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Inleiding
We zijn het ons misschien niet altijd zo bewust, maar we leven in een wereld van
namen. Of het nu om onszelf gaat, of om onze omgeving, overal komen wij namen
tegen. Het begint al bij de voornamen en familienamen waaronder wij door het leven
gaan. De plaatsen en straten waar wij wonen en werken, dragen namen. Dat geldt
ook voor de firma's en fabrieken waar wij ons brood verdienen en voor de bioscopen
en disco's waar wij ons vertier zoeken. Huisdieren als honden en katten hebben van
ons namen gekregen. Ja, zelfs zangvogels; heette een van de kanaries van Multatuli
niet Jan Carel Josefus van Speyk?
Als u weer eens vastzit in de file op de autoweg, kijk dan ook eens opzij naar het
landschap. Vrijwel alle akkers en weilanden hebben ooit een naam gedragen. En
wie's nachts in een romantische bui zijn blik naar de hemel richt, moet zich wel
realiseren dat daar duizenden namen op hem neerkijken.
Al die namen, van ver weg en dichtbij, maken deel uit van onze taal. Dat wil
zeggen dat zij ooit gevormd zijn met behulp van de woorden en begrippen die vroegere
taalgebruikers tot hun beschikking hadden. Die woorden kunnen later volstrekt in
vergetelheid zijn geraakt. Wie weet nog dat Lubbert ‘de stralende onder het volk’
betekend heeft en dat Lubbers dus, naamkundig gezien, familie van hem is? Het is
niet de schuld van het oprukkend beton dat we de smakelijke herkomst van de naam
Apeldoorn niet meer herkennen. Het is het woord apuldra (appelboom), dat uit onze
woordvoorraad verdwenen is. De meeste van onze beken, rivieren en kanalen mogen
dan vervuild zijn, zo is het niet altijd geweest. Dat leert ons bijvoorbeeld Geleen, dat
genoemd is naar een beek waarvan de naam oorspronkelijk ‘de glanzende’ of ‘de
heldere’ betekende.
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In deze bundel is een aantal artikelen bijeengebracht waarin niet alleen gekeken is
naar de taalkundige informatie die namen ons kunnen bieden, maar waarin ook
gevraagd is naar wat zij ons kunnen vertellen over de geschiedenis en de cultuur van
vroegere generaties. Onze aandacht gaat daarbij speciaal uit naar de plaatsnamen en
familienamen, want vooral uit die namen klinken vaak echo's op van opvattingen en
omstandigheden uit een ver verleden. Zo zitten in menige naam nog Germaanse
deugden verborgen, zoals nand (moed), in Wijnand (die moedig is in de strijd).
Heidense resten vinden we terug in de plaatsnaam Wijhe, want een wih was een
Germaans heiligdom.
De invoering van het christendom heeft grote invloed gehad op onze
namenvoorraad. Waar zouden anders Jan, Piet en Klaas vandaan zijn gekomen?
Even christelijk zijn trouwens de sex van Sexbierum en het monster van Monster.
Het Friese dorp dankt zijn naam aan de heilige Sixtus en aan de naam van het dorp
in Zuid-Holland heeft een monasterium, een kerk of een klooster, ten grondslag
gelegen.
Dat er onderscheid bestaan heeft tussen heren en knechten, valt ook uit de
plaatsnamen af te leiden. Franeker was ooit een akker in vroon, dat wil zeggen
‘koninklijk’ bezit. Serooskerke is genoemd naar een heer die Alard heette. De
oorsprong van Lathum en Schalkwijk moet heel wat bescheidener zijn geweest, want
zij heten naar laten en schalken, horigen en knechten. Grote delen van Nederland
zijn vroeger met bos bedekt geweest. Al naar de aard van de begroeiing sprak men
van loën, houten en wouden. Vrijwel niets is daarvan bewaard gebleven, alleen de
plaatsnamen. Vergeefs zoeken we nu naar bossen in Venlo, Berkhout en Zoeterwoude.
De opkomst van de familienamen dateert uit de tijd dat de samenleving ingewikkelder
begon te worden. Het was niet meer genoeg dat men één naam droeg en voor de rest
naar zijn vader genoemd werd, ook al heeft Jansen het tot vandaag toe aardig weten
te redden. Er ontstond behoefte elkaar met behulp van bij- en toenamen nader te
onderscheiden. In zulke namen kon men verwijzen naar bijzondere kenmerken van
mensen, bijvoorbeeld hun uiterlijk of hun mentaliteit, zoals in De Rooy of Ligthart.
Taalman (voorspreker) en Bussemaker (geschutgieter)
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horen tot de talloze namen die aan soms lang verdwenen ambten en beroepen ontleend
zijn.
Dat de maatschappij gecompliceerder werd, was onder meer een gevolg van de
toegenomen migratie. Niet verwonderlijk dus dat men nieuwkomers vaak noemde
naar de plaats of streek waar zij vandaan kwamen. Soms was dat een stad of een
dorp, als bij Hinlopen of Van Ballegoy, in andere gevallen heel wat meer, zoals bij
De Vlaming of Italiaander.
Invloeden van buiten zijn al vroeg in onze plaatsnamen aanwijsbaar. Reeds in de
middeleeuwen heeft men nieuw ontgonnen gebieden vernoemd naar veraf gelegen
landen en steden. Zo heet Demmerik naar Denemarken en Schelluinen naar Ascalon.
Toen de Nederlanders over de wereld begonnen uit te zwerven als zeevaarders,
landverhuizers en kolonisators, vond dit in eigen land zijn weerklank in namen als
Spitsbergen, Amerika, Oostindië, Atjeh en Lombok. We kunnen daarbij zeker niet
van eenrichtingsverkeer spreken, want er zijn tenslotte ook Nederlandse namen in
den vreemde terechtgekomen. Roosevelt en Nieuw-Zeeland zijn daarvan natuurlijk
heel bekende voorbeelden, maar ook de televisiekijker die naar het tennistoernooi
van Flushing Meadow zit te kijken, moet niet vergeten dat daar een stukje Nederland
meespeelt. Is die plaats immers niet vernoemd naar ons eigen Zeeuwse Vlissingen?
Een aantal van de stukken in deze bundel is eerder verschenen als artikelen in
Onze Taal, Mededelingen van het P.J. Meertens-Instituut, Ons Amsterdam,
NRC-Handelsblad of stamt uit mijn boek Vernoemingsnamen.
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Groeten van elders
De grote wereld en de toponymische vernoeming
Een van de aardige kanten van plaatsnamen is dat zij het verleden vast kunnen houden.
Gebeurtenissen, situaties en opvattingen die reeds lang achter ons liggen, blijven
soms in toponiemen (= plaatsnamen) als versteningen bewaard, terwijl wij ons de
oorsprong van die namen niet meer realiseren. Wie in Bergen (L.) het café Quatre
Bras binnengaat zal de geur van koffie en niet die van kruitdamp verwachten. Je
kunt in Loppersum rustig door de buurt Jericho lopen zonder de angst dat
bazuingeschal de muren op je zal doen neerstorten. Het aantal plaatsen in ons land
dat vernoemd is naar elders gelegen landen, steden en dorpen is zo groot dat er een
dik boek over te schrijven valt.
Een van de motieven die mensen gehad kunnen hebben om dergelijke namen te
kiezen is het feit geweest dat men de bewoners van bepaalde buurten, gehuchten en
straten ruw, asociaal, ruzieachtig of armoedig vond. Lombok, Korea, Turkije, de
Krim, Amerika, de Kraton, Nazareth, de Balkan, Polen, België en Amsterdam zijn
alle namen die meer dan eens in Nederland voorkomen. Inderdaad, als het er om gaat
onze medemens sociaal te stempelen is de plaatsnaamgeving een weinig fraai, maar
effectief hulpmiddel.
Uitgangspunt voor zulke vernoemingen is geweest dat er op de plek waarnaar men
vernoemde een oorlog woedde, een veldslag, een belegering of een opstand
plaatsvond, of omdat er anders in ieder geval een uiterst onfatsoenlijk volk woonde.
Wat dit laatste betreft hebben we vaak met taaie stereotypen van doen. Het negatieve
imago van Turken en Amsterdammers is bijvoorbeeld niet iets wat van gisteren
dateert. Dat blijkt uit de
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vernoemingen naar Turkije en Amsterdam, waarvan de oudste al uit de zeventiende
en achttiende eeuw stammen.

Geschiedschrijving
De herinnering aan gewapende conflicten is later dikwijls op de achtergrond geraakt.
Het interessante is echter dat de vernoemingsnamen over het algemeen gegeven zijn
op momenten dat die gebeurtenissen nog volop in de belangstelling stonden. In de
keuze van de namen hebben de naamgevers vaak iets van hun opvattingen over dat
verre geweld vastgelegd en aangegeven welke plekken er volgens hen de belangrijkste
rol in speelden.
Neem bijvoorbeeld België. Zelfs als dat land straks niet meer bestaat, zal de
Nederlandse toponymie er nog herinneringen aan bewaren. We treffen bij ons immers
plaatsnamen aan waarvan de oorsprong nauw met het ontstaan van België als staat
verbonden is.
Zonder de Belgische opstand zouden onder andere het gehucht België bij
Jubbega-Schurega en de buurt de Citadel in Nieuwdorp nooit hun naam gekregen
hebben. Datzelfde geldt trouwens voor minstens zestien andere plekken in Nederland
die de Citadel heten. Verschillende dorpen in het noorden van Nederland, zoals
Wanswerd, Leens, Stitswerd en Oldenzijl dragen de bijnaam Klein Brussel. De
oorsprong daarvan moet eveneens in Belgisch-militaire sfeer gezocht worden. Het
gaat in al deze gevallen om vernoemingen die tot stand gekomen zijn onder invloed
van de opstand in het Zuiden en van de langdurige belegering van de Citadel van
Antwerpen die daarin zo'n belangrijke rol heeft gespeeld.
De afsplitsing van België is niet de enige gebeurtenis die wapengekletter uit de
Nederlandse toponymie doet opklinken. Er zijn andere voorbeelden aan te wijzen
waarbij geweld in het buitenland de groei van onze vernoemingsnamenvoorraad
bevorderd heeft.
De Gelderse boerderijnamen Moskowa, Maloi Jaroslawitz, Beresina, Lutzen,
Bautzen, Dresden, Düben, Leipzig, Brienne en Montmirail vormen samen het
oorlogsdagboek van Napoleon vanaf de tocht naar Rusland tot begin 1814. Nadat
het eenmaal slecht met de keizer gegaan was, zijn de Nederlandse naamgevers
helemaal actief geworden.

Rob Rentenaar, Groeten van Elders

12
Tientallen lokaliteiten dragen de naam Elba, terwijl Quatre Bras en Waterloo eveneens
frequent voorkomende toponiemen zijn. Wat die laatste naam betreft, valt er iets
merkwaardigs op te merken als we naar zijn verbreiding in andere landen kijken. De
slag bij Waterloo is in de internationale krijgsliteratuur ook bekend als de slag bij
Belle Alliance. Desondanks treffen we de plaatsnaam Belle Alliance nooit in Engeland
en vrijwel nooit in Nederland aan. In Duitsland komt dit toponiem daarentegen zeer
frequent voor, maar behoort Waterloo tot de grote zeldzaamheden. De verklaring
voor deze opvallende tegenstelling is eerder strategisch dan semantisch van aard. De
achttiende juni 1815 stonden de Engelse en Nederlandse troepen onder Wellington
bij Waterloo opgesteld, terwijl de Duitse onder Blücher bij de zuidelijker gelegen
hoeve La Belle Alliance positie gekozen hadden. Hoewel het uiteindelijk om dezelfde
nederlaag van Napoleon ging, die in de toponymie tot uitdrukking kwam, blijkt het
vernoemen naar het slagveld door de verschillende thuisfronten toch in de eerste
plaats vanuit de eigen stellingen plaatsgevonden te hebben.

Indië en Korea
Als we op de verspreiding van de vernoemingsnamen afgaan, hebben onze oorlogen
in Nederlands-Indië in de vorige eeuw alleen in eigen land indruk gemaakt. Buiten
Nederland vinden we er geen sporen van in de toponymie terug, in Nederland echter
des te meer. Het begon met vernoemingen naar Atjeh, waar de Nederlanders sinds
1873 hun gezag trachtten te vestigen.
De moeizame verovering van het morsige verblijf van de sultan is door de
Nederlandse pers tot iets meer opgeklopt. Daaraan hebben we de grote frequentie
van de naam de Kraton in ons land te danken.
De meeste inspiratie tot het geven van vernoemingsnamen is ongetwijfeld uitgegaan
van het Nederlandse optreden op het eiland Lombok in 1894. Eerst kreeg het KNIL
daar klop, vervolgens keerden de kansen en wisten de Nederlanders vrijwel het hele
eiland leeg te roven. Deze expeditie moet in het moederland voor veel spanning en
sensatie gezorgd hebben. Ver over de honderd lokaliteiten van allerlei soort zijn hier
naar Lombok vernoemd.
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De laatste keer dat een eenstemmige opvatting over een malitair conflict bij ons tot
een groot aantal vernoemingen geleid heeft, ligt al weer meer dan dertig jaar achter
ons. Tijdens de Korea-oorlog hebben bijna veertig buurten, straten en wijken de
bijnaam Korea gekregen. Meestal vinden we als motief voor de keuze van die naam
opgegeven dat de bewoners van die lokaliteiten ruziemakers waren of dat het er ter
plaatse zo rommelig uitzag.
De naam Korea heeft overal een negatieve klank gehad. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat de naamkeuze niet van de bewoners zelf, maar van de mensen uit
nabijgelegen buurten uitgegaan is.

Geen Vietnam
De oorlog in Korea is niet de laatste oorlog geweest die de wereld gekend heeft.
Bovendien is er geen einde gekomen aan onze neiging om anderen door middel van
een plaatsnaam een etiket op te willen plakken. Toch zijn er bij mijn weten sinds de
jaren vijftig geen bewoonde oorden meer naar gevechtsterreinen vernoemd. De reden
waarom we bijvoorbeeld geen vernoemingen naar Vietnam tegenkomen, ligt in het
karakter van de oorlog daar. De beste voorwaarde voor het ontstaan van
vernoemingsnamen in de militaire sfeer is een geïnteresseerde neutraliteit of hoogstens
een neerbuigende partijdigheid van de naamgevers ten opzichte van wat er in den
vreemde plaatsvindt.
Oorlogen die ons reëel of emotioneel te dichtbij komen voldoen hier niet aan. De
oorlog in Vietnam begon weliswaar in dezelfde sfeer als die in Korea, maar
ontwikkelde zich al snel in een andere richting. Dank zij de televisie werd hij mede
in onze huiskamers uitgevochten. Dit bracht een heftige discussie over de Koude
Oorlog en onze verhouding tot de Verenigde Staten op gang. Uit naamkundig oogpunt
maakte dit de oorlog in Vietnam al te gecompliceerd.
Aangezien de gemiddelde naamgever nu eenmaal niet van ingewikkelde oorlogen
houdt, zullen we dus vergeefs naar Vietnam als vernoemingsnaam zoeken.
Korea, Lombok, de Krim en Waterloo zijn plaatsnamen als alle andere. Het verschil
met namen als Hengelo, Bleiswijk en Zijdewind zit hem in het taalmateriaal waaruit
ze zijn opgebouwd en de
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omstandigheden waaronder ze zijn gegeven. De naamkunde, als taalkundige
wetenschap, onderzoekt de vraag hoe en wanneer eigennamen ontstaan zijn, wat ze
betekenen en welke variaties ze vertonen. Ik denk dat de lezers van dit boek daar
ook in geïnteresseerd zijn. Daarom hoop ik in de volgende hoofdstukken duidelijk
te maken hoezeer eigennamen tot onze taal behoren.
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‘Geleerde’ familienamen
Wat maakte oud-minister Winsemius in het tweede kabinet-Lubbers zo uniek, als
we hem vanuit naamkundig oogpunt beschouwen? Dat was het feit dat zijn
familienaam een klassiek tintje bezit. Van huis uit een eenvoudige Fries - zijn familie
was uit het dorp Winsum afkomstig - heeft een van zijn voorvaderen in de zestiende
eeuw de naam van dit dorp van de Latijnse uitgang -ius voorzien en in de vorm
Winsemius als bijnaam aangenomen. Op die manier gaf hij te kennen dat hij zich tot
de kring van intellectuelen rekende voor wie de kennis van de klassieke oudheid als
een voorwaarde voor hun wetenschapsbeoefening gold.
De gewoonte om de bijnaam of familienaam te antiquiseren is een typisch
renaissanceverschijnsel, dat in de vijftiende eeuw onder Italiaanse humanisten ontstaan
is. Duitse en Nederlandse geleerden die Italië bezochten, hebben het daarna
overgenomen en in hun eigen kringen ten noorden van de Alpen verder verbreid.
Vanuit Noord-Duitsland en de Nederlanden is deze gewoonte vervolgens tot
Scandinavië doorgedrongen. In al deze gebieden was dit klassiek opsieren van de
naam vooral onder protestantse theologen populair.

Griekse en Latijnse uitgangen
Deze manier van naamvorming is ook bij ons tamelijk verbreid geweest, want we
vinden er nog verschillende resten van terug in wat we tegenwoordig onze ‘geleerde’
familienamen noemen. Bekijken we die iets nader dan kunnen we de voornaamste
middelen herkennen die de humanistische jet-set indertijd gebruikt heeft om door
zijn naamvorming tot uitdrukking te brengen dat zij zich als iets bijzonders
beschouwde.
De antiquisering gebeurde in de eerste plaats door aan een be-
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staande naam een Latijnse of soms een Griekse uitgang toe te voegen. Voor zover
dit geen tweede naamval was, duidde hij aan dat iemand of iets ergens bijhoorde of
ergens vandaan kwam. Hier kon dan nog een verschuiving van de klemtoon of een
lichte omvorming van de naam mee gepaard gaan. Daarnaast heeft men in bepaalde
gevallen ook de hele naam in het Latijn en een enkele keer in het Grieks vertaald.
De Latijnse uitgangen die men gebruikte waren -us of -ius en -i en -is. Deze laatste
twee zijn in het Latijn uitgangen van de tweede naamval. Als Griekse uitgangen
vinden we -ides en -aios, dat bij ons meestal tot -(a)eus verlatijnst is, en de tweede
naamval -ai, die eveneens een Latijns uiterlijk, namelijk -ae, gekregen heeft. In
principe was het mogelijk aan allerlei soorten achternamen een klassieke vorm te
geven. We kunnen dit verschijnsel dan ook zowel waarnemen bij namen die
oorspronkelijk patroniemen of vadersnamen zijn als bij namen die de geografische
herkomst van een persoon of familie aanduiden en bij namen die ontstaan zijn uit
bijnamen.

Patroniemen
Laten we eerst zien hoe patroniemen in een klassieke jas geholpen zijn. Dat kon men
doen door -ius achter een voornaam te plaatsen. Emmius was de zoon van Emme,
Corstius de zoon van Corst (een vleivorm van Christiaan) en Segerius en Wesselius
kunnen als gelatiniseerde parallellen van Segers en Wessels beschouwd worden. Zeer
frequent vinden we verder namen die met de tweede naamval -i bij een verlatijnste
voornaam op -us gevormd zijn. Ook daarmee werd een vader-zoonrelatie aangegeven,
zoals bij Adriani, Gerbrandi, Gualteri (chic voor Wouters), Harmanni, Martini,
Sybrandi en Wiardi.
De tweede naamval op -is treedt minder op de voorgrond. De bekendste
voorbeelden zijn op het ogenblik Simonis en Michaelis.
Het was ook mogelijk een Griekse uitgang achter een voornaam te plaatsen. Vooral
ides was populair, speciaal in Friesland. Ynzonides, Benzonides, Gatsonides, Hajonides
en Hilarides zijn gevormd uit typisch Friese voornamen als Ynze, Bense, Gatse, Haye
en Hyle. De familienamen Antonides en Simonides laten evenwel zien dat deze
uitgang ook achter algemeen verbreide voornamen ge-
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plaatst kon worden. Naast -ides zien we een enkele keer de uitgangen -ae en -(a)eus
achter een voornaam optreden, zoals in de namen Andreae, Aeneae, Petraeus, Petreus,
Boddaeus en Boddeus.
In gevallen waarin een reeds bestaand patroniem een klassieke toevoeging kreeg,
vinden we alleen de Latijnse uitgangen -ius en us. Bekende voorbeelden zijn
Janssonius en Jansenius. Verder horen hier ook bij Hajenius (Hajen is de tweede
naamval van de Friese voornaam Haje), Hillenius (eveneens bij een Friese voornaam),
Arntzenius en Nolthenius (bij Arnd en Nolte, twee vleivormen van Arnold), Focanus
(bij de voornaam Fokke) en Heinsius. Uit namen als Reddingius en Hagtingius blijkt
dat deze latiniseringen in enkele gevallen ook op het bekende Oostnederlandse
namentype op -ink of -ing toegepast zijn.

