnen afleiden. Namen of delen daarvan met dezelfde uitspraak en
dezelfde oorsprong zijn op dezelfde wij ze gespeld. Zo is de plaa tselijke uitspraak
\an Holtum (gem. Sittard-Geleen) en H outhem (gem.Valkenburg) gelijk en dus
-pelt de Lies de eigentalige benarning als 'Houtem '.
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Limburgs e vorm ouder dan de Nederlandse?
Wat is de verhouding tussen de officiele Nederlandse en de eigentalige
benamingen? Is de ene ouder dan de ander? M eestal is de N ederlandse o uder,
o mdat die vaak een oudere vorm vertegenwoordigt die zich in het dialect verder
heeft ontwikkeld. Een duidelij k voorbeeld is Maastricht - M estreech . In het
Maastrichts heeft ' Maas' zich tot 'M aos' ontwikkeld, maar in de plaatsnaam is
' Maas' eerst in 'M as-' veranderd - in de 19de eeuw luidde de uitspraak nog
M astreech, denk aan 'de M astreechter Staar'- waarna de klinker is verdoft tot
[m~s]: M estreech. D e eind- t in M astreech > M estreech was al eerder weggevallen
· en ook de klinker i was al eerder tot ee gerekt.
Soms is de vraag naar de oudste of oorspronkelijke vorm niet eenduidig te
beantwoorden. Soms ook is niet eens geprobeerd de naam in de standaardtaal te
vertalen . Zo luidt de N ederlandse naam van De Venkoele (bij Venlo) Venkoelen en
niet * Venkuilen.
D e verhouding tussen de N ederlandse en eigentalige naam kan complex zij n.
Soms hebben ze een volledig andere oorsprong. D enk aan Panningen - Kepel (=
N ederlands 'kapel'), Evertsoord - De Piee/ (= D e Peel) bij Sevenum. Soms zijn ze
gedeeltelij k van andere oorsprong, zoaJs Castenray - Kassele. De oorsprong van
Casten-/Kasse- is onbekend, maar -le stamt van -/o (bos) en -ray van rode (gerooid
bos), wat erop duidt dat de dialectnaam ouder is, omdat die stamt uit de tijd dat
het bos nog niet was gerooid.
Soms is de N ederlandse naam op een later tijdstip uitgebreid. O mdat er twee
plaatsen 'Vorst' bij elkaar in de buurt lagen, werd de ene 'Broekhui zenvorst' en de
andere ' Grubbenvorst'. Broekhui zenvorst heet ter plaa tse nog altijd enkel 'Vaors',
maar wei met verlies van -t en met klinkerrekking. In de Franse tijd lagen er twee
plaatsen met de naam 'Bree' in het departement N edermaas. De grootste (in wat
nu Belgisch- Limburg is) behield haar naam , maar het dorpje Bree bijVenlo werd
officieel ' Maasbree', omdat het in de buurt va n - zij het niet aa n - de M aas ligt.
D e inwoners van M aasbree spreken in hun dialect ter plaatse nog steeds van Bree.
Soms ging de eigentalige naam (deels) verloren. Z o verruilde 'Siebengewald' zijn
zeven- voo r het Duitse sieben. In Venlo had zich weliswaar een eigentalige variant
voor 'Venlo' ontwikkeld, maar die ging in de 19de eeuw veri oren.
Er zijn ook heel wat voorbeelden waar de N ederlandse en Limburgse naam
steeds gelijk zijn, omdat die betreffende klan ken zich niet verder hebben ontwikkeld . N eem namen als Kessel, Tegelen ,Velden (waarbij de slo t- n meestal stom is)
of de riviernaam de Maas.
Er zijn natuurlij k ook voorbeelden waarvan de dialectnaam duidelij k ouder is.
Een goed voorbeeld is de waternaa m de H uilbeek- de Huulbaek bij Kessel. In het
Limburgs heeft de oe zich soms tot 1111 ontwikkeld, maa r niet tot ui. H11ilbeek is
dus een vernederlandsing.
Heel soms lijkt de Nederlandse naa m de bietenbrug te zijn opgegaan. D enk

aan Gronsveld - Groeselt dat teruggaat op *Groesele (met daarin het woord
'groes'). Een ander voorbeeld is Ohe - Gen Oea, waarbij het oude kernwoord
Oe onder invloed van het Duits een stomme h heeft gekregen om de uitspraak
oe te voorkomen: Ohe. Daarna heeft de e naar Frans voorbeeld een accent aigu
gekregen, waarbij de klemtoon op de laatste lettergreep kwam te liggen. Als
klap op de vuurpijl werd de geschreven h aangeblazen, iets wat in het Frans
nooit gebeurt. Van ['o:d] naar [o.'he:] is bepaald geen natuurlijke en historische
ontwikkeling.Tot slot is er nog een voorbeeld uit Noord- Limburg, nl. D 'n Ostrik
in H orst dat ten onrechte in het Nederlands is vertaald als Oostenrijk, terwijl de
Horster naam daarmee niets te maken heeft.
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Plaatsnamencorpus
Zoals gezegd was de Lies bedoeld als spellingvoorbeeld voor de gemeenten. Door
de algemeen Limburgse spelling te gebruiken, is de plaatselijke uitspraak ook door
mensen va n buiten die kern eenvoudig af te leiden. Het aantal toponiemen in
Limburg is natuurlijk reusachtig. Elke wijk, elk buurtschap, zelfS elk veld heeft
of pad een eigen naam. Omdat aileen bepaalde woonkernen een plaatsnaambord
hebben, was de bedoeling aileen de namen op te nemen die- volgens de gemeente
- een plaatsnaambord hadden. Maar al doende bleek dat de gemeenten soms
'bordennan1en' hadden vergeten, maar ook dat ooit ingelijfde dorpen geen eigen
bord hadden. Om geen plaatsen te missen, zijn ook aile geograftsch aangeduide
namen op de Jijst van parochies in het bisdom Roermond uit 1950 in de Lies
opgenomen alsmede het gehucht Bisselt in de gemeente Mook. 3
Bij het o nderzoek dat aan de Lies ten grondslag ligt, zijn we indertijd nog
fijnmaziger te werk gegaan. We hebben aile groat en vetgedrukte namen uit de
'Compacte Provincie Altas 1:50.000 Limburg' (1995) ·in de Nederlandse provincie
Limburg erbij betrokken en aile waternamen. Van de plaatsen (steden) die in de
Adas in vetgedrukte hoofdletters zijn gedrukt, hebben we tevens de wijknamen
verzameld. Aldus beschikken we ook over een omvangrijke bijvangst die de Lies
niet heeft gehaald. In deze bijdrage maken we gebruik van de hele verzameling
van toponiemen en hydroniemen die het onderzoek heeft opgeleverd. Een heel
enkele keer wordt een toponiem aangehaald dat niet uit deze verzam eling stamt:
De Spurkt - De Sporkt (bij Venray) en JM!rar1de - De Kniensvrang (bij Venray) en
Konij11Sitmra11de - De K11imsvra11g (bij Melderslo) als ook zo'n tien extra Maasbreese
toponiemen die de M aasbreese zegsvrouw indertijd spontaan had toegestuurd.
De Lies heeft een fijnmazig netwerk van namen opgeleverd, die uiteraard bij
lange na niet aile topo niemen omvat. D e verzameling is echter rijk genoeg om
een beeld te geven van klanken en klankverschillen. Bekende isoglossen als de
Panninger lijn (de grens tussen sj- aileen voor klinker of - r en sj- voor aile volgende
klanken) zijn duidelijk zichtbaar. Bijvoorbeeld tussen Stein en Ulesjtraote
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(Ulestraten) . Ook de Jles-fiesj-isoglosse in oostelijk Midden-Limburg en dwars
door Zuid- Limburg vertaalt zich in plaatsnamen. En de zgn. Sittardse cliftongering is terug te vinden in de Sittardse toponiemen Leiebrouk (Leijenbroek)
en Sjtadbro uk (Stadsbroek). In deze bijdrage beperk ik me tot de toponiemen
in Noord-Limburg, d.w.z. de gem eenten M ook en Middelaar, Bergen, Venlo,
B eesel,Venray, Horst aan de Maas en ten slotte Peel en M aas.
In deze bijdrage wil ik allereerst ingaan op naamdelen die geregeld in plaatsnamen terugkeren. Vervolgens ga ik in op herkenbare klankgrenzen in N oordLimburg. Omdat de nadruk van deze bijdrage op de dialectklanken ligt, weid ik
· zo min mogelijk uit over de herkomst van de namen.