Herkomstnamen
Veel familienamen zijn ontstaan uit aardrijkskundige namen die de herkomst van
een persoon of een geslacht aangaven. Het is vooral dit type namen geweest waar
de humanisten hun geleerde krachten op beproefd hebben. Sonnius heette eigenlijk
Van Son, Goropius was de gelatiniseerde vorm van Van Gorp. In Acronius, Aelstius,
Arlenius, Bergius, Swalmius, Verdenius, Vesalius en Vorstius zijn met meer of minder
moeite de plaatsnamen Akkrum, Aalst, Aarle, Berg, Swalmen, Verden, Wesel en
Voorst te herkennen. Een enkele keer komen we in plaats van -ius -us tegen, zoals
in Bogardus (= Van de Bogaard). Verder moet de uitgang -anus vrij produktief
geweest zijn, getuige namen als Greidanus (= Van der Greide), Heydanus (= Van
der Heide), Noordanus (= Van Norden), Roldanus (= Van Rolde).
Het toevoegen van een oorspronkelijk Griekse uitgang heeft veel minder vaak
plaatsgevonden. Er zijn echter een paar bekende voorbeelden aan te wijzen, namelijk
Barlaeus (= Van Baarle) en Werumeus (= Van Werum).
In de categorie van de herkomstnamen zijn verder enkele hoogstandjes waar te
nemen in de vorm van vertalingen van de naam met daar achter nog eens een Latijnse
uitgang. Campanus staat voor Van der Velde (campus = veld), Fontanus voor Van
der Put en Van der Born (fons = bron), Montanus voor Van de Berg en Berg (mons
= berg), Paludanus voor Van den Broek en Ten Broek (palus = broek of moeras),
Urbanus voor Van der Stad (urbs = stad),
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Silvius voor Van den Bos (silva = bos) en Hortensius voor Van 't Hof (hortus = tuin
of hof).
Als variant was het daarnaast mogelijk een Latijns voorzetsel te gebruiken. Wie
Van der Velde heette kon zich A Campo of De Campo noemen.

Bijnamen
Tot slot is er nog een derde categorie namen aan te wijzen, namen die in de zestiende
en zeventiende eeuw in velerlei klassieke gewaden gehuld zijn. Deze categorie wordt
gevormd door de bijnamen, later familienamen, die uit zelfstandige of bijvoeglijke
naamwoorden ontstaan zijn.
Als uitgangen zien we weer -us, -ius en een enkele maal -i en -(a)eus gebruikt.
Vooral de eerste twee zijn zeer produktief geweest, zoals onder meer blijkt uit
enerzijds Kuperus, Brouwerus, Couperus, Hazewindus, Mollerus, Schipperus en
anderzijds uit Brouerius, Grotius, Hondius, Smetius, Snellius, Stamperius (een stamper
was een poederstamper in een meestoof) en Vossius. Kuipéri en Coddaeus (codde =
knuppel) behoren tot de zeldzaamheden.
Het is niet verwonderlijk dat we juist bij deze categorie veel vertalingen
tegenkomen. Hierin kon men immers nog duidelijker zijn kennis van de klassieke
talen etaleren dan door het eenvoudig toevoegen van een Latijnse of Griekse uitgang
aan een reeds bestaande achternaam. Roelof Huisman noemde zich Rudolfus Agricola.
De familie Gallus heette oorspronkelijk De Haan (gallus = haan). Iemand met de
naam Schipper is zich op een gegeven ogenblik Nauta (nauta = schipper) gaan
noemen. Junius staat voor De Jong (iunix = iuvenis = jong), Mercator voor Kramer
(mercator = koopman), Pistor voor bakker en Faber voor Smid (pistor = bakker;
faber = handwerksman die hout, metaal of steen verwerkt).
Deze vertalingen konden op hun beurt weer van een uitgang voorzien worden, in
de eerste plaats van -ius. Op die manier kregen we onder andere Pistorius, Sartorius
(sartor = kleermaker), Caesarius (= De Keizer), Fabritius en Canisius (canis = hond).
Daarnaast is ook -inus in gebruik geweest, zoals in Albinus voor De Witt (albus =
wit) en Corvinus voor Ravens (corvus = raaf).
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Ten slotte wil ik nog wijzen op iemand die we echt tot de gevorderden mogen rekenen.
Dat is de man geweest die waarschijnlijk Boogmaker of Boogman heette. Hij moet
ontdekt hebben dat er in het Grieks een werkwoord toxopoiein (= als een boog maken)
bestaan heeft, wat hem ertoe gebracht heeft zijn naam tot Toxopeus om te vormen.
‘Geleerde’ familienamen zijn in feite versteende resten van een manier van
naamvorming die ooit in bepaalde wetenschappelijke en theologische kringen populair
geweest is. Zij vormen al een paar eeuwen een geïntegreerd deel van onze algemene
familienamenvoorraad. De plaats die ze daarin innamen heeft lange tijd de hoek van
de maatschappij onthuld waarin ze ontstaan zijn. Nog in het begin van deze eeuw
kon men ze relatief vaker tegenkomen in namenlijsten van professoren en dominees
dan bijvoorbeeld in die van ondernemers of gemeente-ambtenaren.
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America aan de heide
Wij Nederlanders hebben het vaak wat moeilijk met de Duitse geslachten. Dat blijkt
onder andere als we ongewone plaatsnamen trachten te verklaren. Naar aanleiding
van een door mij geschreven artikel kreeg ik een aantal reacties met betrekking tot
het ontstaan van de naam van het dorp America in de gemeente Horst in Limburg.
Volgens degenen die mij daarover schreven is dit dorp beslist niet naar het werelddeel
met die naam vernoemd. De oorsprong van de naam zou in Duitsland gezocht moeten
worden.

Am Erika?
Sommigen beweerden dat het dorp is ontstaan bij een landgoed gesticht door een
Duitse grootgrondbezitter in Horst. Anderen waren van mening dat Duitse
bijenhouders, die hun korven aan de rand van de heide neergezet hadden, de
naamgevers geweest zijn. In beide gevallen gaan de briefschrijvers er echter van uit
dat deze Duitsers het dorp Am Erika genoemd hadden. Later zou men de oorsprong
van die naam vergeten zijn waarna men hem als Amerika was gaan interpreteren.
Ik vrees nu dat degenen die de naam America op deze manier willen verklaren
nog iets anders vergeten zijn en wel hun lessen Duitse grammatica. Want zongen de
SS'ers die hier in 1940 luid stampend binnen marcheerden niet iets als: ‘Auf der
Heide blüht die Erika’? Zij hadden op school goed opgelet en wisten dus dat het
woord Erika vrouwelijk is. Een vorming Am Erika zou in een Duitse mond dan ook
volstrekt ongrammaticaal geweest zijn. Men had hoogstens de naam An der Erika
kunnen vormen, maar die zou zich nog minder tot America hebben kunnen
ontwikkelen dan bij Am Erika het geval geweest zou zijn.
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Nederland kent tientallen America's. Het meest bekend is het dorp America in Midden-Limburg, dat
omstreeks 1820 is ontstaan als ontginning in de Peel.

Emigratie
Nee, het dorp America is echt naar het werelddeel Amerika vernoemd. Het deelt
deze naamsoorsprong met meer dan negentig buurten, gehuchten, wijken, boerderijen
en stukken grond in Nederland die allemaal Amerika en soms Klein of Nieuw Amerika
heten.
Zoals overal in West- en Noord-Europa vormt de plaatsnaam Amerika een echo
van de grote emigratiebeweging over de oceaan, die in de vorige eeuw op gang kwam.
In Nederland ligt het begintijdstip van deze massa-emigratie in 1846-1847. Daarom
dateren de meeste Amerika's in ons land pas van na die tijd.
Het dorp America in Limburg moet omstreeks 1820 ontstaan zijn. Het ligt in een
streek die sterk op Duitsland georiënteerd was en daar was de emigratie naar Amerika
al enkele decennia tevoren begonnen. De naam van het dorp moet dan ook eerder
als een produkt van de Duitse dan van de Nederlandse massa-emigratie beschouwd
worden.

Rob Rentenaar, Groeten van Elders

22

Erica of dopheide
We keren nog even terug naar de Erica tetralix, zoals de Latijnse aanduiding voor
de dopheide luidt. Het is namelijk deze soort Erika waarover eerdergenoemde Duitsers
zo hinderlijk hoorbaar plachten te zingen. Deze heideplant is in de Duitse dialecten
onder talloze termen bekend: Glockenheide, Sumpfheide, Moorheide, Bultheide,
Besenheide, Niederländische Heide, Edelheide, Winterheide, enzovoort. In de buurt
van Lübeck wordt hij Erich genoemd, wat inderdaad op het Latijnse woord Erica
teruggaat. Erika is daarentegen een term die in het Duits pas laat, en wel vanuit de
botanische vaktaal, in de standaardtaal opgenomen is. Hij duidt daarin alleen de
dopheide als plant aan en niet het gebied waar deze heide groeit. De combinatie van
dit woord met het voorzetsel an is mede daarom als plaatsnaam al niet erg
waarschijnlijk.

Erica als plaatsnaam
In onze plaatsnamenvoorraad heeft de dopheide wel degelijk wortel geschoten. In
de gemeente Emmen kennen we immers het dorp Erica. Dit is ontstaan uit een
veenontginning die dateert van omstreeks 1863. De eerste bewoner had op zijn
plaggenhut een bord gespijkerd met daarop ‘Erica’. Toen er ter plaatse meer hutten
en keten verrezen is de naam Erica op de hele nederzetting overgegaan. Dit is gebeurd
in de tijd dat men in Nederland overal villa's en landhuizen bouwde die naar planten
en bloemen genoemd werden. Erica vormde in dit verband het deftige synoniem van
de villanaam Heidebloem. Die eenzame pionier in het Drentse veen heeft dan ook
waarschijnlijk niet anders gedaan dan de spot gedreven met die chique manier van
naamvorming.
Wat Erika als naam voor een veenontginning betreft is het ten slotte nog opvallend
dat de Duitsers daar vrij laat mee zijn gekomen. De veenkolonie Erika in de Kreis
Meppen is pas in 1909 gesticht en kan dus geen invloed hebben gehad op het ontstaan
van Nederlandse plaatsnamen.
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De Krim
Bij het horen van de naam De Krim denken de meesten van ons eerder aan stranden
met bruingebrande Russische partijfunctionarissen dan aan rustige, onopvallende
plekken in Nederland. Toch is De Krim een veel voorkomende plaatsnaam in
Nederland. Als we alleen al kijken hoeveel bewoonde oorden deze naam dragen, tel
ik er minstens zeventien. Daar is in de eerste plaats het dorp De Krim in Twente.
Verder vinden we De Krim als naam voor gehuchten en buurten in of bij Witmarsum
in Friesland, Slochteren, Sappemeer en Heiligerlee in Groningen, Enschede in
Overijssel, Hoenderloo, Echteld, Arnhem en Borculo in Gelderland, Rijzenburg in
Utrecht, Zwaag en Monnikendam in Noord-Holland, Kapelle in Zeeland en ten slotte
Mijel, Holtum en Geleen in Limburg. Daarnaast komen ook nog op verschillende
plaatsen stukken land van kleinere of grotere omvang voor die de naam De Krim
dragen.

De Krimoorlog
Al deze plaatsen hebben met elkaar gemeen dat ze vernoemd zijn naar het Russische
schiereiland, maar dan wel ten tijde van een wat minder zonnige periode uit zijn
geschiedenis. We moeten daarvoor ruim 130 jaar terug in het verleden. In het
zuidoosten van Europa was de macht van Turkije, bijgenaamd ‘De Zieke Man’, aan
het tanen. De tsaar van Rusland wilde daarvan profiteren en riep zich daarom uit tot
beschermer van de christenen in het Turkse Rijk.
Uiteraard kwam het tot moeilijkheden en in 1853 brak de oorlog uit tussen de twee
landen. Engeland en Frankrijk, die zich als de bewakers van het Europese evenwicht
beschouwden, zagen dit met bezorgdheid aan, vooral toen de Turken het onderspit
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dreigden te delven. Daarom besloten zij zich in de strijd te mengen en wel aan de
kant van de zwakste partij, de sultan. Zoals dat toen nog gebruikelijk was, zocht men
eerst een oorlogsterrein uit. De keus viel op het schiereiland de Krim. In september
1854 landden daar de Engelse en Franse troepen, later gevolgd door een handvol
Sardiniërs. Ze belegerden Sebastopol, toen de belangrijkste stad op het schiereiland.
Het werd een langduriger affaire dan de belegeraars gedacht hadden. Sebastopol
viel pas in september 1855. Dat de stad het zo lang had kunnen uithouden, was mede
te danken aan de bekwame verdediging door de generaal met de voor zijn vak
kenmerkende naam Todleben. Deze had zeer ingenieuze vestingwerken aangelegd,
waaronder de zogenaamde Malakoff-toren, die heel moeilijk in te nemen bleek.
Malakoff-toren is sindsdien in de Westenropese mijnbouw een aanduiding geworden
voor de zware, vierkante toren die vaak boven een mijnschacht geplaatst werd.
Op de Krim hebben ook een paar reguliere veldslagen plaatsgevonden, die vooral
in Engeland hun weerklank gevonden hebben: Alma, Inkermann en Balaclava (‘the
charge of the light brigade’). We vinden die namen op verschillende plaatsen in
Engeland als vernoemingsnamen terug. Een balaclava is bovendien sedert de
Krimoorlog bekend als een soort muts.
Oorlogen hebben het merkwaardige effect dat ze onze naamgeving kunnen
beïnvloeden. Speciaal als men arbeidersbuurten of armoedige gehuchten een naam
wilde geven, heeft er altijd de neiging bestaan deze te vernoemen naar slagvelden
of belegerde steden. Dat is ook bij de bemoeiing naar de Krim het geval geweest.
De plaatsen in ons land die De Krim en Sebastopol heten, hebben deze namen in
1854 en de jaren daarna vaak gekregen omdat men vond dat de mensen die er
woonden ruziemakers of armoedzaaiers waren. Daarnaast kan ook meegespeeld
hebben dat de naamgevers vonden dat die plekken zo ver weg lagen.

Krim en Krimp
Bij een aantal plaatsen die De Krim heten, vinden we de naam af en toe vermeld met
een -p, dus De Krimp. Dit zou ons op de gedachte kunnen brengen dat we die namen
misschien moeten verklaren uit een woord krimp, dat samenhangt met het werk-
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woord krimpen. Het Nederlands kent krimp onder andere in de betekenis ‘krimping,
gebrek, vrek’. Het krimp is ook de ruimte waarin het scheprad van een watermolen
zich beweegt. In Groningen en Friesland is een krimpe of krimp de ruimte tussen
twee rechthoekig samenkomende buitenmuren van een huis. In de veenkoloniën is
het meer speciaal de hoek bij de deur van het huis.
Verder moet krimp ooit ook in meer algemeen topografische zin in de betekenis
van ‘kromming, bocht’ bekend geweest zijn. Het gehucht Het Krimpen bij Andijk
in Noord-Holland heeft daaraan zijn naam te danken. Voor Krimpen in Zuid-Holland
ligt de verklaring daarentegen iets anders. Deze naam gaat terug op een heel oude
waternaam, die ‘de kronkelende rivier’ betekent. De namen Krimp, Krimpe, of Krimpt
komen verder hier en daar voor als namen van stukken land met een bochtige vorm.

Turfgravers hadden vroeger vaak de reputatie van vechtersbazen. Vandaar dat sommige veenkoloniën
vernoemd zijn naar gebieden waar oorlog is gevoerd, zoals De Krim (1853-1856).
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Krimp als dialect
Om de vormen op -p bij onze Nederlandse Krim's te verklaren hoeven wij de
Russische afkomst van die namen niet op te geven. We kijken waar die p-plaatsen
liggen. Het gaat om het bekende dorp in Twente, een gehucht bij Hoenderloo en een
stuk land bij Voorthuizen, beide op de Veluwe, een wijk in Echteld en een stuk land
in Herwijnen, beide in de Betuwe gelegen en ten slotte om de Krimpsloot bij Hoek
van Holland, die de scheiding vormt tussen twee stukken land met de namen De
Krim en Sebastopol. Deze Krimp-vormen blijken nu juist voor te komen in de streken
waar de zogenaamde p-invoeging voorkomt. Dat wil zeggen dat aan eenlettergrepige
woorden die op een -m eindigen onder bepaalde omstandigheden een -p toegevoegd
wordt. Het is een verschijnsel dat optreedt in de dialecten van Oost-Nederland,
oostelijk Noord-Brabant en verspreid in het rivierengebied en zuidwestelijk
Zuid-Holland. Het is vooral onderzocht in verband met de persoonsvormen in het
enkelvoud van werkwoorden als komen en nemen.
Plaatsnamen zijn echter ook deel van de taal. Hun vormen kunnen dus evenzeer
de ontwikkelingen ondergaan van de dialecten die ter plaatse gesproken worden.
Waar men op de ene plaats zegt ‘ik kom naar De Krim’, kan men elders dus heel wel
‘ik komp naar De Krimp’ zeggen.
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Skagerrak en Kattegat
Bestaat het vroege weerbericht eigenlijk nog? Uit tijden waarin ik er een wat
ongeregelder levensstijl op na hield, herinner ik mij vaag dat ik wel eens, voor het
slapen gaan, op de radio een uitgebreid weerbericht hoorde. Als het meest opvallende
daaraan is mij bijgebleven dat er zo vaak gewaarschuwd werd voor boos weer op de
Noordzee en langs de kusten van Noord-Europa. Een van de plekken waar het
blijkbaar bijzonder kon spoken, was het Skagerrak.
Men zou het misschien niet verwachten, maar een bespreking van de naam van
deze zee tussen Jutland en Noorwegen in een boek over de herkomst van Nederlandse
plaatsnamen en familienamen is volkomen gerechtvaardigd. Er is hier namelijk sprake
van een naam van Nederlandse afkomst. Hollandse zeelui zijn verantwoordelijk voor
zijn ontstaan en Hollandse cartografen voor de bekendheid die hij heeft gekregen.
Voor ik dat nader uitleg, wil ik eerst op de betekenis van deze naam ingaan en daarmee
op de vraag waarom hij niet van Deense oorsprong kan zijn.

Rak: talig gidsfossiel
De naam Skagerrak is samengesteld met het woord rak, dat een recht stuk water of
een zeiltraject aanduidt. We kennen dit uit talrijke waternamen, zoals Kerkerak,
Vuilrak en Damrak. Dit is een typisch Hollands woord. In het Nederduits en in de
Scandinavische talen is het in deze betekenis niet bekend. Dat is een nuttig gegeven,
want het betekent dat het woord rak als gidsfossiel kan dienen bij het zoeken naar
mogelijke Nederlandse plaatsnamen buiten onze grenzen. In het geval van Skagerrak
is bovendien ook het bepalend element van de samenstelling eer-
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Het Skagerrak wordt voor het eerst genoemd in ‘Het Licht der Zeevaert’ van Willem Janszoon Blaeu
van 1608, maar dan nog als naam van het vaarwater dat we later kennen als Het Kattegat.

der van Nederlandse dan van Deense afkomst. Weliswaar bevat dit de naam van de
noordelijkste punt van Jutland, Skagen, maar het Deens kent daarvan geen
afleidingsvorm Skager-. Zoals we direct zullen zien, is de naam Skagerrak laat
ontstaan. Als hij door Denen gevormd zou zijn, had de naam ongetwijfeld *Skagensrak
geluid.
Grote delen van de zee dragen nog niet zo erg lang een naam. De mensen die er
in verband met visserij en scheepvaart mee te maken hadden, spraken aanvankelijk
alleen van ‘de zee’. Ook het Skagerrak is laat aan zijn naam gekomen. De eerste die
het noemt is in 1608 de bekende cartograaf Willem Jansz. Blaeu. De naam moet dan
nog vrij jong zijn, want Blaeu's beroemde voor
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ganger, de zeeman en cartograaf Lucas Janz Wagenaer omschrijft in 1598 de zee die
Blaeu later op zijn kaarten als het Schager rac en 't Schager rack intekent nog als 't
Rack tusschen Anolt ende Schagen.
Wie de kaart van Scandinavië goed in zijn hoofd heeft zitten, heeft aan het citaat
bij Wagenaer iets merkwaardigs opgemerkt: het beschrijft het water dat tegenwoordig
het Kattegat heet. Dat is inderdaad waar en hetzelfde geldt trouwens voor het
Skagerrak dat we op de kaarten van Blaeu aantreffen. Tot in de achttiende eeuw is
Skagerrak de naam voor de zee ten oosten van Jutland. In de tweede helft van de
zeventiende eeuw heeft hij echter een concurrent gekregen in de vorm van de naam
Kattegat die hem uiteindelijk van zijn plaats heeft verdrongen en naar het noordwesten
heeft verdreven. Overigens is Skagerrak - in ieder geval in de cartografie - ook een
indringer. Zestiende-eeuwse cartografen duidden het aan als Sinus Codanus, een
naam die zij bij de geografen uit de oudheid gevonden hadden, hoewel die hem in
de eerste plaats voor het westelijk deel van de Oostzee gebruikt hadden.

Populaire naam
Aardrijkskundige namen die met Kat- of Katte- beginnen hebben naamkundigen in
verschillende landen al decennia lang beziggehouden, niet het minst omdat ze in
zoveel verschillende samenstellingen voorkomen.
Als we ons alleen maar tot Nederland beperken en dan nog tot namen met de
verbogen vorm katte-, dan ken ik Katteakkers, Kattebaan, Kattebeek, Kattebeemd,
Kattebocht, Katteborg, Kattebos, Kattebroek, Kattebrug, Katteburen, Katteburg,
Kattedam, Kattedans, Kattediep, Kattedijk, Kattegat, Kattehagen, Kattehoek, Kattehof,
Kattehol, Kattehuizen, Kattekamp, Kattekelder, Kattekop, Kattekraam, Kattekuil,
Kattelaan, Katteland, Kattema, Kattemars, Kattemeet, Kattepad, Kattepeel, Kattepoel,
Kattepol, Kattepolder, Katteput, Katterijt, Kattesingel, Kattestaart, Kattesteeg,
Kattestraat, Katteveen, Katteven, Kattewaard, Katteweg, Katteweijer en Kattewinkel.
Van deze namen is Kattegat ongetwijfeld de naam die het meest frequent voorkomt.
Ik telde daarvan in ons land dertien vertegenwoordigers. In acht gevallen ging het
daarbij om de naam
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van een gracht, een vaargeul of een ander soort water, wat wel een bewijs is dat
Kattegat als waternaam vrij populair is geweest. Die gedachte wordt nog versterkt
door het feit dat Kattegat op twee plaatsen als een naamspeling ontstaan is. Zowel
in Zaandam als in Loosdrecht heeft men een water die naam gegeven omdat iemand
met de bijnaam Kat of de Kat het gegraven had of erlangs woonde.
Dergelijke soort naamspelingen worden over het algemeen alleen gevormd met
de blik schuin gericht naar de aardrijkskundige namen of naamtypen die aan iedereen
bekend zijn.
Er is in de loop van de tijd heel wat over de betekenis van het element kat of katte
in plaatsnamen geschreven. Een deel van die verklaringen is zinnig, een deel
speculatief en het grootste deel erger dan dat. Gelukkig hoeven we ons voor het
Kattegat niet op een ingewikkelde etymologische dooltocht te begeven. Er bestaat
in het Nederlands immers een soortaanduiding Kattegat die uitstekend geschikt is
voor de verklaring van de naam Kattegat. Dat woord wordt onder meer gebruikt voor
een opening in een pakhuis- of schuurdeur om de kat door te laten, voor een nauwe
doorgang in het algemeen of meer specifiek tussen twee huizen, voor een smalle
vaart en ten slotte, in de mond van zeelieden, voor een gevaarlijk en moeilijk
vaarwater.

Bewezen oorsprong
Keren we nu weer terug naar Denemarken, dan is het de laatste van de zojuist
genoemde betekenissen die als verklaring voor de naam van de zee ten oosten van
Jutland kan dienen. Smal is het water daar niet, maar uit oude zeilaanwijzingen weten
we dat het er door ondiepten en verraderlijke winden erg lastig navigeren was. We
hebben hier dus duidelijk met een naam te maken die door zeelui en niet door
cartografen gegeven is.
Misschien heeft het daarom ook zo lang geduurd voor de laatsten hem volledig
geaccepteerd hadden. Tot ver in de achttiende eeuw vinden we immers op Hollandse
of Hollands-geïnspireerde zeekaarten nog heel vaak 't Skagerrak of Kattegat
geschreven. Intussen heeft niet iedereen de Nederlandse oorsprong van de naam
Kattegat willen accepteren. Pogingen om de naam uit het Deens te verklaren worden
door huidige onderzoekers niet meer ernstig genomen. De claim van de Nederduitsers
is veel serieuzer
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te achten. Op verschillende plaatsen in Noord-Duitsland is de naam Kattegat immers
al vroeg overgeleverd, dus waarom zouden Hanzezeelieden niet als naamgevers
hebben kunnen optreden? Tegen dat laatste heb ik nu onlangs een aardig argument
gevonden. Ik trof het aan op een kaart die omstreeks 1658 getekend is door Johannes
Meijer, een Duitser afkomstig uit Husum in het huidige Sleeswijk-Holstein. Op de
plek waar het hoort, schrijft hij op die kaart ‘Sinus Codanus vel Das Katte gatt von
den niederländern also genandt’. Dit is een van de oudste vermeldingen van de naam
Kattegat in Denemarken en daarin blijkt al dat de Nederduitsers zelf het auteursrecht
ervan aan de Nederlanders toeschrijven.
Het lijkt me dat we ze wat dat betreft maar niet moeten tegenspreken en daarom
Kattegat, net als Skagerrak, als een naam van Nederlandse afkomst moeten
beschouwen.
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Tiengemeten
Soms moeten we in de naamkunde oppassen de tel niet kwijt te raken. Een mooi
voorbeeld daarvan is het eiland Tiengemeten. Zijn naam bevat het woord gemet, een
oude landmaat die overeenkwam met iets minder dan een halve hectare. Op het
moment dat het eiland zijn naam kreeg, moet het dus een bescheiden omvang gehad
hebben. Tegenwoordig heeft Tiengemeten echter een oppervlakte van 708 hectare,
wat maar liefst honderdveertig keer meer is dan zijn naam aangeeft.

Het gemet gemeten
Tiengemeten is niet de enige plaats in Nederland die naar zijn grootte genoemd is.
Vooral in het westen van ons land komen we op verschillende plekken namen tegen
waarin we oude landmaten kunnen herkennen. De meeste van deze maataanduidingen
dateren uit de tijd vóór de invoering van het metrieke stelsel in 1820. Er heerste toen
op metrologisch gebied een grote verscheidenheid. Sommigen spraken zelfs van een
chaos. Iedere streek, ja zelfs iedere stad en ieder dorp had vaak zijn eigen maten en
gewichten. Bovendien waren de termen die men daarvoor gebruikte dikwijls
verschillend.
Het gemet, dat we al in de naam Tiengemeten zijn tegengekomen, was in gebruik
in Zeeland, op de Zuidhollandse eilanden en in het uiterste westen van Noord-Brabant.
We vinden deze maat zowel terug in de namen van kleine stukken land als in die van
grote polders. Ik geef een paar voorbeelden. Een stuk bouwland bij Roosendaal heet
de Twee Gemeten. Een poldersectie in Baarland staat bekend als de Dertig Gemeten.
De Honderd Gemeten is een gebied van 100 gemeten of zo'n 41 hectare bij
Steenbergen, dat overgebleven was na de bedijking van de Nieuw-Vosse-
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Eens moet er een landmeter zijn rondgegaan op het eiland Tiengemeten. Anders had men niet geweten
dat het een oppervlakte heeft gehad van 10 gemeten = 4,9 hectare.
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meersepolder. Een gigant onder deze gemetnamen is ten slotte de
Vijftienhonderdgemetenpolder op Tholen. Ondanks de grote oppervlakte heeft de
tijd hier toch steeds de maat aardig in het oog gehouden. De polder meet ongeveer
660 hectare, wat inderdaad overeenkomt met iets meer dan 1500 gemeten.

Variërende morgen
Een maat die een zeer grote verspreiding gekend heeft, was de morgen. Oorspronkelijk
werd er de hoeveelheid land mee aangeduid die men in een morgen met een span
ossen ploegen kon, maar deze betekenis heeft het woord al in de vroege middeleeuwen
verloren. Bij ons is de morgen alleen als oppervlaktemaat in gebruik geweest. De
Rijnlandse morgen van 0.85 hectare was de meest bekende, maar daarnaast bestonden
er onder andere ook Utrechtse, Waterlandse, Hondsbossche, Zuidhollandse, Sallandse,
Gelderse, Bossche, Limburgse en Kleefse morgens.
Net als bij de gemeten vinden we zowel kleine als grote morgentallen in
aardrijkskundige namen terug. Op bescheiden groottes duiden veel voorkomende
veldnamen als de Morgen, de Twee Morgen, de Drie Morgen, maar ook de
Derdalemorgen te Uitgeest. Bij die laatste naam zal misschien niet iedereen
onmiddellijk doorhebben dat het om een stuk land gaat dat bij de naamgeving
derdehalve (= twee en een half) morgen groot was.
Hogere getallen komen we vooral bij poldernamen tegen. De Veertig Morgen ligt
bij Overschie. Die zelfde naam vinden we ook bij Meeuwen en Drongelen. Onder
Nootdorp treffen we zowel de Negentig Morgen als de Honderd Morgen aan. Een
oppervlakte van 100 morgen is kennelijk zeer gebruikelijk geweest voor een polder,
want de naam de Honderd Morgen is eveneens bekend uit Assendelft, Bemmel,
Cromvoirt en Moerkapelle.
Via de Honderdtien Morgen bij Hillegersberg en de Honderdveertig Morgen onder
Bleiswijk komen we uiteindelijk bij de Duizend Morgen in zowel Opandel als Rijswijk
in Noord-Brabant. In de laatste twee gevallen is de teller kennelijk op hol geslagen
of hebben de naamgevers een grap uitgehaald. Naar het kaartbeeld te oordelen kunnen
die polders nooit 1000 morgen groot geweest zijn, maar hoogstens 100 à 200 morgen.
Dat het werkelijk aantal morgens niet altijd met de naam klopte, blijkt al een
middeleeuws verschijnsel te zijn. De secretaris van
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het Hoogheemraadschap Delfland klaagde in 1516 dat de polder de Honderd Morgen
onder Nootdorp maar 90 morgen mat en omstreeks 1280 is er in Monster sprake van
20 morgen land inden Achtien morghen.

Hoeven en hoven
Het probleem van de discrepantie tussen naam en oppervlakte is nog veel groter bij
de Westnederlandse hoeven- of hoven-namen. De hoeve was een landmaat die een
belangrijke rol gespeeld had bij de ontginning van de Zuidhollandse en Utrechtse
veengebieden in de middeleeuwen. De grootte kon per streek verschillen. Het meest
in gebruik waren hoeven van 16, 18, 20 of 30 morgen. De naamkundige weerslag
van die hoeven vinden we in namen als Vierhoeven, Vijfhoeven, Zeshoeven,
Zevenhoven, Achthoven, Tienhoven, Elfhoeven, Twaalfhoeven, Zestienhoven en
Achttienhoven.
Bekijken we nu de kadastrale oppervlakte van die plaatsen, dan blijken ze over
het algemeen veel groter te zijn dan het aantal hoeven dat hun naam aangeeft. De
verklaring hiervoor moeten we in het verleden zoeken. De meeste van deze plaatsen
dateren uit de twaalfde eeuw, maar ze zijn met in één keer ontgonnen. De namen
hadden oorspronkelijk alleen betrekking op het aantal hoeven dat in eerste instantie
in cultuur gebracht was. Van daaruit heeft men het verdere land onder de ploeg
gebracht. Toen lagen de plaatsnamen echter al vast en heeft men de vergrote
ontginningen over het algemeen geen nieuwe naam gegeven. Het verschil tussen
naam en oppervlakte is dus in feite de prijs van de vooruitgang.

Bunder
Een zeer bekende landmaat was het bunder. Het woord is via het Frans uit het
middeleeuws-Latijnse bonnarium voortgekomen. Als oude oppervlaktemaat was het
bunder alleen in delen van Noord-Brabant en Limburg in gebruik. Het voorkomen
van een naam als de Dertig Bunders in Dongen hoeft ons dus niet te verwonderen.
We treffen evenwel ook bunder-namen aan op plekken waar we dat misschien niet
zouden verwachten. Waar komen bijvoorbeeld de Vier Bunders in Assendelft, de
Zeven Bunders onder Ermelo, de Tachtig Bunders bij Hardenberg en andere
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Noordnederlandse bunder-namen vandaan? Het antwoord luidt: indirect uit de
puristische pen van koning Willem I. Niet het minst op aandrang van de koning heeft
men bij de invoering van het metrieke stelsel in 1820 een terminologie voorgeschreven
die aan oudnederlandse maataanduidingen ontleend was. Zo sprak men van de
Nederlandsche el in plaats van de meter, voor kilogram gebruikte men de term
Nederlandsch pond en de hectare moest als Nederlandsche bunder door het leven
gaan. Deze situatie heeft tot 1870 voortgeduurd. De zojuist genoemde bunder-namen
zijn dus eigenlijk verkapte hectaren, die tussen 1820 en 1870 als veldnaam zijn gaan
functioneren.

Verzwegen landmaten
Er is nog een andere manier waarop landmaten het ons bij de verklaring van
plaatsnamen lastig kunnen maken: als ze onzichtbaar zijn. Dat klinkt mysterieus,
maar een voorbeeld kan het verduidelijken. Bij Cadzand ligt de polder Vierhonderd
bezuiden de Kerk. Hij heeft een oppervlakte van 185 hectare. Rekenen we dit terug
in de oude landmaat, dan blijken we op iets meer dan 400 gemeten uit te komen.
Daarmee hebben we dus de maataanduiding gevonden die in die naam weggelaten
is.
Een dergelijke weglating is niet ongewoon. De Drie, de Zeven, de Honderddertig,
de Vijfhonderd, de Dertienhonderd zijn namen die we op verschillende plekken in
Nederland kunnen aantreffen. Onderzoek ter plaatse moet dan uitmaken welke
maatsoort we daarbij kunnen invullen.
Het blijft echter oppassen geboden, zoals we kunnen ervaren bij de naam
Dertienhonderd in het Groningse Middelstum. In de eerste plaats blijkt dat de
boerenplaats met deze naam aanvankelijk niet Dertienhonderd, maar Dertighonderd
heette en in de tweede plaats hebben we hier niet met weglating van een
maataanduiding te doen, maar met een maat die zelf honderd heette. Om het allemaal
nog ingewikkelder te maken bestond zo'n honderd dan ook nog niet uit honderd
kleinere eenheden, maar uit 240.
Er komt veel kijken bij naamkundig onderzoek, zowel taalkundig als historisch.
We wisten al dat het daarbij altijd zaak is maat te houden. Namen als Tiengemeten
en Dertienhonderd herinneren ons er echter aan dat het soms ook nuttig is de maat
te kennen.
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Col d'Aubisque
Elke zomer wordt de Ronde van Frankrijk verreden. In die periode vullen zwetende
wielrenners in veelkleurige shirtjes, kromgebogen over hun stuur dag in dag uit ons
televisiescherm. Tegelijk krijgt de liefhebber een stortvloed over zich heen van namen
van Franse plaatsen waar de tourkaravaan langstrekt en van ‘cols’ waar de renners
tegenop moeten. Een col is iets waar een gewoon mens op zijn fiets bijna nooit
overheen komt. Het is namelijk een bergpas. Het woord stamt van het Latijnse collum,
dat oorspronkelijk alleen ‘hals’ betekende, maar in de latere oudheid ook voor
‘doorgang tussen twee bergen’ gebruikt werd. Voor de wielerfanaten onder ons
maken de Franse namen tijdens dit sportieve gebeuren een deel van onze taalvoorraad
uit. Reden genoeg om nader in te gaan op een onderwerp uit de oronymie of
bergnaamkunde dat mij speciaal na aan het hart ligt: de namen van de cols in de Tour
de France.

Alpen en Pyreneeën
Laat ik beginnen met een taalkundig raadseltje. Waarom kunnen we in de Alpen wel
over een alp fietsen, maar in de Pyreneeën niet over een pyrenee? Dat komt doordat
we hier met twee geheel verschillende naamvormen te doen hebben. De Alpen is
tegenwoordig alleen de naam van het bekende gebergte. De naam is ontstaan uit het
meervoud van het woord alp, dat in de dialecten van dat gebied nog in gebruik is
voor een ‘hoger gelegen bergweide’. Alp is een afleiding van een prehistorische
woordstam al-, die ‘hoogte’ betekende. Het woord moet vroeger een grotere
verspreiding gehad hebben, want we komen het ook in Spaanse plaatsnamen tegen,
bijvoorbeeld in Puig d'Alp.
De Pyreneeën dragen eveneens een naam van een eerbiedwek-
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kende ouderdom, maar hier is geen sprake van een soort technische term als basis
voor de naamvorming. De bergketen is namelijk genoemd naar een dame, Pyrènè,
de dochter van een zekere koning Bebryx. Volgens een mythologisch verhaal had
zij een affaire met de held Hercules, die haar slecht schijnt te zijn bekomen. Zij
overleed en werd begraven in het gebergte dat sindsdien door de geografen in de
Oudheid als de Pyrenaeus Mons ‘de berg van Pyrènè’ aangeduid werd. In de
middeleeuwen is deze naam buiten gebruik geweest. Men sprak in die tijd van ‘de
hoge bergen’. De vorm les Pyrénées is niet ouder dan de zestiende eeuw en stamt
uit de pen van geografen die hun klassieken gelezen hadden.

Oude en jonge bergnamen
De Franse bergen vormen een fascinerend naamkundig milieu. Vanaf de vroegste
prehistorische tijden heeft de mens er namen aan gegeven en hij gaat er nog steeds
mee door.
Was die naamgeving vroeger vooral ingegeven door de behoefte aan oriëntatie en
lokalisatie van de bergbewoners, in de laatste paar eeuwen zijn het cartografen en
alpinisten geweest die als naamgevers opgetreden zijn. De ouderdom van de
bergnamen verschilt dus nogal. De oudste dateren misschien nog uit de tijd dat er in
Frankrijk talen gesproken werden waar we weinig of niets van weten, zoals het
Ligurisch, het Iberisch, het Keltisch en mogelijk nog oudere talen. De komst van de
Romeinen heeft een ingrijpende invloed op de bergnaamgeving gehad. Talrijke
namen gaan op Latijnse woorden terug. Toch is het niet altijd eenvoudig deze namen
te onderscheiden van Romaanse namen die in de loop van de middeleeuwen ontstaan
zijn.
Als we de motieven proberen te classificeren die aan de vorming van de bergnamen
ten grondslag gelegen hebben, kunnen we ze onder twee hoofdthema's onderbrengen:
de natuur en de mens. Vooral de oudste namen blijken onder de eerste categorie thuis
te horen. Vaak zeggen zij iets over de vorm of de aard van het berglandschap. Dat
het om echt oude namen gaat, valt op te maken uit het feit dat we vaak met
woordafleidingen te doen hebben die op zijn laatst in de Keltische periode - dus nog
voor de komst van de Romeinen - veel werden gebruikt.
Een duidelijk voorbeeld daarvan is de Mont Ventoux. Op basis
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van ons schoolfrans zouden we die naam graag als ‘Waaienberg’ willen verklaren.
De lokale uitspraak, Ventour, de oude vermeldingen, en de naam van een uitloper
Ventouret, laten zien dat dat etymologisch onjuist is. Uitgangspunt van de naam is
een prehistorische woordstam vint- ‘berg’, waaraan nog in voorromeinse tijd een
afleidingselement -uru verbonden is.
Er zijn meer namen die op oude woordstammen voor ‘hoogte’, ‘berg’ of ‘gesteente’
teruggaan. De stam al- ‘hoogte’ met zijn uitbreiding tot alp zijn we al tegengekomen.
Een variant daarvan is alb-, waaruit met het afleidingselement -iscu de naam Aubisque
gevormd is.
Bij de naam Col d'Aravis moeten we uitgaan van een stam ar- ‘steen’, verbonden
met een dubbel achtervoegsel -aviscus. Een andere prehistorische ‘stenige’ woordstam
was gwal-. Verbonden met de afleidingselementen -ip en -ariu heeft deze de naam
Galibier opgeleverd. Huez, in de naam L'Alpe d'Huez, gaat waarschijnlijk terug op
een voorromeinse afleiding -esius bij een stam -ut ‘hoogte’. De Col Cormet du
Roselend in Savoie dankt zijn naam aan een hoogte Cormet; het is een afleiding van
het oeroude cor ‘steen’. Le Roselend is de naam van een nederzetting in de buurt,
die in de middeleeuwen naar een meneer Roscelinus of Roselindus genoemd is.
Meer etymologisch houvast hebben we bij de namen Col des Saisies en Col de
Lachaux. In de eerste naam hebben we te maken met een afleiding van het Latijnse
saxum ‘rots’, in het tweede met het eveneens Latijnse woord calx ‘kalk’.