De indeling van de diale cten in Noord-Limburg
D e recentste indeling van de Limburgse dialecten dateert uit 2007.4 Daarin
geldt de U erdinger lijn (de ik/ ook-ich / auch-grens) in N oord-Limburg als de
scheiding tussen het Kleverlands en het O ost- Limburgs. O at betekent dat de
N oord- Limburse dialecten bij een van beide dialectgroepen horen:
vanaf de lijn M eijei-Maasbree- H out-Bierick- Venlo noordwaarts Kleverlands en
vanaf de lijn Beringen- Panningen-Baarlo-Tegelen zuidwaarts Oost-Limburgs.
M aar ook de dialecten een stuk hoven de U erdinger lijn verto nen nog
vee! Oost- Limburgse kenmerken. Vandaar dat er een Kleverlandse subgroe·p
wordt onderscheiden, binnen de driehoek Arcen- Venlo-Maasbree, het zgn.
'Mich- kwartier'. 5 De dialecten in deze driehoek combineren het Kleverlandse 'ik'
met het Oost-Limburgse ' rnich'. Dit geldt ook voor Sevenum, maar o m ' historische' redenen is Sevenum niet bij het Mich- kwa rtier getrokken. De indeling is nl.
gebaseerd op de SGV-enquete (1914), waarin voor Sevenum enkel het type ' mij '
is opgetekend. M aar eerder, in de Enquete-Willems (Willems 1885), is zowel het
type 'rnich' als 'rnij' opgetekend. Blijkbaar waren zeker vanaf eind van de 19de
eeuw beide typen daar gangbaar, wat ervoor pleit ervoor Sevenum ook bij bet
Mich- kwartier te rekenen.
D it laat zien hoe riskant bet is een indeling op een isoglosse te baseren. Bakker
en Van Hout (2012) plaatsen dan ook vraagtekens bij indelingen op grond van
specifieke isoglossen en ze hebben daarom aan de hand van een reeks woorden
de onderlinge dialectafstanden in Noord-Limburg gemeten. Zij komen op
grond van gegevens van dezelfde SGV-enquete tot een andere indeling van de
dialecten in N oord-Limburg. (Zie afbeelding 1). De grens tussen de noordelijke
en de middenzone vinden we terug in de indeling van Weijnen. (zie afbeelding
2). Beide indelingen Iaten een overgangsgebied tussen noord en zuid zien, een
overgang die we wellicht ook in de eigentalige plaatsnam en terugvinden.
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Ajbeeldiug I: Dialeaiudeliug vau 1\.oord-Limburg

Ajbeeldiug 2: Kaarriudeliug Weijueu (1966)

volgeus Bakker & vau Hout (20 12)

op grond va11 door de sprekers gevoelde dialectvent'lllllsclwppell

D e e ige ntalige name n n ade r b e ke ke n
Allereerst bespreken we kort in paragraaf 1 de eigentalige namen die volledig
verschillen van de ederland e. In paragraaf2 belichten we 3 woorden die vaak.
in plaatsnamen voorkomen en zich van plaats tot plaats anders hebben ontwikkeld: -lo, ho11t en dorp .
In paragraaf 3 tonen we hoe klinkers zich in Noord- Limburg verschillend
hebben ontwikkeld. In paragraaf -+ beschouwen we de medeklinkers en in
paragraaf 5 volgt de conclusie.
D e eigentalige plaatsnamen worden telkens voorafgegaan door de officiele,
N ederlandstalige, bv. Baarlo - Baolder. Toponiemen die niet in de Lies staan ,
zijn cursief gedrukt, bv. Everlo - Aevelder. De dialectnamen staan in de Veldekespelling zoals in de Lies vermeld. Aileen de inmiddels verouderde spelling uue is
hier vervangen door 1111e. Fo ute weergaven va n eigentalige benarningen ZtJn m
deze bijdrage verbeterd. 6

......
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1. Verschillende oorsprong Nederlandse en eigentalige naam
Soms is er geen enkele overeenkomst tussen de Nederlandse en de clialectnaam
van een plaats. In Noord-Limburg vinden we: Heide - Patershocif (bij H eiden),
Panningen- Kepel (letterlijk: kapel), Evertsoord - De Pieel en de K wistbeek- de
Maasluip (bij Heiden).
2. Enkele naamdelen
a. -lo
Oostelijk van de Peel is -lo als achtervoegsel in de N ederlandse naam meestal
gehandhaafd, terwijl clie bewesten de Peel, in Noord- Brabant, meestal tot -1 is
· gereduceerd. Zo vinden we in Noord- Limburg:
Baarlo, Everlo (bij H eiden), M eerlo, Melderslo, Merselo, Oirlo, Schandelo, 2 keer
Tongerlo (bij M aasbree en bij Sevenum),Venlo en Weverslo (bij Merselo). Uitzonderingen zijn het o-loze Meijel, Egchel, Rijkel (bij Beese!), en Beese] zelf, een
naam waarvan de precieze herkomst niet helemaal zeker is. 7
In Noord- Brabant overheersen de vormen op -el: Bakel, Boeke/, Liessel en Volkel.
M aar ook hier vinden we soms -lo: Mierlo en verzwakt tot -le: Aarle, Goirle.
Oploo ligt oostelijk van de Peel, in het Land van C uijk waarvan de dialecten bij
die van noordelijk Limburg aansluiten. Andersom Staat het clialect van het in
Limburg gelegen Meijel clichter bij het Brabants (zie ook Crompvoets (1991),
biz. 1).

Opvallend is dat in de eigentalige benamingen van die Noord-Limburgse
-Lo-namen de o-uitspraak doorgaans verdwenen is:
.
Baarlo - Baolder; Everlo - Aevelder; M eerlo - Mieeldere (SGV: M eeldere);
Melderslo - M elderse; Oirlo - Oeldere8; Schandelo - Schandele; Tongerlo (1}
- T6ngelder; Tongerlo (2) T6ngeler; Weverslo - De Wowwerse / Wewwerse. In dit
rijtje hoort ook thuis: Castenray - Kassele. (Kassele is een /o-naam, ten:vijl de
N ederlandse tegenhanger een rode-naam is.) Voor de volledigheid noem en we
nog eens de plaatselijke tegenhangers van genoemde o-loze /o-namen in NoordLimburg: Beese! -Bezel, Egchel - Eggel, M eijel - M ael, Rijke/- Rieke/.
Aileen als de klemtoon op - lo ligt, behoudt de plaatselijke uitspraak de ongereduceerde vorm: Geloo - Geloee (bij Belfeld), Loo- De Loee (bij Heiden), Loobeek Lobik (gem.Venray), De Looi - De Looj (bij Gennep). M et verkorte o :Wellerlooi
- D e Loj en R eijnderslooi - De R eindersloj (bij Well). Merk op dat de laatste twee
vormen- de noordelijke Kleverlandse varianten - op -j eincligen.
De grote uitzondering is de naam 'Venlo'. Terwijl Venlo tevens de Venlose
naam is, zijn of waren tot voor kort in vrij wel alle buurdialecten benamingen
als Vendele, Vindele, Vendele, Venle of zelfs Venne/ gangbaar. In Venlo zelf zijn clie
benamingen onbekend. In 1851 schrijft Poe]: 'De gemeente Venlo [ .. .] in de
wandeling Vendelo' .9 Toch zijn er aanwijzingen dat zeker in de eerste helft van
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Ajbeelding 3: "Aarr et Hoog wieze Comite van et ] ocusgezellsclrap te Vendele" (1843 brieffragment)

Gekke, onWi.eze1 ~an &he j -Fommeton,
AI die verblieve :in ·\t rrMdsll tilnton,
Kompt ~ou·. nao os ttoe,- wie.- ~· rig ·w W1eeve
.In persoon Cif.eak door wragveije -»reeve;
Ajbeelding 4: [... }"AI die verblieve in 't Vendels kanton, [... ]". (1842 fragment)

de 19de eeuw Vendele ter plaatse nog gangbaar was. In een zeldzaam document,
een Venloostalige brief uit 1843 van de 'J ocusbreurkes', staat: "Aan et Hoog wieze
Comite van et Jocusgezellschap te Vendele" met de dagtekening "Vendele, 6 febr.
1832 en elf". 10 Op een bedrukt velletje uit 1842 staat een zinsnede met het
bijbehorende bijvoeglijke naamwoord: " Al die verblieve in 't Vendels kanton,
1
[ ... ]".'
In andere Venloostalige geschriften uit die en latere tijd ontbreken
dergelijke gereduceerde vormen. Misschien waren ze toen al op hun retour.
Blijkbaar heeft Venlo de eigentalige benaming ingeruild voor de Nederlandse
(zie ook Bakker 2008) . Zie voor de verschillende etymologieen van -loVan Osta
(1996) .
b. hout
Vanaf de lijn Tegelen (holt) - H out- Blerick (holt) - Horst (haolt) is noordwaarts
het type holt gangbaar. Vanaf de lijn Sevenum - Maasbree - Baarlo - Belfeld
zuidwaarts hout. Maar in toponiem en vinden we hout ook boven die lijn. Zie
tabel 1.