Vorm, begroeiing en kleur
In de namen van verschillende cols in de Tour de France komt iets van het uiterlijk
van de berg tot uitdrukking.
De Col de la Placette is genoemd naar een verkleinvorm van place ‘plein, plateau’.
Bij de naam Col de Tourniol vinden we de verklaring in een verkleinvorm van het
Provençaalse woord tourn ‘ronde bergtop’. Het Latijnse woord planum ‘vlakte,
plateau’ ligt ten grondslag aan de naam van de etappeplaats La Plagne. Uit vroegere
Vogezenetappes kennen we de Ballon d'Alsace. Ballon - een woord dat niets met
een luchtballon te maken heeft - is in dat gebied een aanduiding voor een berg die
naar het oosten steil afhelt.
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De begroeiing van een bergwand kunnen we onder andere aflezen uit het eerste deel
van de naam Luz-Ardiden. Luz gaat terug op het Latijnse lucus ‘bos’. Wat Ardiden,
of liever Pic d'Ardiden, betekent, is onbekend.
In de laatste Alpenetappe, tussen La Plagne en Morzine, komen de renners over
de Col de la Joux Plane. Joux, dat afstamt van een Gallisch woord juris, wordt in
dat deel van Frankrijk nog steeds gebruikt als aanduiding voor een beboste bergrug.
In dit geval gaat het om een hoogte met een afgeplatte top. Overigens is de naam
Jura, die al door Caesar vermeld wordt, uit hetzelfde woord voortgekomen. Dat we
hem tegenwoordig nog in zijn klassieke vorm aantreffen en niet als Joux, hebben we
aan geografen uit de tijd van de renaissance te danken. Zij hadden hun Caesar ook
gelezen.
Een verwijzing naar kale bergen vinden we ten slotte in de namen Col de
Peyresourde en Col de Marie Blanque. Peyresourde komt van het Latijnse Petra
sordida ‘vuile rots’. Blanque zegt iets over de witte kleur van een berg die naar een
dame met de naam Maria genoemd is. Het is minder waarschijnlijk dat de Heilige
Maagd iets met deze berg te doen heeft gehad. Naamkundig gezien is zij op hogere
niveaus nooit zo actief geweest.
Wie gedacht had dat de dierenwereld ruimschoots in de bergnamen
vertegenwoordigd zou zijn, komt bedrogen uit. Zeker, in de naam Col de la
Colombière herkennen we het woord columbaria ‘duivenplat’, maar dit kon ook
meer algemeen voor ‘hogere plek’ gebruikt worden.

Menselijke sporen
De mens heeft nadrukkelijk zijn stempel gezet op de namenvoorraad. In de eerste
plaats zijn er de cols die naar personen genoemd zijn, zoals de Col de Marie Blanque.
Een andere vertegenwoordiger van dit type is de Mont Aigoual. Aigoual gaat terug
op een Germaanse persoonsnaam Agiwald. De Col de Laffrey is genoemd naar een
man die Leidfrid heette, en de Col d'Izoard naar een meneer Ishard.
Het ontbreekt evenmin aan namen die verwijzen naar de bouwwerken die de mens
op de berghellingen geplaatst heeft. De Col de Bordères in de Pyreneeën ligt bij een
plaatsje Bordères, dat ontstaan is uit een bordella ‘een boerderijtje’. Bij de Col de
Chalimont
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hebben we waarschijnlijk met een heel oude naam te doen. Het element mont ‘berg’
is daar toegevoegd aan een prehistorische naam die op een stam cal- ‘bergwoning,
sterkte’ teruggaat. Van een echt kasteel - hoewel een kleintje - is sprake bij de naam
Col de Châtillon. Het woord châtillon, uit het Latijnse castellio, was nog tot in de
zeventiende eeuw in gebruik ter aanduiding van een kleine militaire sterkte.
In de religieuze sector kan ik verder wijzen op de Col de Saint-Savin in de
Pyreneeën, waarschijnlijk genoemd naar het klooster van die naam. De Col de la
Madeleine heet naar een kapel of een leprozenhuis, gewijd aan de heilige Magdalena.
Overal waar de grond er geschikt voor was, hebben boeren in de loop van de tijd
tegen de berghellingen wijngaarden en boomgaarden aangelegd. Soms is men daarbij
kennelijk de top zo dicht genaderd dat iets van die tuinbouwactiviteiten in de
bergnamen is doorgedrongen. Een voorbeeld daarvan biedt de naam van de Tourmalet,
een gevreesde berg in de Pyreneeën. Hij is samengesteld met een woord malet,
malhol, uit Latijn malleolus, dat ‘jonge wijnrank’ betekent. De Col de la Sereyrède
in het departement Gard heeft zijn naam aan de kersen te danken. Een cereiredo was
in de vroegere taal van de Languedoc namelijk een ‘kersen-boomgaard’.
We beëindigen deze naamkundige Tour de France met de Col de la Bataille. Zijn
naam heeft iets met strijd te maken, al is het dan niet met die van wedijverende
wielrenners. Hij stamt uit de sfeer van de veeteelt. Ieder jaar, aan het begin van de
maand juli, worden de koeien door de herders naar de alpenweiden gedreven. Als
zij daar aangekomen zijn, vindt er iets plaats wat wij ons bij de slome koeien in de
Nederlandse weilanden heel moeilijk kunnen voorstellen: een ordinaire strijd om de
macht. Een dag lang vechten de dieren met elkaar om uit te maken wie de mêtra ‘de
meesteres’ zal worden en dus die zomer het beste gras mag afgrazen. Namen als La
Bataille en Au Plan de battre verwijzen naar de plekken waar zo'n strijd heeft
plaatsgevonden.
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Flevoland
Weer heeft de berg een muis gebaard. Jarenlang heeft het Ministerie van Binnenlandse
Zaken voorstellen tot provinciale herindelingen over ons uitgestort. Op een gegeven
moment was het aantal van mogelijke nieuwe provincies tot vierenveertig opgelopen.
Het uiteindelijke resultaat van al dit planologisch denkwerk is bescheiden te noemen.
Per 1 januari 1986 heeft men een aantal winderige polders bij elkaar geveegd en er
een provincie van gemaakt: Flevoland. Na honderdzesenveertig jaar is ons koninkrijk
van een land van elf provincies een land van twaalf provincies geworden.
De intrede van deze nieuweling in de rijen van onze provincies geeft aanleiding
tot een paar bespiegelingen. Zij betreffen zowel de naam als de geschiedenis van het
gebied dat nu Flevoland heet.

Flevo of Flevum
Als we kijken naar de geschiedenis van de samenstellende delen, dan is de
samenstelling Flevoland ten dele een anachronistische constructie. De naam is in
1952 ingevoerd ter vervanging van de tot dan toe gehanteerde naam Zuidoostelijke
Polders. Op dat moment was land een springlevend naamvormingselement, maar
Flevo heeft men uit de mottenballen moeten halen. Waar ging het immers om? Bij
een aantal schrijvers uit de klassieke oudheid treffen we beschrijvingen aan van het
Nederlandse landschap, zoals het eruit zag in de eerste eeuwen van onze jaartelling.
Daaruit valt onder meer op te maken dat de Rijn een aftakking bezat, die via de
Utrechtse Vecht naar het noorden stroomde, zich op een bepaald punt tot een meer
verbreedde, vervolgens weer smaller werd en ten slotte als een rivier in zee uitmondde.
De
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Het IJsselmeer heeft in zijn veelbewogen geschiedenis verschillende namen gehad. In de achttiende
eeuw stelde men zich voor dat het Flevo Lacus, het Flevomeer, er ten tijde van de Romeinen aldus
had uitgezien.

naam van die noordelijke Rijnarm komt in de bronnen als Flevum en Flevo voor.
Een eiland in het meer en een fort ergens aan het meer of de rivier droegen dezelfde
naam.
De vraag waar we dit alles nu precies moeten lokaliseren, heeft historici,
archeologen en bodemkundigen al vele eeuwen beziggehouden, maar tot nu toe heeft
men daarover niet erg veel zekerheid gekregen. We weten echter wel, dat de
uitmonding van de rivier in het huidige Vlie tussen Vlieland en Terschelling gezocht
moet worden en dat we het meer in de zuidelijke kom van
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de latere Zuiderzee moeten situeren. Verder is het mogelijk dat de Romeinen Urk
en Schokland, die toen nog met elkaar verbonden waren, als het eiland Flevum en
Flevo aangeduid hebben. Over de ligging van het fort met die zelfde naam vak
evenwel niets zinnigs te zeggen.

Het Vlie en Flevum
De vormen Flevum en Flevo verdragen elkaar grammaticaal niet zo best. De meeste
klassieke schrijvers geven de vorm Flevum. Alleen bij Pomponius Mela (die in het
jaar 43 onder Claudius zijn De chorographia schreef: een soort geografische catalogus
doorspekt met fantasieverhalen) vinden we Flevo.
Waarschijnlijk is dit echter een vergissing. We moeten namelijk aannemen dat
Flevo in de bron die hij gebruikt heeft een derde naamval van Flevum was. Dit is
hem evenwel ontgaan en hij heeft Flevo voor een eerste naamval aangezien. Het is
nu net deze vorm geweest die in de latere historische literatuur de meeste bekendheid
gekregen heeft. Daarom hebben we nu de provincienaam Flevoland gekregen, hoewel
Flevumland evengoed gekund had.
Tegenwoordig gebruiken we de naam het Vlie alleen nog voor het zeegat tussen
Vlieland en Terschelling. Naamkundig is hij echter de rechtstreekse voortzetting van
de naam van het meer en de stroom die bij de klassieke schrijvers als Flevum
overgeleverd is. Hij is van Germaanse oorsprong en gaat terug op de stam van een
werkwoord dat ‘stromen, vloeien’ betekend heeft. De naam het Vlie kan dus verklaard
worden als ‘het stromende water’. Hij heeft in Europa verschillende verwanten, zoals
Fley en Vlie voor enkele kleinere zijtakken van de Rijn en de Roer, Floh in Thüringen,
Flöha in Saksen en Fly in Denemarken en Noorwegen. Zelfs de Piave in Noord-Italië
hoort in de verte tot dezelfde woordfamilie.

Het Almeer
Het terugdringen van de naam het Vlie naar het waddengebied moet al vroeg in de
middeleeuwen begonnen zijn. Immers, reeds in het midden van de achtste eeuw heet
de voorloper van het IJsselmeer niet langer Flevum, maar Almeer. Mensen die niet
goed over plaatsnamen als deel van de taal hebben nagedacht,
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schrijven tegenwoordig wel Almere, maar dat is een teken van onwetendheid. Dit is
slechts één van de middeleeuwse vormen waarin de naam van het meer overgeleverd
is. De naam is samengesteld uit de elementen al en meer. Weliswaar schreef men
dit woord in de middeleeuwen vaak als mere, maar daar zijn wij al eeuwen geleden
mee opgehouden. Een grote waterplas heet bij ons tegenwoordig een meer. Ook als
dit woord deel van een aardrijkskundige naam uitmaakt zeggen we -meer. Niemand
haalt het in zijn hoofd om over het IJsselmeer, Landsmere of de Haarlemmermere
te spreken. Toch heeft de regering indertijd in haar oneindige wijsheid besloten dat
een gloednieuwe stad in Zuidelijk-Flevoland met een nep-antieke naam opgezadeld
werd: Almere. De gevolgen van dit kortzichtige besluit zijn natuurlijk niet uitgebleven.
Steeds vaker horen we uitspraken als Almère, Almeire en het zal niet lang meer duren
voor we dit soort spellingen ook in schoolopstellen en kranteartikelen tegenkomen.

Reus of gewoon paling?
De betekenis van de naam Almeer is niet zo makkelijk te achterhalen als men wel
gedacht heeft. Zeker, het element -meer geeft geen problemen, maar wat moeten we
met al- in deze samenstelling? Men heeft tot nu toe altijd aangenomen dat we hier
met het woord al in de zin van ‘geheel, totaal, reusachtig’ te doen hadden en dat
Almeer dus ‘het totale meer’ of ‘het reusachtige meer’ betekende. Het bezwaar van
deze verklaring is evenwel dat ze zo volstrekt geïsoleerd staat. Er zijn namelijk geen
andere aardrijkskundige namen te vinden die met al in deze betekenis samengesteld
zijn, ook niet in de landen om ons heen. Verder zijn er weliswaar soortnamen aan te
wijzen die met al- samengesteld zijn, maar noch in het Nederlands, noch in andere
Germaanse talen hoort er ook maar één daarvan in de geografische sfeer thuis.
Over het algemeen zijn het jongere woorden, zoals albedil, albestuurder, almacht,
alweter. Vaak ook zijn ze theologisch of filosofisch getint. Denk bijvoorbeeld aan
albehoeder, algeest, alheid en het door Bilderdijk gecreëerde almeer. Dit laatste
heeft bij hem de betekenis van de ‘onstoffelijke, eindeloze ruimte’. Daarmee zijn we
dan wel erg ver van de naam van onze vroegmiddeleeuwse waterplas verwijderd.
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Mogelijk kunnen we een wat zinniger verklaring van de naam Almeer vinden als we
niet zo krampachtig aan die vorm met Al-vasthouden. Kijken we naar de andere
vermeldingen van de naam in de middeleeuwse bronnen, dan blijken daaronder ook
varianten met Ael- en Ale- voor te komen. Een aal is nog steeds een paling, en dat
was hij ook in het oudste Germaans. Ik vraag me dan ook af of de naam van de
opvolger van het meer Flevo niet gewoon ‘palingmeer’ betekend kan hebben. De
Zuiderzee-aal gold als een bijzondere lekkernij. Waarom zou de Almeer-aal dat ook
niet geweest kunnen zijn?

De Zuiderzee
Het Almeer, een plas van bescheiden omvang, heeft die naam niet blijvend gedragen.
Na de elfde eeuw verdwijnt de naam uit de bronnen. Merkwaardig genoeg was zijn
opvolger toen - in ieder geval schriftelijk - nog niet voorhanden. Gedurende meer
dan drie eeuwen weten we niet hoe men dit binnenmeer noemde. Het is wel bekend
dat het in die periode een belangrijke gedaanteverwisseling ondergaan heeft. Sinds
de tweede helft van de twaalfde eeuw hebben stormvloeden en overstromingen grote
stukken van zijn oeverlanden afgeslagen, zodat langzamerhand een grote binnenzee
ontstond. De naam daarvan, Zuiderzee, wordt voor het eerst in 1340 in een
Noordduitse bron vermeld. In de eerste decennia daarna komen we de naam Zuiderzee
alleen in teksten van de Hanze tegen. Dit doet vermoeden dat we het ontstaan van
die naam in die kringen moeten zoeken. Daar kende men immers al Oosterzee en
Westerzee voor respectievelijk de Oostzee en de Noordzee. Toen het Almeer eenmaal
zijn uitgebreide vorm gekregen had, hebben de Hanzekooplieden er, kennelijk naar
analogie hiervan, de naam Zuiderzee aan gegeven. Pas in het laatst van de veertiende
eeuw is deze naam ook door de Nederlanders overgenomen.
Zoals we weten, heeft de Zuiderzee in 1932 officieel opgehouden te bestaan. De
voltooiing van de Afsluitdijk ging gepaard met de invoering van de naam IJsselmeer.
Vanaf het begin is er gediscussieerd over de vraag of men de inpolderingen in het
IJsselmeer bij de bestaande provincies moest voegen of dat zij samen een nieuwe
provincie zouden uitmaken. Uiteindelijk heeft men voor het laatste gekozen. In de
plannen die tot deze provin-
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cievorming geleid hebben, bestond aanvankelijk onduidelijkheid over de toekomstige
naam. Lange tijd heeft men als ‘werknaam’ Zuiderzeeland gebruikt, maar gelukkig
is dit niet de officiële naam geworden. Daarvoor was hij te onpraktisch. Bij afbreking
kon hij namelijk te veel aanleiding tot verwarring geven, en dat is nu eenmaal niet
de bedoeling van een eigennaam. Aan de naam Flevoland kleven dergelijke bezwaren
veel minder. Er bestaat dus een goede kans dat we er in vrede mee kunnen leven.
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Neeltje Jans en andere zandbanken
Bij de ingebruikneming van de Oosterscheldedam hebben velen haar zien staan, onze
toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat. Hoeveel mensen zouden toen eigenlijk
gedacht hebben dat zij het werkeiland, waarop de plechtigheid plaatsvond, misschien
wel naar zichzelf genoemd had? Politici doen tegenwoordig immers zoveel om zich
te profileren. Zover was Neelie Smit-Kroes echter niet gegaan, immers de naam
Neeltje Jans bestond al lang voor Neelie geboren werd. Het is een naam met een
bewogen geschiedenis. Het werkeiland is aangelegd op een zandplaat in de
Oosterschelde die Neeltje Jans heet. Deze plaat dankt haar naam naar alle
waarschijnlijkheid weer aan een schip, de Neeltje Jans, dat daar in de eerste helft
van de vorige eeuw vergaan is.
Naamkundig gezien gaat het bij zandplaten, ondiepten, zandbanken, gorzen,
schorren en wadden om een merkwaardige groep. Kenmerkend voor deze naamdragers
is het feit dat ze zo moeilijk te zien zijn, in ieder geval wat hun vorm en omvang
betreft. De mensen die er in het verleden namen aan hebben gegeven, hebben dat
min of meer op de tast moeten doen. Het resultaat van deze naamgeving is een
namenmiheu met een heel eigen karakter geworden. Dijkenbouwers en inpolderaars
hebben daar al eeuwenlang in huisgehouden en zullen dat - als ze hun zin krijgen nog lang blijven doen. Een reden te meer om eens een blik op de namen van dit
onderwaterlandschap te werpen.
Nederland kent drie gebieden waar we de namen van ondiepten en zandbanken
kunnen aantreffen: de Zeeuwse en Zuidhollandse wateren, de Waddenzee en de
voormalige Zuiderzee. In het laatste gebied zijn al heel veel namen door inpoldering
verdwenen.
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Als het onzinnige plan tot aanleg van de Markerwaard toch nog eens doorgang vindt,
zullen er nog minder namen overblijven.