Hoofdkern + eigen benaming 'hout'
Nederlands
Eigentalig
Elshout
Elsho/c
(bij Wanssum - holt)
Houtlmiz en
Houteze!
{bij Lottum - holt}
12
Hout-Blerick
Houblierik !
(/JOlt)
umghout
't Langho11t
(bij Maasbree - ho11t)
Hout
Ho11t
(bij Kessel - ho11t)
Tabel 1: Ho11t in eigentalige toponiemen en 'lro11t' als dialectwoord

Duidt dit erop dat 'hout' vroeger wijder verspreid was? Maar hoe komt het dan
dat ' H out-Blerick' in 19de-eeuwse kaarten soms als ' H oltblerick' of ' Holdblerick' staat vermeld? H ebben !toft en !tout in Blerick een tijd naast elkaar bestaan?
Terwijl H out-Blerick net boven de huidige ltolt-l1011t- lijn is gelegen, ligt het
Lottumse H outhuizen - H o11teze (SGV H outese) zeker tien kilometer boven die
grens. Deze ge·isoleerde hout- namen lijken erop te duiden dat de /10/t-houtisoglossen ooit noordelijker heeft gelopen.
c. dorp
Dit woord komt weinig voor in de verzamelde toponiemen. D e meer zuidelijker
geronde vorm 'dorp' vinden we in Kleindorp- Klendorp (bij Merselo), de meer
noordelijker ongeronde vorm d(a)erp in Knikkerdorp - 't Knikkerdaerp (bij Well)
en Ti~indaerp (ouder: 't Ven)- Tuindaerp (bij Wellerlooi).
In de recentere plaatselijke dialectwoordenboeken komt de ongeronde vorm in
Noord-Limburg nog maar weinig voor. Votgens de SGV-enquete uit 1914 was de
ongeronde toen verspreider en kwam vaak naast de geronde vorm voor. Zie tabel·2.
Plaats

SG V1914

Plaatselijk woordenboek

Verschijningsj aar
woordenboek

1993
gem. Gennep
zie: Gennep, Heijen do(.}rp
dorp, derp
zie: gem . Gennep
Gennep
dOrp [=daorp]
zie: gem. Gennep
Heijen
Well
dorp, dOrp [=daerp] Wellerlooi
dorp
dOrp [=daorp]
1973
zie: Blitterswijk,
gem. MeerloWanssum
Meerlo, Swolgen
zie: gem. Meerlo-Wanssum
Blitterswijck
dorp, d erp
zie: gem. Meerlo-Wanssum
Meerlo
dorp, dorrep
zie: gem. Meerlo-Wanssum
do rep [=daorp]
Swolgen
derp
Lot tum
2010
Sevenum
derp [=daerp]
d erp
1991
dorp. daorp
Venray
dorp
Meijel
deurp [=daorp]
1991
Maasbree
derp
dorp
2007
Tabel 2: De verspreiding varr de woordtypen derp en dorp in 1914 en in hedendaagse woordenboeken

3 Klinkers
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3.1 kwalitatieve versehill en
3 .1.1 monoftongen
• iUie- ee
Boven de lijn Meijel - America - M eterik - Horst - H egelsom - Broekhuizenvorst en Arcen wordt in woorden die in her N ederlands ie hebben, die ie ook als
ie of ie uitgesproken. In genoemde plaatsen en zuidelijker als ee.
Zoals verwacht vinden we ie/ie in her noordelijke dee): Flieraij - De Flieroj (bij
Siebengewald) en Riethorsl - De Riethorst (bij de Plasmolen). D e eerste naam
hangt wellicht met 'vlier' sa men, riet heet vanaf genoemde lijn zuidwaarts reet. H et
woorddeel 'vier' is in Vieruitersten - Vrutjerste zo gereduceerd dat niet zichrbaar is
dat Meijel vier zegt.
D 'n Drese - Driese11e11 (bij Heiden) en Vliegert - De Vlegert (RND: De VIeger)
(bij Grashoek) verraden hun zuidelijke Jigging.
In paragraaf2a vermeldden weal dat de betekenis van Beese}- Bezel onzeker
is. Mocht her eerste lid daadwerkelijk 'bies' betekenen, dan vertegenwoordigt
<;lit de zuidelijke tegenhanger va n het eerste lid van Bisselt - De Bieselt 13 (gem.
Mook en Middelaar).

• oUoe- oo
M et de ie - ee-isoglosse valt de oe - oo-isoglosse samen, de grens tussen 'n goed
hoek en 'n good book. N oord-Limburgse dialectsprekers beschouwen dit als
belangrijke verschillen, zoals uit de pijltjeskaart va n Weijnen 14 (zie afbeelding 2)
blijkt. Ook uit her dialectomerrisch onderzoek van Bakker en Van Hout (2012)
(zie afbeelding 1) blijkt dat hier een belangrijke scheidingslijn loopt. Van de oe/
oe- oo-tegenstelling hebben we een vrij groot aantal voorbeelden. In afbeelding
5 hebben we deze tegenstelling aan de hand van twee vaak voorkomende (delen
van) toponiemen letterlijk in kaart gebracht.
oe!oe

00

Boekend - D 'n Bokent

Boddebroek - 't Boddebroek (bij O irlo)
Overbroek - 't Owerbroek (bij Leunen)
Als verldeinwoord:
Bntkske- 't Bnmkske (bij Venray)

Broekhuizen - Brokeze
Broek- 't Brook (H orst)
Broek - 't Brook (Sevenum)
Ubroek - 't Brook (bij Blerick)

A sbroek - 't A sbrook, Stokbroek - 't Stokbrook,
D11bbroek - 't Dobbrook/ Brook (bij Maasbree)
Broek - Brook (bij Tegelen)
Broek - Brook (bij Kessel)
Meerlebroek - 't Brook/ Maelderbrook
(bij Beese! en .R euver)
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Molenhoek - De Meulenhoek
De Molenhoek- De Meulenhoek (bij Oirlo)
Zarzdhoek - D e zandhoek (bij Oirlo)

Endepoe/ - D 'rt Aendepoel (bij Merselo)
Tabel 3: oe!oe- oo in Noord-Limburgse toponieme11

>

Croeze - De Croz e (bij Beringe)
Ulfrerhoek- D'n Ulfierhook (bij Sevenum)
Grashoek - D e Grashook
H euvelhoek- D 'n H euvelhook
(bij Panningen)
Kaumeshoek = De Kaumeshook
(bij Beringe)
Soeterbeek - Zoterbaek (bij Baarlo)

Een keer vi nden we de umlautvariant van oo in: Groer1eveld - 't Greunveld (bij
Venlo). Onze verzameling bevat geen noordelijke tegenhanger. In het noordelijke goed boek- gebied had deze wijk * 't Gruz1nveld geheten .

• oe- uii! uu
In het Nederlands heeft de Germaanse oe
zich meestal eerst tot uu en vervolgens tot ui
ontwikkeld. In Noord-Limburg zien we het
percentage oe van zuid naar noord afnemen.
De oe overheerst tot zowat de hoes-huus /
huas-isoglosse. D e noordelijkste hoes-plaatsen
zijn: America - Meterik - Horst - H egelsom
- Lottum - Arcen. Deze grens loopt onder
Broekhuizen door15 . Afgezien van het
Oo
,..
verloop onder Broekhuizen valt ze samen
/
met de ie!ie-ee- en de oe/oe-oo-isoglosse. In
onze toponiemenverzameling komt deze oe
maar een keer voor: Venkoelen - D e Venkoele
(bij Venlo), letterlijk ' de venkuilen'. De
umlaut van oe vinden we nog in Veldhuiz en
- De Veldhuas (bij Maasbree). Dit moet de
meervoudsvorm van hoes zijn, het Maasbreese
woord voor 'huis', maar noordelijker is hu{ls de
- - - boek-book-isoglosse
meervoudsvorm van huus (of in Broekhuizen
0 broek, 0 bruukske - e brook en Broekhuizenvorst van huas) . In de naam
0 hoek/ hoek - • hook
Broekhuizen - Broekeze 16 en H outhuizen Houteze (bij Lottum) is het element 'huis'
Ajbeelding 5: oe!oe - oo
bijna onherkenbaar gereduceerd.
Een lange ua treedt op in de Tas- of Huilbeek
- de Hu albaek (bij Beesel). Een korte uu in
Kruisberg - De Kruutsberg (bij Kessel) en Kulut - De Kuluut (bijVenray). Kuluut is
de Venrayse naam van de vogelsoort ' kluut'.
Ten slotte wijzen we nogmaals op een vreemde vogel in Noord- Limburg:

. -.-

eoo
-

Vier11itersten - Vntljerste (bij Meijel). In het M eijels heeft de oorspronkelijke
oe-klank een vaak diffuse ontwikkeling doorgemaakt. H et Meijels voor 'uit' is ulj. 17
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• Af wijkmde klinkers in kleine gebiedjes
In M eij el zijn Limburgse kenmerken op Brabantse gebotst. In de maalstroom die
dat veroorzaakte, hebben M eijelse klinkers en medeklinkers zich meer dan eens
anders ontwikkeld dan in aile buurplaatsen. Voorbeelden zijn ulj in Vieruitersten
- Vmljerste, de korte klinker en de gesloten oo in Steenoven - Stenove. 18 Overal
elders in N oord-Limburg heet 'oven' aove, zoals in Ovenberg- D ' 11 A oveberg (bij
Gennep).
Venlo kent misschien als enige dialect in Noord- Limburg geen e (de klank van
het Franse ' mais' die het midden houdt tussen de i van 'bid' en de e van 'bed').
Dat blijkt duidelijk uit: 'tVen - 'tVen (bijVenlo) enVen- Zelderheide - 'tVen en
Tuindorp- Trtindaerp, vroeger: 't Ven (bij Wellerlooi.)
Sevenum spreekt sommige lange klanken opener uit dan aile buurplaatsen. Oat
komt tot uiting in: Sevenum - Zaerem, dat in de buurplaatsen ' Zerem ' heet.
A.ndere voorbeelden zijn· de Molenbeek - de Maolebaek (in Horst: de Molenbeek
- de Mw lebaek) en Steeg - De Staeg (in het naburige Grubbenvorst ligt een De
Steegh - De Steeg).
In buurplaats M aasbree en nog sterker in Heiden, Pann.ingen en andere kernen
in het gebied van de voormalige gemeente H eiden klinken sommige klanken
dan weer geslotener dan in de rest van Noord-Limburg.Voorbeelden van korte
klinkers zijn: Vosberg - De V6sberg' 9 (vgl. Vossener - De Vossener, bij Blerick) en
Dekenshorst - Daekeslt6rs (vgl . Leemhorst - De Leimhors (bij Tegelen) en Groote
Horst- De Grote Horst, bij Siebengewald). Voorbeelden van lange klinkers zijn:
Heide- Patersltorf (vgl. Hagerhof- Hagerlwrf bij Venlo) en In de H oeven- In I op
de Hove (vgl. Heierhoeve - De Heierhiiiif (bij Grubbenvorst) en Beringe - Beringe
(vgl. Hemngerberg - D 'n Haeringerberg, bij Venlo.)
'Beek' heet in de meeste dialecten baek, maar in en om Venray, in Siebengewald, M aasbree en H eiden vinden we beek. Zo heet de K wisbeek in Maasbree de
Kwisbeek, maar in Baarlo de Kwisbaek. Zie het overzicht in tabel 4.
Beek
Beeklzeuve/ - D 'n Beeklzeuvel
Beek - Beek (bij Venray)
de Everlosdze Beek- de Aeverlose Beek