Vormnamen: homp, pol en andere
De woorden plaat en bank wijzen ons al waar wij onder meer de motieven voor de
vorming van de namen van deze halve en hele onderwaterlichamen moeten zoeken:
bij hun uiterlijke vorm. De Pannekoeksplaat, de Zoutplaat, het Vlak, de Vlakte van
de Raan, de Friese Vlaak hebben in eerste instantie hun naam aan hun platte vorm
te danken. We moeten daarbij echter wel bedenken dat het onderscheid tussen plat
en minder plat bij naamgeving onder water niet altijd zo strak aangehouden zal zijn.
Dat blijkt onder andere uit het voorkomen van alternatieve namen als de Rode
Tonnenplaat of de Richel en de Iderbult of Sipkeplaat.
Voor het aanduiden van ronde, langwerpige, hoekige of anders gevormde ondiepten
stond onze voorouders een grote verscheidenheid aan woorden ter beschikking. Velen
daarvan vinden we in namen terug. De ronde vorm herkennen we in de Bollen van
het Nieuwe Zand ten westen van Schouwen, de Razende Bol in het Texelse Gat, de
Polen ter hoogte van Harlingen en de Eilanderbult in het Friese Zeegat. Hetzelfde
motief vinden we ook terug in de naam de Hompels, die we op een aantal plaatsen
in de zuidwestelijke stromen aantreffen. We hebben hier te maken met een afleiding
van het woord homp. Blijkbaar bestond er bolheid in soorten. Dat valt tenminste af
te leiden uit de namen Den Bommel en Pampus. Beide gaan terug op woorden die
speciaal een slappe, opgebolde ondergrond aanduidden. Bij Den Bommel, nu de naam
van een plaats op Overflakkee, was dat het woord bommel, dat oorspronkelijk ‘venige
klont’ betekend moet hebben. Pampus is het meest bekend als de naam van een
ondiepte voor Amsterdam, maar komt ook elders in Nederland en daarbuiten voor.
De naam berust op een verdwenen woord pamppus, dat voor een ‘brijachtige,
opgezwollen massa’ gebruikt geweest moet zijn.
Andere dan ronde vormen zijn vertegenwoordigd in namen als de Bank, de Staart,
de Tong, de Richel, de Nes (verwant met het woord neus), de Rug, de Rib, de Hoorn,
het Stompe, de Geer en de Repel. Als variant van deze laatste naam komt in het Friese
deel van de Waddenzee de Riepel voor. In beide gevallen gaat het om
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een afleiding van het woord reep.
Vaak heeft men bij de naamgeving allerlei termen in overdrachtelijke zin gebruikt,
zoals bij de namen de Elleboog, de Knokkels, de Zaag, de Drievoet, de Troffel en de
Knoop. Bijzonder sprekend is ook de naam het Zachte Bed voor een ondiepte ten
oosten van Texel. De verklaring van de naam de Hoge Boom voor een rug ter hoogte
van Enkhuizen hoeven we echter niet in het overdrachtelijke te zoeken. Boom is hier
niets anders dan een samentrekking van bodem.

Schepen in nood
Zandbanken en ondiepten zijn altijd verraderlijk voor de scheepvaart geweest. Menig
zeeman heeft er schip en lading op moeten laten. De naamkunde kan daar soms nog
van getuigen. Neeltje Jans, ter afwisseling ook wel Neeltje Jansplaat genoemd, is
daar zo'n voorbeeld van. De Concordiaplaat en de Vrijheidsplaat in de

Eeuwenlang hebben de banken en platen in de Zeeuwse stromen een bedreiging gevormd voor de
scheepvaart. Menig schip is er dan ook op vergaan. In de naam van Neeltje Jans is de herinnering
aan zo'n schipbreuk nog bewaard gebleven.
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Waddenzee hebben hun namen eveneens aan gestrande schepen te danken. Een
interessant geval is de Atterdagsplaat ten zuiden van Ameland. We kunnen hier
namelijk uit opmaken dat ze haar naam van een Deens schip gekregen heeft. Atterdag
‘weer een dag’ is de bijnaam die het nageslacht aan de veertiende-eeuwse koning
Valdemar IV gegeven heeft. Volgens de verhalen zou ‘morgen is er weer een dag’
een staande uitdrukking van hem zijn geweest. Het gestrande schip zal dus
ongetwijfeld Valdemar Atterdag geheten hebben.
Minstens zo vaak als de naam van het schip is het type of de herkomst ervan in
een zandbanknaam overgeleverd. Opvallend zijn daarbij de vormen op -man, waarmee
vroeger in zeeliedentaal een schip aangeduid werd. De Schotsman bij Noord-Beveland
is een plaats waarop ooit een Schots schip vergaan is. De Dortsman is de naam voor
een aantal slikken ten westen van Tholen waar een schipper uit Dordrecht eens
vastgezeten moet hebben. Tussen Schiermonnikoog en Ameland kennen we de
Engelsmanplaat. De Kofmansbult bij Ameland en de Smakmansbult bij Vlieland zijn
genoemd naar een kofschip en een smakschip.
Een scheepstype dat we hier bij kunnen plaatsen, is de dogger, een buis die gebruikt
werd bij de kabeljauwvisserij, maar die tegenwoordig alleen nog bekend is door de
naam de Doggersbank. Ten slotte heeft ook de naam Iderbult iets met een schip te
maken. Ider is in het dialect van Wierum het woord voor ‘ijzer’. In een tijd dat ijzeren
schepen iets bijzonders waren, is op die zandbank een schip van die makelij gestrand.
Dat er wel eens iets overboord ging, kunnen we eveneens uit de zandbanknamen
opmaken. Naast de naam de Ballastplaat zijn wat dat betreft vooral de namen de
Koffiebonenplaat en de Tsiispolle of Kaaspol in de Waddenzee interessant. Volgens
de overlevering zou men daar respectievelijk een lading koffiebonen en een vat met
kaas aangetroffen hebben.

Allemaal beestjes
In een tijd waarin we aardig op weg zijn met onze afvallozingen al het dierenleven
in onze kustwateren uit te roeien, is het misschien goed erop te wijzen dat de namen
van platen en banken ons iets vertellen over de rijk geschakeerde fauna die daar
vroeger geweest is. Namen als Garnalenplaat, Vogelzand, Visseplaat,
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Zeehondenplaat, Roggenplaat, Kabeljauwsplaat, Robbewal, Walvisstaart,
Rotganshorn, Haringvreter, Meeuwenstaart en Elftplaat - elft was een soort
reuzenharing - geven een aardige indruk van wat er zoal gezwommen en gevlogen
heeft.
De Zalmplaat herinnert ons eraan dat dienstboden in de plaatsen langs de grote
rivieren, waarin toen grote hoeveelheden zalm voorkwamen, soms nog tot in onze
eeuw in hun dienstcontract lieten vastleggen dat zij met iedere dag zalm te eten
wilden krijgen.
Het Nederlandse landschap heeft in de loop der eeuwen enorme veranderingen
ondergaan. Dat geldt niet in het minst voor de kuststreken. Riviermonden hebben
zich verplaatst, duinenrijen zijn ontstaan en later weer doorbroken, land veranderde
in wad en drooggevallen gronden werden ingedijkt. De mens heeft als naamgever
voortdurend achter deze veranderingen aan moeten hollen. Vandaar ook dat de namen
van zandbanken, ondiepten, gorzen en schorren zo'n breed naamkundig spectrum
vertonen.
Soms hebben we met namen te maken die al eeuwenoud moeten zijn, zoals het
Bornrif, de Schieringshals, de Kaloot en het Kreupelzand. Oud zijn verder ook de
namen waarvan we ons niet eens meer realiseren dat zij ooit bij zandplaten hoorden.
Ik denk aan dorpsnamen als Heinkenszand, Meliszand, Oude- en Nieuwe-Tonge,
Schore, Vlake, Piershil, Den Bommel, Battenoord, Ooltgensplaat, Goudswaard en
Colijnsplaat. De naamvorming is echter tot in recenter tijd doorgegaan. Dat kunnen
we aflezen uit namen als Petroleumbult, Stoombotengat en Ider- of IJzerbult.
In de afgelopen decennia hebben de Deltawerken in het zuidwesten van ons land
belangrijke stroomveranderingen teweeggebracht. Het is niet onwaarschijnlijk dat
daardoor nieuwe ondiepten en zandplaten zullen ontstaan. Ik wacht met ongeduld
op de naamkundige gevolgen daarvan.
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Nederlandse plaatsnamen van vóór 1200
Wat kunnen ontuchtige gedachten soms toch lang nawerken! Zoals bekend horen
monniken zich met Het Hogere bezig te houden. Bijna negen eeuwen geleden had
een van hen, een Westvlaming, echter een zwak ogenblik en schreef hij de verzuchting
neer: Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hic enda thu. (Hebben alle vogels
nesten begonnen behalve ik en jij.) Dit versje heeft heel wat in de taalwetenschap
teweeggebracht. Sinds de ontdekking ervan, in 1932, hebben velen het steeds weer
aangevoerd als een getuigenis van het oudste ons bekende Nederlands. Dat klopt,
voor zover het de eerste volledige zin is waarvan we zeker weten dat hij als
Oudnederlands beschouwd mag worden. Kijken we naar de overlevering van
individuele woorden, dan is het befaamde zinnetje echter lang geen recordhouder,
zeker als we onder ‘woorden’ ook eigennamen verstaan.

Namen als taaldocumenten
Hoewel wij de oudste namen in Latijnse teksten aantreffen, kunnen wij ze toch als
de vroegste Nederlandse taaldocumenten beschouwen. Namen worden gevormd op
basis van de taal die in een gemeenschap gesproken wordt. Door hun bijzondere
positie in ons taalsysteem hoeven ze in principe niet vertaald te worden. Ook in een
Latijnse context behouden ze dus hun Nederlandse afkomst. De taalwetenschap heeft
vaak van namen gebruik gemaakt bij het onderzoek naar de ouderdom en ontwikkeling
van onze woordvoorraad. Daarbij heeft men vooral de aandacht gericht op de
plaatsnamen. Die hebben namelijk het voordeel dat ze niet weg kunnen lopen. Komt
men in een tekst een persoonsnaam tegen, dan kan het zijn dat de naamdrager van
elders komt of dat de naam onder buitenlandse invloed gegeven is.
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Plaatsnamen zijn vrijwel steeds gevormd op basis van het woord-materiaal dat de
plaatselijke bevolking tot haar beschikking had, met gebruikmaking van de gewone
woordvormingsprincipes. Dit maakt plaatsnamen dan ook tot zulke aantrekkelijke
bronnen voor taalkundig onderzoek. De woorden waaruit ze gevormd zijn, moeten
ter plaatse ooit bekend geweest zijn. Een oude vermelding van de naam van een stad,
een dorp of een stuk land kan tegelijkertijd een vroeg bewijs voor het bestaan van
een woord betekenen.

Plaatsnamen vóór 1200
Het zoeken naar dergelijke vroege sporen van het Nederlands is sinds kort een stuk
makkelijker geworden. Onlangs verscheen namelijk het Lexicon van Nederlandse
toponiemen tot 1200 van de hand van R.E. Künzel, D.P. Blok en J.M. Verhoeff.* In
dit boek zijn alle aardrijkskundige namen in ons land opgenomen die vóór 1200 op
schrift gesteld zijn. In het totaal gaat het om zo'n 2000 namen van steden, dorpen,
gehuchten, gewesten, bossen, wateren, terreinen en straten die vermeld worden in
oorkonden, kronieken en andere schriftelijke bronnen. Voor zover het mogelijk was,
zijn de namen verder van korte etymologische aantekeningen voorzien.
We moeten niet denken dat we met dit werk een soort Oudnederlands woordenboek
in de vermomming van een geografisch lexicon voor ons hebben. Het uitgangspunt
is tenslotte naamkundig en niet lexicografisch van aard. Bovendien bestrijkt het boek
maar een beperkt deel van de Nederlandse aardrijkskundige-namenvoorraad. Er zijn
in Nederland uiteraard veel meer naamdragende lokaliteiten dan de ongeveer 3000
die in het Lexicon opgenomen zijn. De meeste Nederlandse plaatsnamen verschijnen
echter pas na het jaar 1200 voor het eerst in de schriftelijke bronnen en vallen daarom
buiten het chronologisch kader van het boek. Dat is jammer, maar historisch wel
verklaarbaar. In de eerste plaats zijn grote delen van ons land pas na 1200 in cultuur
gebracht. Vóór die tijd bestonden daar nog nauwelijks

*

R.E. Künzel, D.P. Blok, J.M. Verhoeff, Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200
(Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut nr. 8). Amsterdam 1988; tweede druk, 1989.
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namen. Ook van plaatsen die ouder zijn, hoeven we echter nog niet automatisch
vroege vermeldingen te verwachten. De overlevering van plaatsnamen is namelijk
afhankelijk van de middeleeuwse bezitsverhoudingen. Alleen eigenaren met een
schrift-cultuur tekenden hun juridische en financiële administratie op. Dit waren
vooral kloosters of andere geestelijke instellingen.

Woorden in plaatsnamen
Inhoudelijk kent het oude namenmateriaal ook enkele beperkingen voor het
woordonderzoek. Lang niet alle begripscategorieën zijn even ruim gerepresenteerd
in de woorden waaruit men plaatsnamen gevormd heeft. We treffen er veel vaker
terreinaanduidingen onder aan dan bijvoorbeeld woorden uit de medische of
filosofische sfeer. In de plaatsnamen vinden we vooral woorden terug die iets zeggen
over het oorspronkelijke landschap, over heuvels, dalen, bouwlanden, graslanden,
poelen, meren, huizen en omheiningen. Soms gaat het om woorden waarvan we
moeten aannemen dat ze al vrij vroeg uit onze taal verdwenen zijn. De Gelderse
plaatsnaam Herwijnen verschijnt in een bron uit 850 als Heriuuinna en betekende
oorspronkelijk ‘weiland waarop het leger bivakkeert’. In deze naam is het verder
niet geattesteerde woord uuinna ‘weiland’ bewaard gebleven. Het Oudnederlandse
woord voor appelboom, apuldra, ligt ten grondslag aan de namen Apeldoorn en
Appeltern, die we respectievelijk in 792 en 1139 tegenkomen als Appoldro en Apeltre.
De vroegste vermelding van Tilburg uit 709, Tilliburgis, laat zien dat we met een
woord tilli ‘nieuw ontgonnen land’ te doen hebben. Op grond van de elfde-eeuwse
vermelding Scalduuualda mogen we aannemen dat Schildwolde in Groningen
oorspronkelijk de naam geweest is van een woud dat gekenmerkt werd door scald
‘drassig land’. Zowel Bakel in Noord-Brabant als Bakkum in Noord-Holland zijn,
blijkens hun oude vormen, samengesteld met een woord baka, dat ‘hoogte of welving’
betekende.

Dieren
Interessant zijn natuurlijk ook de dieraanduidingen die dank zij hun functie als
plaatsnamenelement overgeleverd zijn. Het gehucht Elft op Wieringen, in de tiende
eeuw Aluitlo, bevat het
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woord alvit ‘zwaan’. Eenrum. in Groningen, dat in de tiende, elfde eeuw als Arnarion
geschreven werd, dankt zijn naam aan de arn ‘arend’. In de naam van het verdwenen
huis Wezenhorst bij Gendringen, ten slotte, is mogelijk niets minder dan de wisent,
de aanduiding voor de Europese bizon, bewaard gebleven, hoewel het woord daarnaast
ook meer alledaags ‘stier’ kon betekenen.

Heidendom
Nog voor het jaar 800 is het heidendom in Nederland officieel afgeschaft. Plaatsnamen
die direct of indirect naar dit vroegere alternatief voor het christendom verwijzen,
moeten dus zeker ouder zijn dan dat jaar. Er zijn enkele van zulke namen
overgeleverd. Hargan, de vroegere naam voor Kethel bij Schiedam, en Hargen in
Noord-Holland gaan terug op het woord harag ‘heiligdom’. Zowel in de naam van
het gehucht Wehe bij Leens in Groningen als die van de gemeente Wijhe in Overijssel
vinden we het woord wie, dat eveneens ‘heiligdom’ betekende. Het verschil tussen
een harag en een wie schijnt hem in de grootte gelegen te hebben. Het eerste kon
meer mensen bergen. Van indirecte heidense indicaties kunnen we spreken als we
te maken hebben met namen van plaatsen die bij grafheuvels of heilige bossen
aangelegd zijn. Een voorbeeld van het eerste vinden we in de twaalfde eeuw in Lewen
voor Boven- en Beneden-Leeuwen in Gelderland en in 1133 in Leuethe voor De
Leeuwte in de gemeente Brederwieden. In beide gevallen zijn het afleidingen van
het woord lew ‘grafheuvel’.
Van de lagere school kunnen we ons misschien nog herinneren dat de Germanen
veel in de bossen rondspookten om daar hun goden te vereren. Een van die bossen
zal bij Heiloo gelegen hebben. De naam van deze plaats wordt in de elfde eeuw onder
meer als Heileginlo geschreven. Daaruit blijkt duidelijk dat we te maken hebben met
een samenstelling van het woord lo ‘bos’ met het bijvoeglijk naamwoord heilig.
Ermelo in Gelderland moet zijn naam ook al in heidense tijden gekregen hebben.
Het eerste lid van die naam betekent namelijk ‘goddelijk’ of ‘verheven’. Ten slotte
hebben we dan nog Wodan in eigen persoon, die we mogelijk in 1107 in taboevorm
in de plaatsnaam Gunsela tegenkomen. Daarmee is de tegenwoordige Eindhovense
wijk Woen-
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sel bedoeld, waarvan de naam oorspronkelijk ‘Wodansbos’ betekend heeft.

Nog veel onderzoek te doen
Zelfs na het verschijnen van het Lexicon is het niet zo dat we alle woorden kunnen
reconstrueren die aan de vorming van onze oude plaatsnamen ten grondslag gelegen
hebben. Er blijft gelukkig nog het een en ander te onderzoeken over. Voor namen
als Klimmen, Niftrik, Raalte, Hapert en verschillende andere is nog steeds geen
bevredigende verklaring gevonden. Wie die wil trachten te vinden, heeft nu echter
wel alle oude vermeldingen ervan tot zijn beschikking.
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De Eenhonderd Roe en andere lengtematen
Voor spoorweg-enthousiasten is de Eenhonderd Roe een bekende klank. Het is de
naam van het station bij Amsterdam vanwaar op 20 september 1839 de eerste trein
in ons land, getrokken door de locomotieven de Snelheid en de Arend, vertrok in de
richting Haarlem. Het station, dat maar kort heeft bestaan, lag ten westen van de stad,
op de plaats waar later de Westergasfabriek zou komen te staan. Het was genoemd
naar de tegenovergelegen herberg De Eenhonderd Roe. In die naam herkennen we
de maataanduiding roede. De roede was vóór de invoering van het metrieke stelsel
in 1820 de meest gebruikelijke lengtemaat bij de landmeting. Ze was onderverdeeld
in voeten, waarvan het aantal van streek tot streek verschilde. Ook de lengte van de
roede was niet overal gelijk: die varieerde tussen de drie en de zes meter. De
Amsterdamse roede bestond uit 13 voeten en mat 3,68 meter.
Plaatsnamen die een lengtemaat bevatten, zijn zeldzamer dan samenstellingen met
oppervlaktematen, waar ik in ‘Tiengemeten’ over schreef. Wat was het voor een
soort afstand waar de Amsterdamse herberg zijn naam aan te danken had? Hij komt
voort uit de strategische behoefte van de stad aan een vrij en onbelemmerd schootsveld
rond de muren. Bij octrooi van de Staten van Holland van 1613 had Amsterdam het
recht gekregen om binnen een grens van honderd roeden vanaf de westelijke
singelgracht alle ‘timmeragie’ te verbieden. Daarbuiten kon wel gebouwd worden.
De herberg was op een commercieel aantrekkelijke plek gevestigd, juist daar waar
de bewoning officieel weer mocht beginnen.
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Roeden en mijlen
Deze grens van honderd roeden was maar een van de ‘cirkels’ die rond Amsterdam
lagen. In de loop van de tijd heeft de stad allerlei rechten gekregen die zij over haar
omgeving mocht uitoefenen. Die rechten golden zowel het vangen van misdadigers
en het verbannen van veroordeelden als het opleggen van beperkende economische
bepalingen aan de omliggende dorpen. In een aantal namen is daar nog iets van te
herkennen. Langs de Haarlemmerweg voorbij Sloterdijk staat, ingeklemd tussen de
hoge flats, de molen de Twaalfhonderd Roe. Zo'n 370 meter dichter bij Amsterdam
heeft tot 1961 de molen de Elfhonderd Roe gestaan. Hij is nu in het sportpark Ookmeer
te bewonderen.
De boerderij Oudmijl aan de Amstel herinnert aan de oorspronkelijke banmijl van
de stad in zuidelijke richting. Hier werd in 1563 een mijlpaal geplaatst om ‘de limieten
van de bannissementen der stad’ te markeren. Amsterdam groeide snel in die jaren.
De afstand van één mijl tot de stadsgrens strekte zich daarom na korte tijd al weer
zuidelijker uit, en de mijlpaal moest verplaatst worden tot de plek waar hij nu nog
staat. Vlak ten noorden daarvan verrees de boerderij Noordermijl, later Noordmijl
geheten.

Halverwege
De namen die we tot nu toe besproken hebben, danken hun ontstaan in feite aan
grensafbakeningen. Mogelijk is dat ook het geval bij de Halfmijl, een gehucht in de
buurt van Oerle in Noord-Brabant. Zijn er nu ook namen waarbij we echt van
afstandsaanduidingen kunnen spreken? Voor zover ik het kan overzien, zijn er alleen
voorbeelden te vinden van namen die een relatieve afstand, namelijk de halve,
uitdrukken. Het bekendst is Halfweg, een naam die in Nederland minstens zeventien
keer voorkomt. Als varianten kennen we verder Halfwege, Halfwegen, Halve Weg
en Halve Wegen. Daarnaast behoort tot deze groep de plaatsnaam Bedaf, die we
zowel in Uden als in Baarle-Nassau aantreffen. Be- is daarin een latere ontwikkeling
van Mi-/Me-. De oorspronkelijke vorm van de naam was Midde-af ‘halverwege’.
Vroeger heeft er in ons land een echte afstand-naam bestaan, maar dat is erg lang
geleden. Een Romeinse militaire wegenkaart, naar haar latere eigenaar de Tabula
Peutingeriana ge-
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noemd, vermeldt in het rivierengebied de plaatsnaam Ad Duodecimum. De betekenis
daarvan is ‘Bij de twaalfde mijlsteen’. Het gaat hier om een Romeins station op
twaalf Gallische mijlen ten westen van Nijmegen. De huidige archeologen lokaliseren
deze plaats bij Maasbommel-Berghuizen. Vroeger heeft men Ad Duodecimum wel
bij Druten gezocht. Er is daar nog een Twaalfdemijlseweg, maar die heeft zijn naam
aan negentiende-eeuwse oudheidminnaars te danken.

Achthonderdroe's Klap
Behalve in de lengte is het ook mogelijk in de breedte te meten. Soms zal het voor
ontginners, grondbezitters, polderbestuurders of fiscale ambtenaren voldoende geweest
zijn om alleen de breedte van een stuk land te kennen. Dit zien we vooral in lagere
delen van Nederland, waar even lange percelen evenwijdig naast elkaar liggen.
Rechtlijnigheid is het kenmerk van de noordelijke veenkoloniën. Het is daarom niet
verwonderlijk dat we daar namen tegenkomen die erop wijzen dat men oorspronkelijk
alleen aan de breedte van het veen gedacht heeft. De Zestig Roe bij Stadskanaal is
een stuk grond van zestig roeden breed dat twee eeuwen lang als een Drentse enclave
in Gronings gebied gelegen heeft. De Achthonderdroe's Klap was een ophaalbrug
bij Bonnermond die toegang gaf tot een veenconcessie van achthonderd roeden langs
het Stadskanaal.
De meeste sporen van breedtemeting zijn in de namen van kleinere percelen te
vinden. Op verschillende plaatsen kunnen we veldnamen aantreffen als de Vier Roe,
de Vijf Roeden, de Zeven Roeden en de Veertien Roeden. Naast de roede heeft men
in het westen en midden van ons land als synomien de garde, geerde of gaarde
gekend. Er komen daar dan ook niet alleen namen op -Roe of -Roeden voor, maar
ook - in dezelfde betekenis - op -Garden, -Geerden of -Gaarden. Zo zijn bijvoorbeeld
de Twee Geerden, de Drie Garden, de Acht Gaarden, de Elf Geerden, de Twintig
Garden namen van stukken land die oorspronkelijk twee, drie, acht, elf en twintig
roeden breed waren.
Eén naam dienen we in vele gevallen van de bovengenoemde groep uit te sluiten:
de Vier Garden. Vooral in het rivierengebied is dit een zeer frequent optredende
veldnaam. Nu is het natuurlijk mogelijk dat een perceelsbreedte van vier roeden daar
zeer
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gebruikelijk was. Dat is echter niet het geval geweest. Uiteraard zullen enkele Vier
Garden's wel naar hun breedte genoemd zijn, maar de meeste hebben daar niets mee
te maken. Zij gaan in werkelijkheid op een omvorming terug en wel van het woord
vergarde, vergerd, vergt, dat in die streken ‘boomgaard’ betekende. Hieruit blijkt
weer dat het nooit kwaad kan naamkundig op onze hoede te blijven. Zelfs de
verklaring van een garde-naam hoeft niet altijd uit de lengte of de breedte te komen.
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Zondervan
Ondanks hun revolutionaire oorsprong waren Napoleons vernieuwingen vaak minder
nieuw dan zij er uitzien. Dat geldt ook op naamkundig gebied. Toen de Keizer bij
ons in 1811 het dragen van een vaste familienaam verplicht stelde, betekende dat
hoogstens de versnelling van een proces dat toch al een tijd aan de gang was. De
meeste Nederlanders hadden al generaties lang een vaste achternaam, en daar waar
dat nog niet het geval was, waren in ieder geval duidelijk tendensen in die richting
aanwezig. Het probleem was echter dat in sommige streken van ons land en in
sommige sectoren van de maatschappij nog andere naamgevingssystemen
functioneerden, en dit waren bovendien systemen waar de namengebruikers redelijk
goed mee uit de voeten konden. De belangrijkste daarvan waren het gebruik van
patronymica of vadersnamen en de gewoonte om zich te noemen naar de boerderij
of plaats waar men op dat moment woonde.

De status van familienamen
De vervanging van het patronymicale namengebruik door een systeem dat gebaseerd
was op vaste familienamen heeft weinig problemen opgeleverd. Dat komt
waarschijnlijk doordat veel namengebruikers ontdekten dat zij hier van staatswege
een middel tot statusverhoging aangeboden kregen. Vooral in de noordelijke delen
van het land was men immers nog in de achttiende eeuw vaak van oordeel dat het
dragen van een familienaam in de eerste plaats aan de betere standen voorbehouden
was. Het eenvoudige volk kon eigenlijk wel alleen met een vadersnaam toe. Een
aardige illustratie van die opvatting vinden we in Sara Burgerhart, waar het
dienstmeisje Pieternelletje Pauwls bij wijze van gunst van haar werkgever
toestemming krijgt zich Pieternelletje
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Deegelyk te noemen. Wie tot dan toe gemeend had dat het voeren van een familienaam
iets was dat boven zijn stand lag, zal in 1811 weinig moeite gehad hebben zich aan
de nieuwe naamkundige uniformering te onderwerpen.
Bij de adresnamen lag de zaak anders. Hier was geen sprake van duidelijke sociale
beperkingen, maar had men gewoon met een alternatief achternamensysteem te doen.
Het was dan ook dit systeem dat in de ogen van de autoriteiten als het kwaad gold
dat het moeilijkst viel uit te roeien. Nog in 1825 moest er een Koninklijk Besluit van
Willem I aan te pas komen om - onder dreiging met straf - een einde te maken aan
de gewoonte om steeds een nieuwe naam aan te nemen als men van woonplaats
veranderd was.

Dwarsliggers
Er is niet zoveel bekend over de namen die in 1811 en volgende jaren nieuw zijn
aangenomen. Lang niet overal zijn de registers van naamsaanneming bewaard
gebleven en vaak zijn ze dan nog onvolledig. In veel plaatsen heeft men zulke registers
waarschijnlijk zelfs nooit aangelegd. Over eventuele weerstand tegen de nieuwe
maatregel weten we nog minder. Men zou denken dat die wellicht in de nieuw
gecreëerde familienamen tot uitdrukking zouden zijn gekomen, maar daar valt
evenmin veel uit op te maken. Zeker, menige Nederlander loopt met een familienaam
rond die ons met de ogen doet knipperen als we over de betekenis ervan nadenken.
Namen als Naaktgeboren, Vroegindewei, Boerendans, Goedvolk, enzovoort zijn
echter ouder dan de Napoleontische tijd en hebben hun ontstaan zeker niet aan een
anti-centralistische protesthouding te danken.
Toch zijn er een paar namen aan te wijzen die door hun betekenis of hun vorm
laten doorschemeren dat de dragers ervan de Napoleontische regelzucht mogelijk
niet helemaal serieus genomen hebben. Daar is bijvoorbeeld de naam Zondervan,
met zijn variant Sondervan. Van was sinds het begin van de zeventiende eeuw een
vrij gebruikelijk synoniem voor ‘familienaam’. De oorsprong van het woord - uit
een voorzetsel bij herkomst- en bezitsnamen - zal duidelijk zijn. De eerder genoemde
Pieternelletje Pauwls ‘had zoo een dingsigheid om ook een van te hebben’ en kreeg
daarom een echte familienaam.
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Door zich na 1811 Zondervan te gaan noemen, gaf men te kennen dat men tevoren
geen vaste familienaam had gedragen en dat men dus eigenlijk best zonder zou
kunnen. Zo liet Pieter Lieuwes, zoon van Lieuwe Pieters, zich in Sneek inschrijven
als Pieter Lieuwes Zondervan. In Franeker voegden Jelke en Johannes Pieters de
naam Sondervan aan hun patronymicum toe. Ook uit andere plaatsen in Friesland
zijn gevallen bekend van mensen die in 1811-1812 de namen Zondervan en Sondervan
aangenomen hebben. Nog steeds is Zondervan in deze provincie een bekende
familienaam. Volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen woonden er
in 1947 364 personen met deze naam. Een andere concentratie ervan vinden we in
Noord- en Zuid-Holland, provincies waar tot 1811 op het platteland ook nog vrij
veel patronymica in gebruik zijn geweest.
In de Friese registers van naamsaanneming kwam ik nog iemand tegen die
misschien heeft willen aangeven dat hij eerder geen familienaam gedragen had. Hij
heeft bovendien zijn voornaam als uitgangspunt genomen. Het gaat om Adam Sipkes
uit Marrum, die zich in 1811-1812 liet inschrijven als Adam Sipkes de Eerste. Bij
Wiebe Gooitzes uit Rottevalle en Nammen Ydes uit Anjum zal aan de gang naar de
Mairie wellicht nog een dieper soort reflectie dan over de eigen naam voorafgegaan
zijn. Zij lieten zich namelijk inschrijven onder de familienamen Eenling en Sterveling.

Lettergrappen
De term ‘acrofonische initiaalverbinding’ zal de meesten onder u niet veel zeggen,
maar de naam ESSO des te meer, vooral als u weet dat die bedacht is door de firma
Standard Oil of New Jersey. Een bekend voorbeeld van een dergelijk spel met initialen
is ook de Nederlandse firmanaam ERRES, van R.S. Stokvis. Deze manier van
naamvorming is niet nieuw. Er zijn aanwijzingen dat onze voorouders er al vlak na
1800 gebruik van maakten, toen zij gedwongen werden zich een familienaam aan te
schaffen. Zo gaan de namen Efdee en Efdé terug op de initialen F.D. , die mogelijk
stonden voor Freerk Dirks. Andere uitingen van deze lichte vorm van recalcitrantie
zijn de namen Erbee en Erbé, die we misschien aan ene Rinse Berends te danken
hebben.
Nu we eenmaal weten dat onze voorouders in het verleden dit
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soort grapjes uitgehaald hebben, is het natuurlijk verleidelijk naar andere voorbeelden
van dergelijke acrofonieën te zoeken. Een redelijke kans hebben we bij de namen
Abee en Abé en wel omdat we daarnaast ook nog A.B. en AB kennen. Verder wordt
het echter veel twijfelachtiger. Dat komt doordat plattelanders nog wel eens de neiging
gehad hebben hun achternaam te verfransen als zij hoger op de sociale ladder
geklommen waren. Namen die vaak eenvoudig teruggingen op patronymica kregen
daardoor een ander aanzien. Zo werd Tanje tot Tanjé en Balje tot Baljé en Beljee.
De volgende namen komen in principe zowel voor een acrofonische als een agrarische
verklaring in aanmerking: Adee, Aka, Efée, Egé, Estée, Hajee, Havee, Kadee, Kadé,
Katee, Obee en Odé. Zonder grondig genealogisch onderzoek blijft het echter de
vraag welke daarvan hun ontstaan nu aan een grappenmakker en welke aan een status
gevoelige boer te danken hebben.
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Vroege Nederlanders
Voor ordelijk ingestelde geesten blijft het altijd iets slordigs houden: waarom heten
de inwoners van Holland nu Hollanders, die van Gelderland Gelderlanders, maar
die van Friesland geen *Frieslanders? Zomin trouwens als we de inwoners van
Zeeland *Zeelanders noemen. Blijkbaar is de verhouding tussen territoriale naam
en inwoneraanduiding niet altijd zo eenvoudig geregeld als wij dat wel zouden willen.

Wonen en heten
In onze georganiseerde maatschappij kennen we een hiërarchie van geografische
eenheden waar we ons bewoners of inwoners van kunnen noemen, de straat, de wijk,
het dorp of de stad, de gemeente, het gewest, de provincie, het land en het werelddeel.
Ieder van deze eenheden heeft een naam: De Bloemstraat ligt in De Jordaan in
Amsterdam, Amsterdam hoort onder Amstelland in Noord-Holland, Noord-Holland
is een provincie van Nederland en dit is weer een deel van Europa. Waar men zich
ook in de hiërarchie bevindt, op straatniveau of op Europees niveau, er is altijd een
inwoneraanduiding bij te bedenken. Naar ons gevoel is die aanduiding afhankelijk
van de naam van de geografische eenheid: omdat men ergens woont, kan men
geplaatst worden. Er is echter een tijd geweest waarin dit niet altijd onmiddellijk
opging. Vóór de vestiging van het Frankische staatsgezag in de vroege middeleeuwen
kenden we wel volksstammen, maar niet of nauwelijks politiek-geografische gewesten
in de zin van districten en provincies. Voor zover er gebieden met een eigen naam
bestonden, waren deze meer door hun landschappelijke samenhang dan door de
politiek bepaald.
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Stammen in de vroege middeleeuwen
Als we met betrekking tot de vroege middeleeuwen over ‘stammen’ spreken, denken
we tegenwoordig niet meer aan een raciaal begrip, maar meer aan een
politiek-cultureel verbonden groep mensen onder leiding van een aanvoerder. Deze
groepen konden zich onderling ook weer aaneensluiten tot grotere stammen. De
klassieke schrijvers hebben ons wel de aanduidingen overgeleverd waaronder deze
stammen bekend geweest zijn, maar meestal niet de namen van de gebieden waar
zij zich ophielden. Dat komt omdat die namen toen veelal nog niet bestonden. De
meeste stammen trokken rond en hadden geen permanente vestigingsplaats. Bovendien
werd in deze vroege periode nog weinig territoriaal gedacht, zodat het niet altijd
relevant geacht werd het woongebied van de stam afzonderlijk te benoemen. Het
was alleen de aanduiding van de stam zelf die telde. Pas in de loop van de
volksverhuizingstijd begon er een echte regionale indeling te komen. In de
Karolingische tijd blijken alle grotere en kleinere gewesten van het rijk een naam te
hebben. Bij die naamgeving is soms gebruik gemaakt van de oude Germaanse of
zelfs voorgermaanse stamaanduidingen. Die moeten uit een zeer vroege taalfase
stammen, want hun oorspronkelijke betekenis is meestal niet of nauwelijks te
achterhalen. Friesland is zo'n geval, waar de Friezen hun naam aan het door hen
bewoonde gebied gegeven hebben. Aanvankelijk strekte dit zich langs de hele kust,
van Zeeuws-Vlaanderen tot De Weser uit; de latere provincie is tot wat bescheidener
proporties teruggebracht. Toch betekent dit wel, dat we de vroegmiddeleeuwse
inwoners van de kuststreken van Groningen, Holland en Zeeland in feite als Friezen
moeten aanduiden. Wat overigens de spelling van de provincienaam Friesland betreft
is de vorm die met een F- begint lange tijd niet de enige geweest. Nog in de Grondwet
van 1840 luidde de officiële schrijfwijze Vriesland. De spelling Friesland verscheen
pas in die van 1848.

Zeeuwen, Twenten, Drenten
Er is nog een provincie waar de inwoners eerder een etiket opgedrukt gekregen
hebben dan het gebied waarin zij woonden en wel Zeeland. Het woord zeeuw is naar
alle waarschijnlijkheid een oude afleiding van zee in de betekenis van ‘iemand die
aan
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zee woont’. Zeeuwen waren dus ‘zee-aanwoners’. Het is niet uitgesloten dat hun
woongebied mogelijk eerst *Zeeuwland ‘land van de zeeuwen’ geheten heeft. In een
vrij vroeg stadium heeft deze naam echter voor die van Zeeland ‘land aan zee’ moeten
wijken. Tegenwoordig hebben wij het alleen over Zeeuwen. Lange tijd heeft dit
woord echter een zeer teruggetrokken bestaan geleid. In de oudste schriftelijke
bronnen tot de zeventiende eeuw toe vinden we vrijwel steeds van Zeelanders
gesproken.
Andere vroege vogels zijn de Twenten en de Drenten. Het probleem is hier echter
dat de verklaring van deze woorden zoveel moeilijkheden geeft dat we al snel in
gissingen blijven steken. Het enige dat er met wat zekerheid over te zeggen valt is
dat wij er de telwoorden twee en drie in kunnen herkennen. Verder gaat het om
aanduidingen die reeds rond het begin van de jaartelling bekend geweest moeten
zijn, want een Romeinse inscriptie spreekt al van Tuihanti, ‘Twenten’. Het is mogelijk
dat Twenten ‘inwoners van een in tweeën gedeeld gebied’ betekend heeft. Een
achtste-eeuwse vermelding van Noord-Twente suggereert dat een dergelijke deling
inderdaad bestaan heeft. Hoe evenwel de verhouding tussen de inwoneraanduiding
Twent en de streeknaam Twente in die vroege periode geweest is blijft vooralsnog
een raadsel.
Wat Drente en de Drenten betreft beschikken we weliswaar niet over schriftelijke
gegevens uit de Romeinse tijd, maar de opvallende overeenkomst in vorming met
de naam Twente maakt het toch wel waarschijnlijk dat we hier eveneens met een
voormiddeleeuwse naam te doen hebben. Die zou mogelijk kunnen teruggaan op de
drie nederzettingskernen waaruit Drente in de prehistorie bestaan moet hebben,
waarbij het nogmaals duister blijft of nu de inwoners of het land als eersten benoemd
zijn.

Verscholen inwoners
In een enkele gebiedsnaam kunnen we soms nog een oude inwoneraanduiding zien
doorschemeren. Zo bij voorbeeld in Salland, genoemd naar de bekende Frankische
stam der Saliërs, die hier op hun tocht naar het zuiden tijdelijk verblijf gehouden
hebben. Verder kent ieder die nog op een ouderwetse lagere school gezeten heeft
natuurlijk de Bataven. Kwamen zij niet ooit op hout-
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vlotten de Rijn afzakken? Zij hadden een reputatie van krijgshaftigheid en
democratische gezindheid. Latere generaties hebben daar bij ideologisch getinte
naamgevingen dankbaar gebruik van gemaakt, bij voorbeeld toen in 1619 op de
puinhopen van Jacatra het koloniaal middelpunt Batavia gesticht moest worden, of
in 1795 bij de vestiging van de Bataafse Republiek. In een meer neutrale zin zijn de
Bataven echter al veel eerder in een naam terechtgekomen en wel in de naam Betuwe,
die in de Romeinse tijd Batavia luidde en ‘land van de Bataven’ betekende.
Minder bekend is wellicht dat we bij Humsterland, de naam van een deel van het
Westerkwartier van Groningen, met een geval te maken hebben dat verwant is aan
dat van Salland. Het element land is een toevoeging uit de late middeleeuwen.
Oorspronkelijk heette dit gebied Hugmerki ‘de streek van de Hugen’, waarmee een
andere, waarschijnlijk met de Franken verbonden stam aangeduid werd. Een
betrekkelijk laat ontstane inwoneraanduiding hebben we ten slotte voor ons in
Drechterland, de naam van het oostelijk gedeelte van Westfriesland. Bovendien gaat
het om een aanduiding van een wat moderner type, want hij is gevormd als afleiding
bij een aardrijkskundige naam. Het betreffende gebied is in de volksverhuizingstijd
waarschijnlijk niet bewoond geweest. Pas daarna heeft men de mensen die langs het
water De Drecht woonden Drechters kunnen noemen en hun woongebied
Drechterland.
De herinneringen aan vroege Nederlanders zijn dus nogal schaars in onze huidige
taalvoorraad. Friesland, Zeeland, Twente en Drente blijken de enige gewesten te zijn
waar de inwoneraanduiding vóór of tegelijk met de naam van de regio ontstaan is.
Overal elders heten we tegenwoordig naar het gebied waarin wij wonen. Daarover
zal ik het in het volgende hoofdstuk hebben.
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De Limburger werd toch geen Geldersman
In het vorige hoofdstuk heb ik erop gewezen dat Friezen, Zeeuwen, Twenten en
Drenten in zeker opzicht op ons, andere Nederlanders, een streepje voor hebben. Zij
zijn de enigen die in principe niet afhankelijk zijn van de naam van hun gewest als
zij zichzelf willen aanduiden. Groningers, Brabanders, Overijsselaars en anderen
zijn altijd genoodzaakt zich door middel van -er of -aar aan hun provincienaam. vast
te klampen. Dergelijke inwoneraanduidingen hebben een prominente plaats in onze
taalvoorraad gekregen. Bij het horen van woorden als Limburger en Hollander krijgen
we direct allerlei associaties en we hebben het gevoel dat dat altijd zo geweest is.
Bij nader inzien blijkt de leeftijd van deze aanduidingen echter zeer verschillend
te zijn. Sommige maken zelfs nog maar betrekkelijk kort deel van onze taal uit. De
verklaring daarvoor ligt in het verschil in ouderdom van de provincienamen. Het
woord Groninger in de betekenis van ‘inwoner van de provincie Groningen’ kan
niet ouder zijn dan het einde van de zestiende eeuw. Immers, pas in 1595 beslisten
de Staten-Generaal dat de Stad en de Ommelanden van Groningen één gewest zouden
uitmaken. Een Groninger van vóór die datum kon hoogstens een inwoner van de
stad zijn. De inwoners van de provincie werden voordien als Ommelanders aangeduid.