Baek
de Heukelomse Beek - de Heukelemse
Baek (bij Bergen)
Papenbeek - De Papenbaek (bij Well)
Mole11beek - de Meulebaek I Baek

(bij Ko ningslust)

(bij Tienray, M eerlo en Wanssum)

(bij Siebengewald)

Broeklmizer Molenbeek - de

!02

~I

de Kwisbeek - de Kwisbeek
(bij Maasbree)

Verkort tot - bik

Loobeek - Lobik (bij Venray)

Meulebaek (bij Broekhuizen)
de Grote Moleubeek - de Meulebaek
(bij Horst)
de Moleubeek - de Miiolebaek
(bij Sevenum)
Soeterbeek- Zoterbaek (bij Baarlo)
de Kwisbeek- de Kwisbaek (bij Baarlo)
de Cansbeek - de Caasbaek (bij Belfeld)
de Tasbeek - de Tasbaek (bij Kessel)
de Tas- Huilbeek - de H1111/baek
(bij Beesel)
Verkort tot -bek , -bek
Milsbeek - De Milsbek 20
Bleijeubeek - Bliembek (bij Afferden)
Offenbeek - Offebek

Tabel 4: Beek in Noord- Umburg

In het uiterste noorden van Limburg wordt aa vaker dan in de rest van NoordLimburg tot ao gerond. Bij Afferden heet de rivier nog Maas, maar vanafHeijen H eie stroomafWaarts Maos2 1• Dit verschijnsel zien we ook in Katerbosch - Kaoterbos
(bij Middelaar) en Diekendaal - Diekendaol (bij H eijen), terwijl zuidelijker aa
optreedt: Jammerdal - 't Jaomerdaaf- 2 (bij Venlo) en R ozendaal - 't R oeezedaal (bij
Maasbree).
Voor de volledigheid noemen we nog t\vee toponiemen, waarvan het
geringe klinkerverschil hoogstwaarschijnlijk niets met een noord- zuidtegenstelling te maken heeft: Vilgert - De Velgert (bij Velden) en Vergelt - De Vergelt (bij
Baarlo). Beide namen gaan terug op 'verger', Middelnederlands ' vergier, virger:
boomgaard, lusthof, tuin'. 23
Opvallend is ten slotte de ie- uitspraak in Egypte - Egiepte (bij Tegelen).
Misschie n een overblijfsel van een verouderde dialectuitspraak die aansluit bij
de plaatselijke ie- uitspraak voor - p in andere woorden, zoals 'kip' en 'gips': kiep
en gieps.
3 .1.2 Monoftongeringen
• ei -+ ee
Vanaf M eij el - Sevenum - Lottum - Lom.m en noordwaarts is de oude ei
(<Germ. ai) bijna geheel sam engevallen met ee. (Vaak is die ee weer gediftongeerd, zodat bv. Vel den regen 'een kaas' eine kiees zegt en buurplaats Lomm ieene
kiees.) M aar ook boven die grens vinden we nog sporadisch de o ude ei-klank.
Vergelijk: De Z eelberg - De Zeilberg (bij Broekhuizen) tegenover Zeelberg - De
Zeelberg (bij Wellerlooi).

• 011 -

00

Vanaf M eijel - Sevenum - Lottum - Lomm en noordwaarts is de oude ou (<
Germ. au) sam engevallen met oo. (Vaak is die oo weer gediftongeerd, zodat bv.
Velden tegen ' rode rook' roeeje rouk zegt en buurplaats Lomm roeeje roeek. ) In deze
toponiemenverzameling vinden we deze ou aileen in Lovendaal - 't Louvendaal
(bij Grubbenvorst}.
3.1.3 Diftongering van ee, oo en eu
Anno 2013 is diftongering van ee, oo en eu in 1ee, oee en uue wijdverbreid in
vrijwel heel Noord- Limburg. Aileen in de gemeente Gennep en de gemeente
Mook en Middelaar hebben de oude eenklanken zich stelselmatig gehandhaafd. Hierboven hebben we verkortingen van ee en oo gezien als overblijfsel
van de oude eenklanken. D e diftongering verspreidt zich vanuit het zuiden. Een
Venlose tekst uit 1807 toont dat de diftongering daar al helemaal voltooid was.
Maar vreemd genoeg vertoont een Tegelse dialecttekst uit 1806 geen spoor van
diftongering24 •
D e Enquete-Willems (Willems 1885) omvat aileen dialectlijsten uitVenlo,Venray,
Arceo, Sevenum, Horst en H eiden. E en steekproef laat zien dat Venlo dan de
huidige diftongische uitspraak kent (iee, oee en uue) , dat die in Arcen , Sevenum en
Heiden in de meeste gevallen is bereikt, maar dat H orst (iee, oa, eu/ uue) en zeker
Venray (eei·, ooi', eui) nog lang niet zo ver zijn.
D e SGV- enquete (1914} omvat een grater aantal plaatsen.Vanafhet zuiden heerst
iee tot de lijn H orst - Swolgen - Arc en met een noordelijke uitloper naar Blitterswijck, Well en Afferden . H et oee-gebied is kleiner. Plaatsen die wei iee hebben,
maar nog geen oee (maar tussenvormen) zijn Blerick, Grubbenvorst, Arcen en
Blitterswijck. D e RND- enquete (rond 1952) toont de huidige toestand: overal
iee, oee en 1tue net onder de gemeentegrens van Gennep, op een enkel relict na. 25

• ee- iee
M gezien van de onder 2.1 genoemde nam en met verkorte ee, vinden we in het
diftongeringsgebied overal iee:
Evertsoord - D e Pieel, Legert - De Lieegert (bij Swolgen), Peel - de Piee/ (in alle
Noord- Limburgse plaatsen die aan de Peel grenzen), M eerlo - Mieeldere, dat
in de SGV (1914) nog als ' Meeldere' is geboekstaafd,Vredepeel- DeVredepied
(vroeger: D e Vreej), Leeuwerik - De Lieeverik (bij Maasbree) en Leeuwen - Lieewe
(bij Reuver}. 26

oee
Afgezien van de onder 2. 1 genoemde namen met verkorte oo, vinden we in het
diftongeringsgebied bijna overal oee:
Een opvallende uitzondering is Loobeek- Lobik (bij Venray). Zoals gezegd valt de
gem. M ook en Middelaar buiten het diftongeringsgebied, zodat Mook ook in
het M ooks Mook27 heet (en in bv. het Venloos: Moe~k). Vandaar ook volgende
• 00-

103

104

ongediftongeerde namen: Mookerheide - De M6kse Hei, De Mookerplas - De
(Groote) Ziep. Bij Siebengewald vinden we Groote Horst - De Grote Horst.
Beneden de gemeentegrens van Gennep vi nden we overal de verwachte oee:
Hoogriebroek - 't Hoeegriebroek, de moderne variant van 't H ogrieberik (zie: 2.1),
Kronenberg - De Kroeenenberg, R ozendaa/ - 't R oeezendaal (bij Maasbree), Grote
Heide- De Groeete Hei (bij Venlo), Loo - De Loee (hoven Heiden) en GelooGeloee (bij Belfeld).
• eu -+

~t ue

Dit is de urnlautvariant van oo -+ oee. De oo is veelal uit ou ontstaan die vanaf
·de lijn Helden-Maasbree-Blerick-Grubbenvorst en Velden zuidwaarts nog veel
voorkomt. 'Boom' kEnkt hoven die lijn als boeem (<*boom), beneden die Ejn als
boum.Vg!. het Grubbenvorster toponiem Lovendaa/- 't Louvendaal. H et meervoud
van boeem is buuem (<*beum), dat van bourn is buim. Die umlaut vinden we ook
in de namen: R euver - De Ruiver, de Kwistbeek - de Maasluip (bij Heiden) en
Leutllerberg- De Luiterberg (bij Venlo).
D e uue als diftongering van eu28 vinden we in Leunen - Luuene (in de M erselose
SGV-opgave nog 'U me') en Leuken - 't Luueke (bij Well) dat overigens aan het
Leukermeer ligt, een naam die ook in het Wells zo klinkt. Dit meer is pas in
de jaren 1950 en 1960 door grindafgraving ontstaan. WaarschijnEjk hebben de
dialectsprekers de Nederlandse naam overgenomen. Hoewel eu ter plaatse veelal
in uue veranderd is, is de eu in Heukelom - Heukelem en de Heukelomse beek - de
Heukelemse baek onveranderd gebleven.
Verschillende ontwikkelingen van deze eu vinden we m Noord- Limburgse
oor- namen.
Aijen -

Aoje

(gem. Bergen)

Ooijen - Uueje
(bij Broekhuizenvorst)

Oije11 - Uue (bij Kessel)
(in de SGV 'Euj')

Genooi - Gemme
(bij Venlo en Velden)
Tabel 5: Ooi-namen in Noord-Umburg

Aijen is in 1336 geattesteerd als 'Oyen'. Tussen die vorm en Aoje moe ten er
twee tussenvormen zijn geweest: *Euje(n) of*Aoj e(n). 'Aijen' duidt op *Aoje(n).
Bovendien zou een tussenvorm *Eujen in de 19de eeuw zijn veranderd in *Uuej e.
Merk op dat de noordeEjke vormen een j - klank hebben en de zuidelijke niet.
Dit is een tegenstelling die we hierboven ook al in de /o- namen zagen. (VergeEjk
ook de woorden voor 'stro':Venray stroj,Venlo stroee).
De oorsprong van Veulen - 't Vaole is onduidelijk. Maar net als Keuter - De
Kiioter (bij M eerlo) heeft de open uitspraak verhinderd dat de hoofdklinker zich
tot uue ontwikkelde.

3.2 Klinkers: kwantitatieve verschillen
3. 2.1 Kleverlandse klinkerverkorting in eerste woorddeel
Een opvallend kenmerk van het Kleverlands is dat soms de lange klinker van een
woord verkort wordt, zo gauw het met een volgend woord wordt gecombineerd,
oak als de (hoofd)klemtoon op het eerste woorddeelligt. In noordelijke plaatsnamen vinden we dit verschijnsel terug. Het Venrayse klaen (klein) is verkort in:
Kleindorp - Klendorp (bij M erselo), Klein-Oirlo- Klen-Oeldere (bij C astenray).
Soms lijkt zo 'n verkorting weer te zijn gerekt: Endepoel - D 'n A endepoel (bij
Venray), Osterbos- D 'n A osterbos (bij Swolgen). lets dergelijk geldt waarschijnlijk oak voor O ostrum - Aostrem (dat op 'oosterheim' teruggaat). D e ontwikkeling m oet *Oostrem > *Ostrem (vgl. de M erselose SGV-opgave ' Oostrum')
> Aostrem zijn geweest. D e hoofdklinker was ka rt op het moment dat de 6 in
het dialect gediftongeerd werd, want 'oost' heet plaatselijk oees(t). Die verkorting die diftongering voorkwam, vinden we oak in Hoogriebroek - 't Hogrieberik (vgl. hoeeg), LAagriebroek - 't LegrieberiP (vgl. lieeg) (beide tussen Leunen en
Oirlo) en in het M eijelse Steenoven - Stenove (vgl. stieen). Denkelijk hoort ook het
. Gennepse A aldonk - D 'Old66nk (bij Ottersum) hier thuis.
M eer zuidelijk treedt dit verschijnsel minder op, zoals blijkt uit het Maasbreese
Rozendaal - 't R oeezendaal en LAagheide - De Lieeghei (bij Koningslust). Een
enkele keer zien we het ook hier: in Koningslust - Ku nningslust (in de SGV nag
Keunigsleust) - is een koning eine keuning!
3.2.2 Kleverlandse klinkerverkortingen aan woordeind
Hierboven is a! gewezen op de klinkerverkorting van de voile vorm 'looi':Wellerlooi - D e Loj , R eijnderslooi - De R eindersloj (bij Well) tegenover de onverkorte
vorm Looi - De Looj (bij Gennep).
D aarmee vergelijkbaar zijn de - rode-namen die op een rooiing duiden. In NoordLimburg vinden we Castenray - Kassele, Flieraij - De Flieroj (bij Siebengewald),
T ienray-T iendere en Venray - Venroj. Zoals hoven vermeld heeft - ray in Castenray
in de dialectversie Kissele een /o-tegenhanger Kassele. In de eigentalige tegenhanger
van Tienray - Tiendere is -ray afgesleten en vervolgens sterk vervormd, vergelijkbaar met de dialectvormen van de meeste N oord- Limburgse /o- namen.
Aldus blijven er nag twee namen over met herkenbaar achtervoegsel - raai of
- rooi : Flieraij - De Flieroj (bij Siebengewald) en Venray - Venroj.
Een verouderde vorm is Venneroj. De korte o in Venroj is niet eens zo oud. In
de SGV-enquete (1914) is er nog sprake van 'Venrooi' (vgl. de achternaam 'Van
Venrooy') en 'R ooi'. Volgens Schols & Linssen (1 998) is 'R ooj ' vooral in Venrays
buurdorpen gangbaar.
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Ook in Middelaar- Middelar de laatste klinker verkort. ' Laar' is een open plek in
het bos. Middelaar betekent 'm.iddelste laar'. 'Laar' vinden we zuidelijker als 'Ia or',
bv. in LAar - LA or (bij Maasbree). 30
In He/dense Dijk - D'n Heldese Diek, Nederweertsedijk - De idderwerterdiek
(verouderd: De illewerterdiek) en Roggelsedijk - De R oggelsediek (beide bij Meijel)
is de klank korter dan in het zuiden va n Noord-Limburg. Vergelijk Dijk - D 'n
Diek (bij Kessel). Ook het losse woord 'dijk' klinkt in het noorden van NoordLimburg als 'diek' en in het zuiden als 'diek'. De korte variant lijkt als eerste
woorddeel in: Diekendaal - Diekertdaol, bij H eijen te staan, maar het is twijfelachtig of 'dieken-' werkelijk 'dijken' betekent.31 In Sclladijk - De Scllaak (bij
Meterik) rest van ' diek' slechts - k.
Het riviertje de N iers [ni:Rs] wordt bij Gennep de

ierst [niRst] genoemd.

In Blitterswijck- Blitterswik zegt men tegen wijk 'wiek' [wik].Voor het oog is
'- wik' [Wlk.] een extra verkorting, maar het is eerder een Iichte verlaging van de
klinker. (Zuidelijker, bijvoorbeeld in Venlo, heet de plaats: Blitterswiek [- wi:k]).
Tegenover Vrij - De Vri-j (bij Siebengewald) met staat De Vreej, de verouderde
naam van Vredepeel- Vredepieel.
Tegenover Hof- D 'n Hof (bij Meijel) staat de zuidelijke vorm haof of - in
H eiden - hoof. Heide- Patershoof, In/ Op de Hove (beide bij H elden) en Hagerhof
- Hagerlzaof, Wijlrehof- De Wielderhaof (beide bij Venlo). De meervoudsvorm staat
in Heierhoeve- Heierhiiiif (bij Grubbenvorst).
3.2.3 a-k.lanken- verkorting en verlenging
De meeste onbetwist Kleverlandse dialecten in Noord-Limburg onderscheiden
4 a-klanken:
Veldeke-

Jonetisch

spelling

Nederlands

Veldeke-

voorbeeld

spelling

aa/a

[a:]

daar

a

a

[a]

dar

a

fon etisclr

[a]
[a:]

buitenlands
voorbeeld

Achtung
car

Tabel 6: A -klanken in her Kleverlands

De a vinden we in Arcen - Arse 32 , in achtegaal- De achtegaal (gem. Venray)
en in Smakt - De Smakt. (Oat het klanksysteem niet overal eender is, bewijst
Nachtegaal - De Nachtegaal bij Broekhuizen).
D e a vinden we in de gem. Mook en Middelaar in Heikant - D ' r1 Heikdnt; in de
gem. Venray in: Brabander - D' n Brabdnder, Castenray- Kassele, Daland - Ddland,
Heikam- De Heikdnt, Wanssum- W ansem, Zandlwek- De Zd11dhoek (bij Oirlo)
en in de gem. Bergen in: Siebengewald - Siebegewild.

3.2.4 Kleverlandse klinkerrekking
Vaak zien we een tegenstelling tussen gerekte noordelijke klanken en kortere
zuidelijke tegenhangers. In het geval van Horst - Haors zien we zowel noordelijker aJs zuidelijker korte tegenhangers.
Noordelijk
Kamp - De Kaamp (bij Well)

a onder 3.2)
Op de Belt - 6 p de Biielt (bij
Siebengewald)
Elsteren - 't Aelstere (bij Well)
Merselo - Maersele
Meijel - M ae!
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Zuidelijk
A nnakamp- D '11 Armakamp, Haz ekamp D'n Hazekamp, Vaste11avor1dkamp - De
Vastelaoveskamp33 (aile bij Blerick)

Zie voor

.-..