Late Limburgers
Nog veel korter geleden hebben de inwoners van Limburg een eigen aanduiding
gekregen. Het heeft zelfs maar een haar gescheeld of zij hadden zelfs helernaal nooit
bestaan, tenminste als Limburgers. Ook hier is de politiek weer een taalvormende
factor geweest. Tot de Franse tijd bestond het territorium van de huidi-
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Kaart van het hertogdom Limburg in ‘Het Nieuw Nederlandtsch Caertboeck’ van Abraham Goos in
1616. Onze huidige provincie ligt veel noordelijker dan zijn naamkundige voorganger, het hertogdom
Limburg.

ge provincie uit een wirwar van grotere en kleinere staatkundige gebieden en
gebiedjes. Op het Wener Congres is besloten deze bijeen te vegen en als provincie
aan het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden toe te voegen. Het was eigenlijk de
bedoeling deze provincie Opper-Gelderland te noemen, omdat het noordelijk gedeelte
veel oud Gelders gebied omvatte. Koning Willem I heeft daar echter een stokje voor
gestoken en beslist dat de provincie Limburg moest heten. Op die manier wilde hij
namelijk voorkomen dat de naam van het oude hertogdom Limburg verloren zou
gaan. Dat was natuurlijk een aandoenlijk stukje immateriële monumentenzorg, maar
historisch gezien zat de monarch er wel heel erg naast. Het ooit zo beroemde
hertogdom heeft zich namelijk nooit noordelijker uitgestrekt dan de lijn Luik-Aken.

Opmars van Holland
Tegenover de betrekkelijk jeugdige Groningers en Limburgers staan andere
provincialen met wat oudere papieren. Denk bij voorbeeld aan de Hollanders. Alleen
het onderscheid tussen Noord- en Zuidhollanders is daarbij van recente datum. De
pro-
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vincies zijn pas bij de Grondwet van 1840 van elkaar gescheiden. De naam van het
gewest Holland gaat veel verder terug. Zoals ik in het vorige hoofdstuk al geschreven
heb, maakte dit gebied in de vroege middeleeuwen deel uit van Friesland. De eerste
Dirken stonden dan ook als ‘graven van Friesland’ bekend. De politieke
ontwikkelingen van de elfde eeuw leidden er echter toe dat deze graven hun macht
in de eerste plaats concentreerden in een streek in de omgeving van Leiden die
Holtland ‘houtland’ heette. Sinds ongeveer 1100 noemden zij zich ‘graven van
Holland’. Holland werd ook de naam van een groot deel van het gebied waar zij hun
gezag over uitbreidden. Alleen Westfriesland en Zeeland behielden hun eigen naam.
De inwoners van het uitdijende Holland komen we in de middeleeuwse bronnen al
spoedig als Hollanders tegen. Op de vleugelen der economische, politieke en culturele
expansie heeft dit begrip zich in de loop der tijd zover uitgebreid, dat er ook allerlei
groepen van mensen mee aangeduid kunnen worden die met het gewest Holland
maar weinig van doen hebben. Zo wordt iedere niet-Limburger in die provincie vaak
voor Hollander uitgemaakt, ook al komt hij uit Noord-Brabant of Gelderland.

Aan de andere kant van de IJssel
Theoretisch kan de aanduiding Overijsselaar nog ouder zijn dan die van Hollander.
Het heeft echter eeuwen geduurd voor wij hem ook werkelijk gebruikt vinden. De
provincie Overijssel heeft zijn naam vanuit Utrecht gekregen. De bisschoppen van
Utrecht, die over het zieleheil van vrijwel alle Noordnederlanders hadden te waken,
kregen in de tiende en elfde eeuw naast dit geestelijk gezag ook politieke macht over
uitgestrekte gebieden in Salland en Twente. Zij duidden deze aan als ‘het land of de
streken aan de andere kant van de IJssel’. Deze omschrijving is kennelijk lange tijd
voor hen voldoende geweest, want pas in de latere middeleeuwen zien we in de
bronnen de namen Overijssel of Oversticht opduiken. De laatste naam is eveneens
vanuit Utrecht gevormd. Het woord sticht was een Middelnederlands synoniem voor
bisdom. Terzijde wil ik er hier op wijzen, dat IJssel in de middeleeuwen vrijwel altijd
met één -s geschreven werd, Isla, Hisla, Ysla, Ysela. Dat is ook niet verwonderlijk,
want het gaat hier om een eenvoudige afleiding op -l bij een
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stam īs, die ‘stromen’ betekende. De uitspraak van deze riviernaam vertelt ons dat
de stamklinker altijd lang gebleven is. Dus is de tweede s in de namen IJssel en
Overijssel overbodig. Verstandige mensen hebben hem dan ook al lang overboord
gegooid.

Brabanders overal
Hierboven hebben we gezien dat het gewest Holland zich tegenover zijn omgeving
als een soort koekoeksjong gedragen heeft. Iets dergelijks is eveneens bij Brabant
het geval geweest. Ook hier geldt weer dat de toevoeging Noord- van recente datum
is. Het onderscheid tussen de provincies Noord- en Zuid-Brabant stamt uit de
Grondwet van 1815. Brabant zelf is echter een gewest met wortels die tot ver in de
middeleeuwen terugreiken. De naam had oorspronkelijk betrekking op de streek
tussen Senne en Schelde. Over de betekenis ervan wordt gestreden. Het element
-bant is wel duidelijk. Dit betekende ‘streek, gebied’. De onenigheid bestaat over
het eerste deel, dat Brak(o) geluid moet hebben. Volgens sommigen was dit een
woord voor ‘moeras’, volgens anderen voor ‘pas ontgonnen land’. Hoe dan ook, in
dit Brabant lagen een aantal graafschappen die al vroeg op de gebruikelijke
middeleeuwse manier, via vechten en verwekken, in handen van een invloedrijk
geslacht gekomen zijn. Vanaf het begin van de elfde eeuw gingen de leden van dit
geslacht zich ‘graven van Brabant’ noemen. Al het gebied dat zij verder verwierven
kwam ook Brabant te heten en de inwoners Brabanders. Voor de latere tijd ligt daar
nog een aardige parallel met het begrip Hollanders. In de zeventiende en achttiende
eeuw werd Brabander in vele landen namelijk de algemene term voor
‘Zuidnederlander’, zelfs als het om een Vlaming ging.

Van Gelreman tot Geldersman
Als laatste expansionist hebben we dan nog Gelderland. Zoals zo vaak was het begin
uiterst bescheiden: de stad Geldern in het Land van Kleef. Met enige voorzichtigheid
verklaart men de naam van deze plaats wel als ‘geelachtige heuvelrug’. De streek
rond Geldern - in de middeleeuwse bronnen Gelria, Gelre - kwam in de eerste helft
van de elfde eeuw in handen van een ondernemende Vlamin, geheten Gerard. Hij en
zijn nakome-
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lingen wisten zich in vrij snel tempo meester te maken van een groot deel van de
huidige provincie Gelderland, Noordlimburg en het aansluitende deel van het Land
van Kleef. Zij noemden zich ‘graven van Gelre’ en het gebied waarover zij hun macht
uitoefenden ‘het graafschap van Gelre’. Vaak sprak men ook van ‘het land van Gelre’.
De naam Gelderland verschijnt pas in het midden van de veertiende eeuw en heeft
aanvankelijk alleen betrekking op Oppergelder, de omgeving van Roermond. Het
heeft nog meer dan een eeuw geduurd voor hij - heel voorzichtig - als naam van het
hele gewest in gebruik begon te raken. Deze trage ontwikkeling heeft gevolgen gehad
voor de vorm van het woord waarmee de inwoners van de provincie aangeduid
werden. Zolang dit gebied Gelre heette, hebben de te verwachten moeilijkheden met
de uitspraak kennelijk verhinderd dat er eenvoudig -er achter deze naam geplaatst
werd om een inwoneraanduiding te krijgen. Het probleem is echter ondervangen
door de vorming van een samenstelling met -man. Gelreman was in de middeleeuwse
bronnen het normale woord waarmee men iemand uit Gelderland aanduidde. Als wij
geen Gelderlander zeggen, spreken we tegenwoordig over een Geldersman, maar
dat is een latere vorm, die pas in de zestiende eeuw ontstaan is. Waarschijnlijk hebben
andere -smannen, zoals de Engelsman en de Fransman, het insluipen van die -s- op
hun geweten.
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Provincialen en regionalen
De aardrijkskunde speelt in onze familienamen een belangrijke rol. Hoevelen van
ons leggen door hun namen geen getuigenis af van de plaats, de streek of het land
waar een voorouder ooit vandaan is gekomen. Dat hoeft niet altijd ver weg geweest
te zijn, zoals bij de Van Zweden's en de Italiaander's. Vaak is zo iemand genoemd
naar een plaats in de buurt. Vandaar ook dat de meeste aardrijkskundige familienamen
in Nederland van eigen bodem stammen en dikwijls slechts een beperkt
verspreidingsgebied hebben. Naamkundig gesproken zijn de Van Agt's en Van Mierlo's
maar heel weinig boven hun provinciaal niveau uitgestegen.
De meest gebruikelijke manier om iemands herkomst aan te geven was door middel
van een aardrijkskundige naam, meestal voorafgegaan door Van. Bestond er bij de
naamgevers een behoefte aan een meer expliciete karakterisering, dan werd soms
een inwoneraanduiding gebruikt. In een federalistische staat als De Republiek der
Verenigde Nederlanden heeft het behoud van de gewestelijke autonomie altijd een
belangrijke rol gespeeld. Het zou ons dan ook niet verbazen als we iets van dit
regionalisme in onze familienamen terug zouden vinden. Dat is echter maar in
beperkte mate het geval. Hoewel bij iedere streeknaam een inwoneraanduiding hoort,
die in principe van bijnaam tot familienaam kon worden, hebben slechts weinigen
dit stadium ook werkelijk bereikt. Namen als *Westergoër, *Delflander en
*Veluwenaar zal men tevergeefs zoeken in het Nederlands Repertorium van
Familienamen.
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De Vries en De Groninger
Onder de aanduidingen die het wel tot familienaam gebracht hebben is er natuurlijk
één die met kop en schouders boven alle andere uitsteekt: De Vries. Na De Jong is
dit de meest voorkomende naam in ons land. Deze hoge frequentie dankt hij aan het
feit dat hij al vroeg zowel van buiten af als van binnen uit gegeven is. Niet alleen
heeft men deze naam gebruikt om er mensen uit Friesland mee te beschrijven, de
Friezen hebben hem ook vaak zelf gebruikt om er zich mee te markeren. Dat is
waarschijnlijk ook de verklaring voor het feit dat de provincie met het grootste aantal
De Vries-naamdragers nu juist Friesland blijkt te zijn. Overigens is het opvallend
hoeveel varianten er van deze naam blijken voor te komen: Frese, Fries, De Fries,
Friese, Frieze, Vrees, De Vrees, De Vreese, Vreeze, De Vreeze, De Vrese, Vries,
Vriese, De Vriese, Vrieslander, Vrieze, en De Vrieze. Of de naam Vriesman hier ook
toe hoort, is de vraag. Dit woord kon namelijk tevens op de verpersoonlijking van
de winter en dan op de boeman slaan. Hoewel de stamaanduiding der Friezen aan
de basis van al deze varianten gelegen heeft, is de weg langs welke zij tot familienaam
geworden zijn heel verschillend geweest. Behalve uit de historische gegevens valt
dit ook af te lezen uit hun verspreiding, die duidelijk van die van De Vries afwijkt.
In tegenstelling tot deze naam blijkt namelijk geen van de opgesomde varianten in
Friesland zijn hoogste score te behalen.
Lopen we de kaart van Nederland nu af op zoek naar andere provincialen of
regionalen onder onze familienamen dan wordt de oogst onmiddellijk veel magerder.
Groninger, De Groninger, Gröniger, Groninger en Grönniger zijn namen die door
maar heel weinig mensen gedragen worden. De oorspronkelijke geografische herkomst
is hier waarschijnlijk de stad Groningen geweest. De provincie heeft zijn naam
immers pas vrij laat gekregen. Bovendien hebben de bewoners van de Groninger
Ommelanden zich zelf nog lang als Friezen beschouwd.

Drent, Drenth en Drentje
De namen Drent en Drenth zijn wat dikker gezaaid. We vinden ze vooral in Groningen
en Drente. Uit de verspreiding ervan kunnen we opmaken dat ze in eerste instantie
gegeven zijn aan mensen die in de veenkoloniën kwamen werken. Deze veenar-
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beiders hebben beslist niet altijd in hoog aanzien gestaan, getuige de familienaam
Drentje die we in hetzelfde gebied nogal eens aantreffen. Dat deze namen ook vrij
vaak in Noord-Holland voorkomen hoeft niet te verbazen. Amsterdam en omgeving
hebben eeuwenlang immigranten uit noordoost Nederland aangetrokken. Het aantal
mensen dat de naam Drenth met een -h draagt is ongeveer twee keer zo groot als dat
van hen die het zonder die letter moeten stellen. Dat geldt voor iedere provincie waar
deze beide namen voorkomen, wat erop wijst dat we hier alleen maar een
spellingsvariant en niet met een dialectverschil te doen hebben.
Over Overijssel kunnen we kort zijn. Tevergeefs zoeken we naar familienamen
als *Sallander, *Overijsselaar of *Overstichter. De volkstelling van 1947 leverde
één persoon op die Twendt heette. Met deze naam zal het waarschijnlijk net zo slecht
aflopen als met de naam Twent, die al in de vorige eeuw is uitgestorven.

Gelderman en Stigter
In Gelderland is schraalhans naamkundig gezien al evenzeer keukenmeester geweest.
Nergens in Nederland vinden we mensen met namen als *Veluwenaar, *Betuwenaar,
*Achterhoeker, *Bommelerwaarder enzovoort. Alleen de provincie zelf heeft ons
een familienaam geleverd, en wel in een aardige laatmiddeleeuwse vorm, Gelderman,
of een enkele keer met s-toevoeging, Geldermans. De naam komt niet overdreven
veel voor. Toch lijken de Gelderlanders er in het klein hetzelfde mee gedaan te hebben
als de Friezen met de naam De Vries: ze hebben er vooral zichzelf mee benoemd.
De provincie met de meeste dragers van de naam Gelderman blijkt namelijk
Gelderland te zijn.

Gestichte Utrechtenaren
Er zijn mensen die beweren dat het woord Utrechter nooit tot familienaam geworden
is omdat het te gemakkelijk met het beladen begrip Utrechtenaar ‘homoseksueel’
verward kon worden. Hoe het ook zij, *Utrechter is bij ons geen familienaam. Dat
wil niet zeggen dat de provincie geen inwoneraanduidingen aan onze namenvoorraad
geleverd heeft. De vorm waarvan is uitgegaan, is echter wat onverwacht, namelijk
niet Utrecht, maar Het
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Sticht en wel in een spelling die vooral in de zeventiende en achttiende eeuw in zwang
geweest is, Het Stigt. Dit heeft de familienamen Stigter, De Stigter en een enkele
keer Stigters of Stigtenaar opgeleverd. De namen Stichter en De Stichter nemen
maar een bescheiden plaats in. De twee eerstgenoemde namen komen het meest in
Zuid-Holland voor, een provincie die als een typisch opvanggebied voor Utrechtse
namen bekend staat. Daarnaast vinden we nog vrij veel mensen die Stigter heten in
de provincie Utrecht, maar dat is bij een naam van een dergelijke oorsprong niet zo
verwonderlijk.
‘Ick ben een Goyers kind, vervallen in Gods toren!’ riep Vosmeer drie en een
halve eeuw geleden vanaf de planken en zijn nakomeling staat nog steeds op het
toneel. De plaats waar deze laatste zich gewoonlijk pleegt op te houden is kenmerkend
voor de meeste dragers van de naam Gooyer en De Gooyer. We vinden ze namelijk
in hoofdzaak in de regio Amsterdam en in de omgeving van Het Gooi. Echte
uitvliegers zijn het naamkundig gezien niet geweest. Dat geldt trouwens ook voor
de varianten, die we er in mondjesmaat van aantreffen, zoals Gooier, De Gooier, De
Goojer, Goyer en De Goyer. Of Gooyert, De Gooyert, Gooyerts en Gooyers hier ook
bij horen is twijfelachtig. Zelfs als dat niet het geval is blijft het naamkundig patroon
van dergelijke, uit een regionale notie voortkomende familienamen duidelijk. Er zijn
een of twee topnamen met een kenmerkend verspreidingsgebied en daarnaast een
aantal spellings- of dialectvarianten die binnen datzelfde gebied te lokaliseren zijn.
In het volgende hoofdstuk geef ik daar nog wat voorbeelden van.
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Hollanders, Brabers en eilanders
In het vorige hoofdstuk heb ik de namen met een noordelijke, oostelijke of centrale
herkomst besproken. Nu komen de namen aan bod die hun oorsprong in de overige
delen van Nederland hebben. Ik wil met een herkenbaar clubje beginnen, de
nakomelingen van de Hollanders. Zoals wel vaker zijn er twee duidelijke koplopers
aan te wijzen, een met en een zonder lidwoord, Den Hollander en Hollander. Ze
ontlopen elkaar niet veel in aantal, maar hun verspreiding is licht verschillend. De
eerstgenoemde naam is zeer sterk in Zuid-Holland geconcentreerd, terwijl het
zwaartepunt van de tweede naam in Noord-Holland ligt. In beide gevallen hebben
we echter met onmiskenbaar Hollandse namen te maken, wat doet vermoeden dat
zij niet alleen door ‘buitenlanders’, maar ook door inwoners van Holland zelf gegeven
zijn. Het verschil in verspreiding van de namen Hollander en Den Hollander past
overigens in een ruimer naamkundig kader. Noord-Holland is namelijk het gewest
dat opvalt door het grote aantal familienamen dat ontstaan is uit lidwoordloze
bijnamen. Zuid-Holland daarentegen vormt het westelijkste deel van een gebied
langs de grote rivieren waar dergelijke familienamen vaak door het lidwoord Den
voorafgegaan worden. De naam De Hollander neemt in dit geheel een veel meer
neutrale plaats in. Hoewel niet zo veel voorkomend als Hollander en Den Hollander
blijkt hij vrijwel even sterk in Noord- als in Zuid-Holland vertegenwoordigd te zijn.
Er zijn nog enkele interessante afwijkende Hollanders. Zo bij voorbeeld de namen
Hollanders, Holländer en Hollender, die speciaal in Limburg voorkomen en daar
dus kennelijk aan het namenpatroon van die provincie of aan het regionale dialect
aangepast zijn. Meer naar het zuidwesten toe moet de naam d'Hol-
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lander zijn uiteindelijke vorm gekregen hebben. Hollaar daarentegen is het produkt
van een intern Hollandse ontwikkeling. We hebben hier te maken met wegval van
-nd- en rekking van de daaraan voorafgaande klinker. De bekendste vertegenwoordiger
van dit verschijnsel is natuurlijk het woord elkaar, en vooral in de kustdialecten zijn
er meer voorbeelden van te vinden. Het kerngebied van de familienaam Hollaar sluit
daar aardig bij aan, want het blijkt zich in het zuidwesten van de provincie
Zuid-Holland te bevinden. De term Hollander is als naam vormende factor kennelijk
zo overheersend geweest, dat regionale inwoneraanduidingen zich niet tot
familienamen hebben kunnen ontwikkelen. Vandaar ook dat we nergens mensen
tegenkomen die *Westfries, *Kennemer of *Delflander heten. Alleen in Friesland
en Noord-Holland treffen we de naam Waterlander aan, die mogelijk op een inwoner
van het gewest ten noorden van Amsterdam terug zou kunnen gaan.