(Elders in N oord- Limburg overal
M eiel genoemd)

Heide- De Haej (bij Leunen)

H eijen - H eien (gem. Gennep)
H asselderheide - De H asselderhei (bij Velden)
Heieriloeve- De Hei I Heieriliiiif, Zwaane11ileike-

't Zwa11eileike (bij G rubbenvorst)
Grote Heide - De Groeete H ei, Klei11de HeideDe Klei11e H ei (bij Venl o)
Hei - De Hei, La11ge Heide- De Lang H ei,
Korte Heide- De Kort Hei (bij Maasbree),
Heide- De Hei (bij Tegelen)
Laagheide - De Lieeghei (bij Ko ningslust)
Hei - De Hei (bij Kessel)
Scileide - De Sellae} (bij Leunen)
Bergen - Baerge
Berg - D ' n Baerg, KatsbergD e KatsbM:rg (bij Meijel)

Nieuw-Bergen - N i-j -Berge

Kro11e11berg - De Kroee11e11berg
De Maagde11berg (bij Venlo)
Bole11berg- D '11 Baoleberg (bij Belfeld)
Kmisberg - De Knmtsberg (bij Kessel)

O nersum - O ters6m34

Aald01rk- D'Old66nk (bij H eijen)
Horst - H aors

Broekhuizenvorst - Vaors

Groote Horst - De Grote Horse, Kleine H orst D e Klei11e H orst (bij Siebengewald)
Leemilorst - De Hors/ De Leimlrors (bij Tegelen)
Dekesilorst - Daekesil6rs (bij H eiden)
G rubenvorst - Grevors
ilet Vors- 't Vorst (bij Velden)

De Vorst - De Vtwrs (bij Sevenum)
Most - 't Maos (bij Sevenum)
Tabel 7: Overz ic/11 Kleverlarrdse klirrkerrekkirrg err korte tegerrlra rrge~s
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4. Medeklinkers
D e indeling van de dialecten in Nederlands-Limburg (zie blz. 62) is geheel op
medeklinkers gebaseerd. Volgens de indelers zijn de medeklinkerverschillen m
N oord-Limburg dus van gra ter gewicht dan de klinkerverschillen.
4_1 Panninger zijlijn en de Panninger lijn
Afbeelding 6 toont het verloop van de Panninger zijlijn, de grens tussen een
noordelijk sch tegenover een zuidelijk sj. Boven deze lijn komt sj- aileen in
leenwoorden voor. Afbeelding 7 toont het verloop van de Panninger lijn, de
grens tussen sj- voor klinkers en -r (ten westen) en sj- voor klinkers en aile
. medeklinkers (ten oosten).
(H)Q(I

De PtlJIIIinger tijlijn

Ten noordwesten van deze lijn
zeg1 mensch- of -sk- aan he1
begin van een woord,
ten zuidooslen sj-.

I
I

Van)

I
' YAds~yn

Hoi mood

I
Mdent
\

___...,._ De mijlmich-lijn
Ten noordwes1en van dcze lijn
zegt menmij,
len zuidoos1en mich.

Asten

Someren

Gnendls\ctn

'

'

Ajbeelding 6: De Pan11inger z ijlijn en de mij l mich-lij113 5

Binnen N oord-Limburg ligt aileen Meijel ten westen van de Panninger zijlijn die
tussen deze plaats enerzijds en Grashoek - De Grashook en Beringe anderzijds
Joopt. Maar deze isoglosse lijkt oostwaarts te verschuiven.

~De
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Uudingu lijn

I
I

Ten noordwesten van deze lijn
zegt men ik en ook16k,
ten zuidoost<n ich en owch.

I
' Ysscl~tqn

Hdmond

I

• • • • •• De Panningtr lijn

Ten noordwesten van de1..e lijn
zegt men sp-. sl-. s r-. sn-. smaan het begin van een woord,
ten zuidoosten sjp- , sjl-. sjr-.

ucssel

\

sjn·. sjm-.

....... :.

Ajbeeldi11g 7: De Uerdi11ger lij11 e11 de Pamringer lij11 16
sell-

Schandelo - Schandele (bij Velden)
Sclreide- De Sclraej (bij Leunen)
Sclroor - 't Sclroor (tussen Leunen en

sjSchafelt - Sjafelt (bij Baarlo)

Castenray)

z w-

zjw-

Zwaanenheike- 't Zrm11elreike (bij Lotrum)
Swolgen - Zwolge

s + medeklinker
Smakt - De Smakt
Spiesberg - De Spiesberj' (bij Grashoek)

sj + medeklinker

Spurkt - De Spiirkt (bij Venray)
Spurkt - De Sjpiir{re)t (bij Kessel)
Snrele - De St11ele (bij H eijen)
Steyl - Sjteil
Steeglr - De S1eeg (bij Lottum)
Steeg - D e Staeg (bij Sevenum)
Steenoven - Stenove (bij Meijel)
Stokbroek - 't Stokbrook (bij Maasbree)
Stogger- De Stogger (bij Heiden)
Stox- S10ks (bij Panningen)
Tabel 8: De Pmmi11ger z ijlij11 e11 Pmminger lij11 in topo11iemen

k.

no
0

Hwkelem

De Kniensvrang

-_.
De Breukellng
't Riil>ring

Ajbeeldh1g 8: Nametl die uiet strokw met lum
positie ten opzichte va11 volgende isoglosse11:

oooooooo
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oee en eu

~

+++++++ holt - hout
sp-, st-

~

uue

Ajbeeldi11g 9: Gevelariseerde r1a111e11 buite11 hei
gebied dar 1111 sterk velariseerr. De vette uame11
lageu i11 tor iu de 20ste ee11111 sterk velarisereud
gebied

sjp-, sjt-

4 .2 velarisering en m ouillering
In 1914 lag de noordgrens van de sterk velariserende plaatsen boven Sevenum,
Grubbenvorst en Velden met de gro te uitzondering het zo goed als niet velariserende Venlo38 • In Blerick39 was ze aan het afkalven. (O ok boven die zo ne zijn er
sporadische gevallen van velarisering. Zo kent Venray een topo niem ~rande De Kniensvrang en M elderslo Konijnswarande - De Knie11svrang). 40
Als we ons tot de plaatsen beneden de U erdinger Lijn beperken, dan velariseren Belfeld, Tegelen en Baarlo m eestal. H eiden en Panningen velariseren alleen
na velare klinkers en mouilleren vaak na palatale klinkers. In Kessel, R euver
en Beese! is de mouillering algemeen. In o nze verzameling o ntbreken in een
reeks (ooit) velariserende plaatsen toponiemen met nd of nt die voor velarisering in aanmerking zouden komen41 . H etzelfde geldt mutatis mutandis voor de
mouillering.

Tabel 9 toont de velariserende en mouillerende toponiemen samen met
(enigszins) vergelijkbare toponiemen in niet velariserende of mou illerende
plaatsen.
Met mouillering

M et velarisering

H eiden - H elje

Broekeinde-

Onder 42-Eindi - Onder-Ill).
(bij Heiden)

De Breukelirtg,
R aaiend- 't Riioring
(beide bij Grubbenvorst)
Westeinde- Westring
(bij Maasbree)
B11ssereind - Bostering
(bij Beese!)
Z andberg- De Z ankberg
(Maasbree)
Zandberg - De Zankberg
(H eiden, in de SGV nog:
'Zangtberg')

Zonder mouillering of
velarisering
Velden - Velde
Moleneind - 't Meule-end
(bij Meerlo)

Zandlzoek D e zandlzoek
(bij O irlo)

Viemitersten - De Vmtjerste
(bij M eijel)
Tabel 9: Mo11illeriug en velariseriug i11 'oord-Limb11rgse topouiemen

Twee zaken vallen op. Op de eerste plaats zegt het niet- velariserende Beese!
tegen ' eind' in/ 3 , maar tegen Bussereind - niet * Bosterinj, maar Blistering. Op de
tweede plaats heeft het Meijelse Vientitersten - De Vnttjerste zijn gelijke niet. Niet
verwonderlijk omdat het hier om de zogenoemde 'M eijelse mouillering' gaat die
een ander karakter heeft dan de mouillering in de overige dialecten in Limburg.
D e Limburgse mouillering treedt op bij twee opeenvolgende m edeklinkers. Zo
is *kind veranderd in kindj en *kinder in kinjer, *wild werd wildj en *wilde wilj. In
Kessel, R euver en Beese! (en verder zuidelijk) geldt dat ook na velare klinkers:
*hand is handj, *hende is henj geworden.44
D e Meijelse velarisering treedt echter op na slechts een medeklinker. Zoals
gezegd heeft het M eijels een Brabants karakter m et Limburgse bijmenging.
Anders dan in het Limburgs is de ievaker veranderd in ij en de uu (<oe) in ui.
Maar ergens in de 19de eeuw heeft het tweede dee) van die tweeklank voor
mouillering gezorgd en is vervolgens verdwenen 45 . Bijvoorbeeld * wijd > widj,
*prijs > prisj, *uit > utj en *h11is > husj. Crompvoets schrijft daarover:"Men moet
wat betreft de 'M eijelse mouillering' denken aan een vrij recent (achttiendeof negentiendeeeuws?) verschijnsel dat ontstond op de grens van Limburgse
en Brabantse klanken . Ik beschouw ze als comprornisvormen tussen enerzijds
Limburgse monofto ngen oe: ! uu en ie: l ie en de al oude Limburgse mouillering
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m andere woorden en anderzijds Brabantse diftongering ui en ijlei die vanaf
de zestiende eeuw en later vanuit Midden-Brabant naar het oosten opdrong." 46
Ruim tienjaar later duikt er een Meijelse tekst uit 18064 7 op, waarin Crompvoets
(2009) geen spoor van de Meijelse mouillering aantreft. M aes (2012) acht
die M eijelse mouillering een laat-19de-eeuws verschijnsel, maar anders dan
C rompvoets ziet hij geen enkele Midden-Limburgse invloed op de medeklinkers, m.u.v. de verandering van sch- in sj-.
4.3 eind-t- verlies
Vooral in het zuiden van Noord-Limburg valt de eind-t doorgaans weg na
-stemloze medeklinker. Na [m] wordt de [t] in [p] geassirnileerd. Dit vinden we
oak terug in de toponiemen in tabel 10.
Eind-t-behoud
Eind- t- avegval
Riethorst - De Riethorst (bij Plasmolen)
H orst - H aors
De Groote! Kleine H orst- De Grote/
Dekeshorst - Daekesh6rs (bij H eiden)
Kleine Horst (bij Siebengewald)
Leemhorst - De Leimhors I Hors (bij Tegelen)
De Vorst - De Vaors(t) (bij Seven urn)
Broekhuizenvorst - Vaors
Grubbenvorst - Grevors
Het Vorst - 't Vors (bij Velden)
Stoke - De Stok (bij Broekhuizen)
Aan de Verloren Kost-A an de Verlaore
Koningslust - Kunningslust
Kost (bij Maasbree)
eind- t-assimilatie
Meeuwbeemd- De Miei!wbaemp (bij Venlo)
Tabel 10: Eind-t-behoud en -verlies in topo11iemen

5. Conclusie

D e Nederlandse vormen van Noord-Limburgse plaatsnamen zijn meestal ouder
dan de eigentalige. Eigentalige toponiem en en hydroniemen hebben de dialectvernieuwingen gevolgd. Bovendien zijn met nam e achtervoegsels vaak afgesleten
of vervormd. Denk aan M eerlo - Mieddere of Sevenum - Zaerem. Slechts een
enkele keer is de eigentalige naam ouder: Huilbeek - De Huulbaek (bij Kessel),
Zeelberg - De Zeilberg (bij Broekhuizen), Leemhorst - De Leimhors (bij Tegelen),
Lovendaal - 't Louvendaal (bij G rubbenvorst) of Castenray - Kassele, waarbij -le
teruggaat op -lo (bas) en -ray (rooiing) uit de tijd dat bos was gerooid. H eel
soms heeft een standaardtalige vorm de eigentalige verdrongen: Venlo verdrong
Vendele en het Duitse 'sieben' verdrong het eigentalige 'zeuve' in Siebengewald
- Siebegewild.
Als we naar de eigentalige vormen kijken, dan valt op: hoe ouder een isoglosse

hoe minder uitzonderingen. Goede voorbeelden zijn de isoglossen oe-oo en
ie-ee die sam envallen met de grens van de noord- en middenzone in afbeelding
1. Klinkervoorbeelden zijn Boddebroek- 't Boddebroek (bij Oirlo) tegenover Broek
- 't Brook (bij H orst) en Bisselt- De Bieselt tegenover Beese! - Bezel. We hebben
geen namen gevonden die aan de verkeerde kant van deze twee isoglossen liggen.
Bij jongere isoglossen liggen er eerder relicten aan de 'verkeerde kant'. KJinkervoorbeelden zijn Loobeek - Lobik (i.p.v. *Loeebik, bij Venray), Heukelom H eukelem (i.p.v. *Huuekelem, bij Bergen) en waarschijnlijk ook Hout- Blerick Houblierik (i.p. v. *Holtblierik) en H outhuizen - H outeze (i.p.v. *Holteze) .
Medeklinkervoorbeelden van uitzonderingen zijn:
- sj-loze namen ten oosten van de Panninger Lijn: Spiesberg- De Spiesberg
(bij Grashoek), Stox - Stoks (bij Panningen) en Stagger - De Stagger (bij
H eiden)- terw·ijl het plaatselijk dialect\;voordenboek bijna zo nder uitzondering in anlaut sj - voor -p en - t schrijft;
- gevelariseerde namen in niet-gevelariseerd gebied: Warande- De Kniensvrang (bij Venray), KonijllSwarande- De Knimsvrang (bij Melderslo) en niet
*De K11 iensvrand, Broekeinde- D e Breukelir1g en geen * Breukelind, Raaieind
- 't Rdoring en niet * 't R dorind (be ide bij Grubbenvorst) en waarschijnlijk
ook B~tsserei1·1d - Bostering (bij Beese!) en niet * Bosterinj.
Uitzonderingen als deze Iaten zien dat isoglossen voorheen anders liepen. De
Nederlandse vormen zijn vaak ouder dan de eigentalige, maar ze kunnen ook
secundaire vertalingen zijn van de oorspronkelijke naam, zoals we bij bijvoorbeeld Huilbeek - De H1111ibaek (bij Kessel) zagen. Bij Broekei11de - De Breukeling
lijkt de eigentalige naam niet op de huidige Nederlandse naam, maar eerder
op * Brokere11d > * Breukerend terug te gaan. D eze namen werpen een blik op
een ouder stadium, dat meestal een later stadium is dan dat van de huidige
Nederlandse naam. Oat geldt ook voor verkortingen die diftongeringen verhinderd hebben: Hoogriebroek - 't H ogrieberik (i.p.v. het modernere 't H oeegriebroek,
bij Oirlo) en 't Legrieberik (i.p.v. het modernere 't Lieegriebroek, bij Leunen). Ze
verraden een eerdere monoftongische ui tspraak *hoog en *leeg (en niet *laag,_
zoals in de officieel N ederlandse vorm). O at de hoofdklinker in Oostrum Aostrem niet tot oee is gediftongeerd, zoals oost ter plaatse in oees{t) is veranderd,
verraadt dat de klinker verkort was ten tijde van de diftongering van de [o:] in
dit gebied.
In de m eeste gevallen passen de eigentalige benamingen mooi in het klanksysteem van de plaatselijke dialecten. De dialectindelingen die we eerder in afbeelding 1 en 2 presenteerden, beide met een overgangsgebied tussen noord naar
zuid zien, vonden we dan ook terug in de eigentalige plaatsnamen.
De grens tussen noord- en middenzone valt duidelijk samen met de oeloe-ooisoglosse, wat met name in de talrijke toponiemen m et brock en brook duidelijk
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wordt. N et zo vormt de ie/ie-ee-isogiosse de zuidgrens van de Kleverlandse
eind- verkorting. Beide vinden we in Flieraij - De Flieroj, een vorm die aUeen
maar boven deze lijn kan voorkomen. Vrijwel hetzelfde geldt voor het eind- tverlies. Vergelijk Groote H orst - De Grote Horst met H orst - H aors.
De grens tussen de midden- en zuidzone valt samen met de zuidgrens van de
Kleverlandse klinkerrekking.Vergelijk H orst- H aors met Leemlzorst - De Leimllors.
H etzelfde geldt voor de noordgrens van ou (< Germaans au). Boven deze grens
vinden we geen vergelijkbaar geval als Lovwdaal - 't Louvwdaal. Hetzelfde geldt
in beginsel voor ei (< Germaans m), afgezien van her Broekhuizer relict Zeelberg
- De Zeilberg, de uitzondering di e de regel bevestigt.
Buitengewoon interessant zijn de relicten, omdat die ons een beeld verschaffen
van oudere klankstadia. Die klankstadia vertegenwoordigen soms een later
stadium dan dat van de huidige Nederlandse vorm, soms vallen ze er nagenoeg
mee samen en soms Iaten ze zien dat de huidige N ederlandse vorm niet daaraan
ten gro ndslag ligt. D it maakt de moderne eigentalige plaatsnamen tot een interessante bran van historisch dialectonderzoek.
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Plaats- en gemeintenamen in 't Li111b11rgs (Provincie Limburg, Veldeke Limburg)
(1999), [kaart de op de achterzijde van] ' Toeristische kaart Limburg', uitgave
Dagblad D e Limburger. Sittard (?).

Noten

2

3

4
5
6

7

Zie kaart Plaats- en gemeintellamen ill't Limburgs (1999).
Zie Bakker 2002. In een paar gevallen hebben gemeentes plaatselijke, dus
aileen voor ingezetenen duidelijke spellingen gekozen. Anderzijds blijkt de
samensteller soms niet de goede informant te hebben gesproken. Zo vernam
hij dat de R oermondenaren hun stad ondanks de gangbare spelling'Remunj '
in feite 'R emuunj' zeggen. Daarom nam hij ' R emuunj ' op. Naderhand bleek
dat beide uitspraken gangbaar zijn. Volgens de uitgangspunten van de Lies,
moest dan de oudst gangbare worden opgenomen. In dit geval 'R emunj '."ln
dit geval heeft Roermond dus terecht 'Remunj' op zijn bordjes vermeld.
Het M ookse gehucht Bisselt heeft geen eigen bord en vormde in 1950
geen eigen parochie. D e moeilijkheid was dat het dorp Mook in het dialect
va n dat dorp 'Mook' heet, maar in Bisselt 'Mouk' wordt genoemd. Om dit
probleem op te lassen is Bisselt ais aparte kern opgenomen, zodat de M ookse
versie van Mook 'Mook' is en Bisselt met zijn eigen eigentalige versie 'D e
Bieselt' in de Lies staat vermeld.
Zie Keulen e.a. (2007).
Deze naam is geleend van een gebied rond T ienen dat va nouds deze naam
draagt. Zie Maes (20 12), biz. 62-64.
Na het verschijnen van de Lies werd duidelijk dat de plaatselijke uitspraak va n
enkele plaatsen toch net iets anders was dan de in de Lies genoteerde. Hier
enkele verbeteringen. In Noord-Limburg: Koningslust - Kunningslust (niet
Keuningslust); M idden- Limburg: Roermond - R emunj (niet Remuunj,
zie noot 1), Zwartbroek - Zwartbrook (niet: Zwertbrook). Zuid-Limburg:
Sibbe- Suub (niet: Sub). (In vee! gevallen is de verkeerde ui tspraak wei in de
omgeving gangbaar, maar niet in de betreffende plaats zelf).
Boonen (2005), blz. 33: 'Beese! (1275 Beese!), Bies + lo, Biezenbos. Minder
stellig zijn Van Berkel/Samplonius (1991), blz. 17: 'Beese] [gem. Beesel, L

8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18
19
20
21

22

23
24
25
26

1173 Bisela; 1294- 1295 B esel; wordt wei verklaard als 'open plek in het bos
met biezen begroeid', maar deze verklaring is onzeker.'
Oirlo - O eldere h eeft dezelfde oorsprong als het Midden-Limburgse Oler:
oer 'grind of ijzerhoudend zand' en 'lo' bosje op hoge zandgrond. (Zie : Van
Berkei/Samplonius (1995).
Z ie Poe! (1851).
GemeentearchietVenlo,ArchiefSocieteitJocus 1842 - 1906: inv. nr. 27 brief
(Bijlage LXIII).
GemeentearchieN enlo, ArchiefSocieteitJocus 1842 - 1906: inv. nr. 8 decreet
van Joeccius van 20 november 1842.
In het Blericks dat nu nog in H out-Bierick, Boekend gangbaar is en eertijds
in Blerick gangbaar was, zegt m en 'Houblierik' met de klemtoon op ' H ou- '.
In Venlo zegt men Holtblierik met de klemtoon op -blierik,'
Bisselt - De Bieselt gaat terug op de 'Biessael', 'woonplaats omgeven door
biezen'. Zie voetnoot 6 voor een mogelijke verklaring van Beesel - Bezel.
Zie Weijnen (1966), biz. 364.
Zie Janssen (1941) voor de precieze verspreiding van de oe- en uu / uu- uitspraak
in Noord-Limburg.
Schrijnemakers (1984), blz. 24 - 26 en Van Berkel & Samploruus (1995), blz.
34 verwijzen naar een bewering dat het tweede lid niet op 'huis' maar op
' hees' zou teruggaan, maar wijzen erop dat daarvoor geen bewijzen zijn en
alle oude vormen op 'huis' duiden.
Zie Crompvoets (1991), biz. 12- 20.
Zie Crompvoets &Van Schijndel (1991).
De SGV geeft nog De Voosberg.
In Bakker (2002) is de plaatselijke uitspraak Milsbek veranderd in Milsbik.
Ook als de Maas Limburg binnenstroom t heet zij in de oeverplaatsen Maos,
vanaf Borgharen - Hare tot en met Afferden - Offere Maas om vanaf Heijen
- Heie weer Maos te heten en onder die dialectbenaming bij Mook de
provincie weer uit te stromen.
Tegenwoordig hoort men in Venlo vaak de m engvorm 't Jaomerdal. H et
carnavalsliedje In 't Jaomerdal met de regels in 't Jaomerdal dao is edere nach.
keb11iterkesba/ van tekstdichter Frans Boermans zal daaraan hebben bijgedragen.
Z ie Verdam (1932).
Z ie Bakker & Kruijsen (2007), blz. 133- 166 en blz. 21 6- 220.
Z ie Bakker (2013), biz. 25 - 51.
De ee in sommige namen in Noord-Limburg moet anders hebben geklonken
en een andere oorsprong hebben, omdat het grondwoord er nergens is
gediftongeerd: Beek - Beek en Loobeek -Beek (gem.Venray) .Venray zegt 'beek',
maar de meeste andere Noord-Limburgse plaatsen zeggen 'baek '. Wellicht
een late vernauwing. M erk op dat in westelijk Midden-Limburg wei bieek
voorkomt.
Gennep diftongeert niet. Maar ook het grol?-dwoord van Smelen - De
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Smele 'smeel' wordt nergens in Noord-Limburg gediftongeerd, wat op een
afwijkende uitspraak duidt van de ee die tot iee is gediftongeerd .
Binnen de gemeente M ook en Middelaar klinkt 'M ook' in Mook als in het
N ederlands, maar in Middelaar zegt men 'M aok' en in Bisselt 'Mouk' .
Of eu in uue verandert, hangt van de etymologie af. Zo is het element
'molen' in alle No ord- Limburgse dialecten meule of - enkel in Sevenum
- miiole. Merk op dat meule in westelijk Midden- Limburg en in oosrelij k
Z uid-Limburg zich wei tot 1111111ele heeft ontw ikkeld.
Schols & Linssen (1998) geven nieuwere vormen: 'r H oeegriebroek, 't
Lieegriebroek .
In het dialect van naburige buurtschap Bisselt is de laatste klinker gerond:
Middelor.
Met dank aan de heer Wiel va n Dinter die opmerkt dat het gezien de Jigging
van 'Diekendaal' niet voor de hand ligt dat er ooit dijken hebben gelegen en
dat er ook geen resten van dijken zijn gevonden.
De Venlose benarning van Arcen is: Aarse.
Dit zijn oude veldnamen die inrniddels bebouwd zijn en aldus wijknamen
zijn geworden. Omdat de meesten ' de kamp' in de zin van 'stuk land' niet
meer kennen, maar wei 'het kamp' in de zin van omheind woo ncomplex,
gebruiken de meeste sprekers die nam en tegenwoordig met het onzijdige
lidwoord, dus 't A tmakamp, 't Hazekamp, 't vastelaoveskamp.
O pvallend is dat de gereduceerde uitgang in het N ederlandse Ottersum een
volle klinker krijgt in de dialectvariant Oters6m. In de regel gebeurt eerder
het omgekeerde. Vgl. H egelsom - Haegelsem en H eukelom - Heukelem (b'ij
Afferden).
Kaartje uit C rompvoets & Van Schijndel (1991), blz. 14.
Kaartje uit C rompvoets & Van Schijndel (1991), biz. 13.
Voor de informatie over de huidige paatselijke uitspraak van De Spiesberg,
Stoks en Stogger zeggen we dank aan H enk T hiesen, Ann Philipsen en Henk
Steeghs. D e Panningse SGV-lijst (1914) geeft al ' Spiesberg'.
H et Venloos kent zeer weinig velariseringen: gwk (gent, ganzerik), granke
(bedelen, vlg. Middelnederlands 'granten') en de gebiedende wijs enkelvoud
va n stao11 (staan): stank.
Toch waren er zeker tot in de jaren 1980 nog oude sprekers in BlerickDo rp die - in gesprek met oude plaatsgenoten - vee! gevelariseerde vormen
gebruikten. Dit Sterk velariserende Blericks is nu alleen nog in Blericks
voormaJjge gehuchten Hout- Blerick en Boekend te ho ren. Z ie BakkerHendrikx 1995.
Horst en buurdorpen zeggen: vinge - v6ng, v6nge - gev6nge; st6nge, st6nge en
zelfs het Venrays kent gaenk (gent, mannetjes gans)! In SG V-lijst uit Meterik
noemt Kenienifrang, Horst Kllienifratzg. Bij Kupers T hies e.a. (1989) vermeld
als Kniensvang (zo nder r). Z ie voor de Venrayse Kniensvrm·zg de webpagina van
T C Rodhe.

41 Bij H o ut-Blerick liep een weg die Doodeinde- Doeeding heette. In B lerick
ligt een gebiedje met de naam de Z6ngert dat in 1543 als 'Sondert' wordt
vermeld. Een gelijknarnige boerderij is na W02 afgebroken. De naam duidt
op haar afgezonderde Jigging. Zie Gorissen & Vander H oek (1994), blz. 166.
42 ' Onder' heeft niets met het N ederlandse 'onder' van doen.Vandaar dat het in
het Heldens niet *O nger is geworden.
43 Zie Bloemen (2003), biz. 71.
44 Z ie voor meer voorbeelden met andere medeklinkercombinaties Crompvoets
(1991).
45 In een zeldzame M eijelse tekst uit 1806 zijn oude tweeklanken opgetekend
(zoals 'buys' en ' wyt') geen spoor van mouillering te ontdekken. Z ie Bakker
& Kruijsen (2007), blz. 110- 113.
46 Z ie Crompvoets (1991).
47 Zie Bakker & Kruijsen (2007), blz. 110- 113.
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