Zeeuw en Zeelander
In ‘Vroege Nederlanders’ heb ik er al op gewezen, dat het woord zeeuw weliswaar
heel oud is, maar dat het eeuwenlang niet of nauwelijks voor de inwoners van Zeeland
gebruikt is. Als zij in de bronnen ter sprake kwamen, werd er over hen gesproken
als Zeelanders. Pas in de loop van de zeventiende eeuw kwam het woord zeeuw weer
wat meer in gebruik. Waar de oorsprong van de Noordnederlandse familienamen
vaak niet zo ver in het verleden terugreikt, is het niet zo verwonderlijk dat we de
naam Zeeuw en zijn varianten veel vaker tegenkomen dan Zeelander, Zelander en
Zélander. De laatste namen zijn zelfs uitgesproken zeldzaam.
De verhouding tussen De Zeeuw en Zeeuw is nogal ongelijk. De eerste naam wordt
door veel meer mensen gedragen dan de tweede. Wel hebben ze met elkaar hun
kerngebied gemeen, Zuid-Holland. De Zeeuw is daarnaast ook nog vrij redelijk in
Zeeland en Noord-Brabant gerepresenteerd. Vooral in de laatstgenoemde provincie
vinden we ook nog vertegenwoordigers van een zuidelijke variant, en wel Zeeuwe.
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Brabander en Braber
Merijntje Gijzen is niet de enige Brabander geweest die in Zuid-Holland is
terechtgekomen. De familienamen vertellen ons dat velen hem zijn voorgegaan. Dat
blijkt wel heel duidelijk bij de namen die teruggaan op de inwoneraanduiding
Brabander zelf. De varianten met de meeste naamdragers hebben alle hun zwaartepunt
in Zuid-Holland. Dat zijn in de eerste plaats Brabander en De Brabander. Men mist
hierbij Den Brabander, een naam die inderdaad uiterst zeldzaam is. Toch is er wel
een vorm met Den aan te wijzen, maar die moeten we bij de groep Braber zoeken.
Net als Hollaar is Braber ontstaan in de kuststreken door uitval van de combinatie
-nd-. De lange -a- in de eerste lettergreep heeft echter bewerkt dat er na de uitval
zich geen lange, maar een toonloze klinker ontwikkelde. De getalsmatige verdeling
van de varianten van de naam Braber is niet helemaal verrassend. Den Braber en
Braber voeren de lijst aan, op eerbiedige afstand gevolgd door De Braber. Het is
overigens interessant te zien dat Noord-Brabant een eigen variant van deze in principe
Hollandse familienaam kent, en wel Brabers. We herkennen daarin de s-toevoeging
die zo kenmerkend voor deze provincie is. Zou het hier soms om spijtoptanten gegaan
zijn?
Brabant heeft verder nog een regionale inwoneraanduiding opgeleverd die bij de
vorming van familienamen produktief geweest is, namelijk kempenaar, genoemd
naar De Kempen, de streek die zich over een groot deel van Noord-Brabant en het
aansluitende Belgische gebied uitstrekt. De variant Kempenaar komt het meest voor,
merkwaardig genoeg vooral in Friesland. Daarnaast vinden we, in kleinere aantallen,
De Kempenaar, De Kempenaer en Kempener. Waar de naam door inwoners van
Noord-Brabant en Limburg aangenomen is, treffen we weer verschillende
s-toevoegingen aan, zoals Kempenaars, Kempenaers, Kempeneers en Kempeners.

Eilanders
Ons idee van de grootte van een eiland wordt in hoge mate door onze claustrofobie
bepaald. Als we het toch maar als een regio beschouwen zijn er nog een aantal
familienamen aan te wijzen die op aanduidingen voor eilandbewoners teruggaan.
Een heel duidelijke is Tesselaar, een typisch Noordhollandse naam. Hoe-
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wel minder frequent voorkomend, heeft Schellinger eveneens zijn kerngebied in
Noord-Holland. Schokker, afgeleid van de naam van het voormalige eiland Schokland,
komt in hoofdzaak voor in enkele provincies rond het IJsselmeer, zoals Friesland,
Overijssel en Noord-Holland. De naam Vlielander vinden we daarentegen vooral in
de vissersplaatsen van Zuid-Holland. Tot de echte zeldzaamheden horen Wieringer
en Oger, zo deze laatste naam tenminste op een inwoner van Schiermonnikoog en
niet op een van Kallensoog teruggaat.
De Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden zijn niet alle als namenleveranciers
produktief geweest. Bovendien geven sommige problemen. Het eiland Voorne zou
de naam Voorneman opgeleverd kunnen hebben, maar hoe herkennen we de
afstammelingen van de inwoners van Putten. Het naamkundig aanbod is groot genoeg:
Putter, De Putter, Putters, Puttenaar, Putman, Puttmans. Wat de vorm betreft kunnen
zij allemaal in aanmerking komen. Het Land van Putten heette in vroeger eeuwen
ook vaak Den Lande van Put. Daarmee zijn de vormen op -er(s) en -man(s) wel
verklaard. De grote moeilijkheid is echter dat er in Nederland en België zo veel
plaatsen zijn die Putten of Put heten, om nog maar te zwijgen van de vele
verklaringsmogelijkheden die de gewone woordenschat voor deze familienamen
biedt.
De afstammelingen van de inwoners van het eiland Tholen naamkundig zichtbaar
te maken gaat ook niet helemaal probleemloos. Het eiland, of liever de stad, is
genoemd naar het tolhuis dat daar in de middeleeuwen gevestigd geweest is. De -hin de naam is dus overbodige ballast. Omdat niet iedereen dat begrepen heeft, moeten
we dus zowel naar vormen met als zonder -h- zoeken. Beide typen blijken voor te
komen, Tolenaar en Tholenaar en - met de ons zo langzamerhand bekende zuidelijke
s-toevoeging - Tolenaars en Tholenaars. Tholen werd in de middeleeuwen soms ook
Tolne genoemd en deze vorm heeft natuurlijk weer andere inwoneraanduidingen
opgeleverd. Die zijn evenwel met de verschillende varianten van het woord tollenaar
‘tolgaarder’ samengevallen en daarom nu niet meer te achterhalen.
Tot slot nog twee namen die zich min of meer gedragen zoals dat hoort. Bij
Bevelander is het hooguit de vraag of we van Noord- of van Zuid-Beveland uit
moeten gaan. Gezien de
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grootte zal het wel het laatste eiland geweest zijn. Het zwaartepunt van deze namen
ligt in de immigratie- en pendelgebieden Zuid-Holland en Noord-Brabant, terwijl
daarnaast heel wat Bevelander's in Zeeland zijn aan te treffen. De afstammelingen
van de inwoners van Schouwen zijn naamkundig in tweeën verdeeld. Zij die
Schouwenaar kwamen te heten, vinden we vooral in Zeeland en Zuid- en
Noord-Holland. De dragers van de naam Schouwenaars zijn daarentegen in hoofdzaak
in Noord-Brabant geconcentreerd.
En wat met de *Duivelander's, zal men vragen. Die zijn door de Schouwenaar(s)
kennelijk naamkundig onder de voet gelopen. Hun naam zullen we, net als die van
zo vele andere regionalen die onze namenvoorraad hadden kunnen opsieren, tevergeefs
in Nederland zoeken.
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Het water en zijn namen
De Kever en de Zever, de Dubbel en de Devel
Nederland heeft een ontzagwekkende hoeveelheid watemamen, die ook de namen
van onze steden en dorpen niet onberoerd hebben gelaten. Er is zelfs een tak van
wetenschap, de hydronymie, die zich hiermee bezighoudt. Over het hoe en waarom
van de A, de Ee, de Ie en het IJ, Schipluiden, Breukelen en de Donderdagse Wetering.
Velen zullen dat frustrerende gevoel wel kennen: je komt bij een brug of je rijdt
langs een vaart en nergens staat aangegeven hoe dat water heet. De overheid is op
dat punt niet erg mededeelzaam, zeker als we het vergelijken met de manier waarop
straten en wegen van naambordjes voorzien zijn. Slechts hier en daar komen we
boven aan de oprit van een brug een bord tegen waarop de naam staat van het kanaal
of de rivier waarover die brug gelegd is.
Toch heeft vrijwel alles wat groter is dan een regenplas in ons land een naam. Zo'n
naam is echter niet altijd in brede kring bekend. Er zijn heel wat beekjes, slootjes en
vennetjes waarvan alleen de omwonenden weten hoe zij heten. Verder zijn
verschillende beken en riviertjes in de loop van de eeuwen hun naam kwijt geraakt,
al hebben zij er wel een nieuwe voor in de plaats gekregen. De oorspronkelijke naam
is dan soms nog te reconstrueren uit de naam van een dorp of een gehucht dat aan
zo'n stroompje gelegen is.
In de waternamen kan men een grote variëteit ontdekken. Neem alleen al het
uiterlijk waarmee zij zich aan ons presenteren. We vinden er zowel de kortste als de
langste naamkundige eenheden onder waarover onze taal beschikt. Tegenover de A,
de Ee, de Ie en het IJ staan namen als Wildervanksterparticipantenver-
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laat, Hemelrijkskeizerbosloop en Oosterbierumervissersvaart. Ook op een ander
punt is een grote verscheidenheid waar te nemen en wel op dat van de ouderdom.
Die chronologie omspant duizenden jaren en strekt zich uit van het ontstaan van
namen als Rijn en Maas in de verre prehistorie tot enkele decennia geleden toen in
de Flevopolders onder andere de namen Gooise vaart en Zeebiestocht gegeven
werden.
Dat bepaalde namen heel oud zijn, kunnen we op twee manieren nagaan. In de
eerste plaats vinden we een aantal rivieren al in teksten uit de klassieke oudheid
vermeld. Behalve de Rijn en de Maas zijn dat onder meer de Waal, de Utrechtse
Vecht, de Niers, de Roer, de Dieze en mogelijk de Gelderse IJsel. Daarnaast kennen
we talrijke grotere en kleinere rivieren die weliswaar niet over zulke oude papieren
beschikken, maar waarvan de namen toch van vóór onze jaartelling moeten dateren.
Dat kunnen we opmaken uit de manier waarop ze gevormd zijn.

De Zwalm
De wetenschap die zich met het onderzoek van waternamen bezighoudt, de
hydronymie, heeft taalkundige technieken ontwikkeld waarmee men oudere en
jongere naamtypen van elkaar kan onderscheiden. Zo is het soms mogelijk de relatieve
ouderdom van namen op grond van hun betekenis vast te stellen. Dat is het geval
wanneer zij gevormd zijn uit woorden die al heel lang geleden uit onze taal verdwenen
zijn. Zo wordt onder andere de Zwalm in Limburg verklaard als ‘het opzwellende
water’. De naam van de rivier de Reest op de grens van Drente en Overijssel staat
in verband met een werkwoord dat ‘stromen’ betekend moet hebben. De Kever en
de Zever, namen van twee onderdelen van de Kagerplassen, bevatten respectievelijk
de begrippen ‘overstromen’ en ‘druppelen’. Zowel de naam van de Dubbel als die
van de de Devel, beide ten zuidwesten van Dordrecht, gaat terug op een werkwoord
met de betekenis ‘onderdompelen’. In de eeuwen tussen prehistorie en vroege
middeleeuwen trad er een vernieuwing op in de typologie van onze waternamen. Er
ontstonden namen die uit twee scheidbare elementen samengesteld waren. Het tweede
element van zo'n naam bestond uit een woord dat ‘water’ of ‘stroom’ betekende. In
het eerste element werd iets naders over die waterloop uitgedrukt.
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Een bladzijde uit de ‘Alphabetische Lijst der Boezemwateren in Rijnland’ van 1884 laat zien dat
iedere poldersloot in ons waterrijke land een eigen naam heeft.

Tot de oudste namen uit die groep horen die op -apa. Vaak zijn zij vrijwel
onherkenbaar geworden en soms alleen nog terug te vinden in plaatsnamen die op
een -p eindigen. Voorbeelden van dit type zijn onder meer Weesp en Wezep, beide
met de beteke-

Rob Rentenaar, Groeten van Elders

87
nis ‘water langs een weiland’, den Ilp (‘het geelbruine water’) en Velp (‘water bij
een moerassig bos’).
Veel directer herkenbaar zijn de namen op -a, -ee, -beek, -meer, -vliet, -stroom,
-loop, -diep enzovoort, die we sinds de volksverhuizingstijd zien opkomen. Heetten
de oudste vaak niet anders als de A, de Beek of het Diep, in de loop van de tijd blijkt
er steeds meer differentiatie bij op te treden. Een zijtak van de Drentse A is bij
voorbeeld verdeeld in het Oudemolensediep, het Schipborgsediep, het Westerdiep,
het Punterdiep en de Oude A.
De landelijke verdeling van de verschillende naamtypen uit deze groep laat hier
en daar duidelijke regionale voorkeuren zien. Namen op -beek vinden we
hoofdzakelijk in het hele oosten en zuiden van het land, die op -stroom zijn tot het
zuiden van Drente en het gebied van de Dommel in Noord-Brabant beperkt:
Beilerstroom, Slenerstroom, Esse Stroom enzovoort.
Typisch voor de noordelijke en westelijke kustprovincies zijn daarentegen de
namen op -vliet. Denk aan de de Delftse Vliet in Zuid-Holland en de Narrevliet in
West-Friesland, waar niets komisch aan is, maar die men gewoon nar (nauw, smal)
vond. Heeft u zich overigens gerealiseerd dat we altijd over het Haringvliet spreken?
Dat is waarschijnlijk de schuld van de Rotterdammers, die immers de neiging hebben
om het te gebruiken waar andere mensen de zeggen. Een echte Rotterdammer kent
alleen het Katshoek, het Delftse Vaart, het Steiger en het Haringvliet. Die laatste
vorm heeft hij dus kennelijk aan ons allen weten op te dringen.

Afwateringen
Reeds ver voor het jaar 1000 is men in ons land begonnen in het kader van allerlei
ontginningsactiviteiten sloten en afwateringen te graven. Dit heeft uiteraard tot
vernieuwing en uitbreiding van onze waternamenvoorraad geleid. De gegraven
wateren kregen namen op -sloot, -delf, -delft, -graaf, -gracht, -watering, -wetering,
-vaart, -lede, -kanaal enzovoort. Dat die namen soms vrij oud zijn, kunnen we af en
toe uit namen van dorpen opmaken. Sloten in West-Vlaanderen, genoemd naar de
sloot waaraan het gelegen was, wordt al vermeld in een tekst uit 639. Assendelft in
Noord-Holland moet uit de negende of tiende eeuw dateren, het dorp dankt zijn naam
immers aan de Delf die genoemd is
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naar de Ascmannen. Dit was de term waarmee men hier te lande de Noormannen
aanduidde, die bij ons in die periode nogal huisgehouden hebben.
Het is kenmerkend voor de namen van dit soort gegraven wateren dat de mens er
dikwijls zo duidelijk in aanwezig is. Vaak is dat omdat ze genoemd zijn naar
eigenaars, aan wonenden of beheerders, soms ook omdat ze begrippen bevatten die
op de een of andere manier met de menselijke beheersing van de natuur samenhangen.
Namen als de Jonge Japensloot en de Albert Louwensloot in de Zaanstreek spreken
voor zichzelf. De Biswetering bij Kampen blijkt genoemd te zijn naar de bisschop
van Utrecht. Legio is het aantal Molensloten en Molentochten in ons land, evenals
trouwens de Zijlsloten en Sluissloten. Bokken en pramen zijn scheepstypen die
vroeger in de binnenvaart gebruikt werden. We vinden ze onder andere terug in de
naam de Bokvaart bij Ossenzijl en de Praamgracht in Utrecht. Onder schouwen
verstaat men het door de overheid controleren van dijken en waterlopen. De
Schouwsloten en Schouwweteringen, die we op enkele plekken in Zuid-Holland en
Utrecht tegenkomen, danken hieraan hun naam. In de buurt van Noordwijk liggen
parallel aan elkaar de Maandagse, de Dinsdagse, de Woensdagse en de Donderdagse
Wetering, genoemd naar de dagen van de week waarop zij geschouwd werden.

Waternamen
De hoeveelheid en de verscheidenheid van de waternamen hebben de namen van
onze steden en dorpen niet onberoerd gelaten. In tientallen, zo niet honderden namen
van grotere en kleinere bewoonde oorden vinden we het water en zijn namen terug.
Het kan daarbij zowel om herkenbare als onherkenbare waternamen gaan. De meesten
van ons zullen met de verklaring van namen als Beek, Graft, Leek en Musselkanaal
niet zoveel moeite hebben. Hetzelfde geldt voor gevallen waar de dorpsnaam gevormd
is door gebruikmaking van een voorzetsel, zoals bij Ter Aar, Opmeer en Avereest,
dat ‘Over de Reest’ betekent.
Verkeerde spelling en onnodige deftigheid kunnen ons soms zand in de ogen
strooien. Zo heeft de naam Zierikzee niets met de zee te maken. De plaats is genoemd
naar een water de Ee waar ooit een meneer Sigerik zijn naam aan gegeven heeft. De
plaats-
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naam Oud Ade ten noordoosten van Leiden wordt ons ook minder duister als we
weten dat de plaatselijke uitspraak Ouda is en we dus met een samenstelling met de
bekende waternaam A te maken hebben.
Moeilijker wordt het als de waternaam een bepaalde grammaticale of dialectale
ontwikkeling heeft doorgemaakt toen of nadat hij tot naam van een stad of een dorp
werd. Daardoor is het niet meer onmiddellijk duidelijk dat Breukelen naar een water
de Broeklede heet, dat Schipluiden aan de voormalige Schiplede ligt en dat Kortgene
zijn naam aan een water de Korte Kene dankt.
Ten slotte zijn er nog de plaatsnamen die teruggaan op waternamen die we alleen
langs taalkundige weg kunnen reconstrueren. Het dorp Werkhoven in Utrecht moet
genoemd zijn naar een water Wirkundio en in de naam van het gehucht Amen in
Drente zit de beeknaam Aam verborgen.
Dat waternamen weer onderdeel van samengestelde plaatsnamen konden worden,
spreekt haast vanzelf. Schiedam als ‘dam in de Schie’, IJsselstein als ‘sterkte aan de
IJssel’ en Arnemuiden als ‘plaats aan de mond van de Arne’ kunnen met vele
voorbeelden worden uitgebreid. Toch moeten we hierbij oppassen. Soms lijkt het
eerste lid van zo'n samenstelling eenvoudig een bekende waternaam te zijn. Historisch
onderzoek maakt ons echter duidelijk dat bij voorbeeld Maassluis niet als ‘sluis in
de Maas’, maar als ‘sluis van de inwoners van Maasland’ verklaard moet worden.
Zelfs als er geen waternaam te bekennen is, blijkt het water een belangrijke rol bij
de vorming van de namen van onze steden en dorpen gespeeld te hebben. Plaatsnamen
als Veere, Brouwershaven, Coevorden en Zwartsluis leggen daar getuigenis van af.
Die belangrijke rol komt ook op indirecte manier tot uitdrukking. Zonder water had
Heer Jan van Roozendaal zijn dam niet kunnen aanleggen en was Heerjansdam dus
niet ontstaan. Het gehucht Nummer Dertien in Veendam heeft zijn naam alleen maar
kunnen krijgen omdat er twaalf andere sluizen in de Zuiderwijk uitmondden.
Laat ik eindigen met te wijzen op Doodstil in Noord-Groningen. Die naam heeft
weliswaar niets te maken met de rustige sloot waaraan dit dorpje gelegen is, maar
als een meneer Dode daar niet ooit een til of bruggetje over het water getimmerd
had,
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zouden wij die plaatsnaam misgelopen zijn.
Als we in dit verband over mensenwerk spreken, mogen we de ontginning van de
venen van Groningen en Drente niet vergeten. De waternamen in die noordoostelijke
veenkoloniën vertonen een uniform patroon. De zijkanalen waarlangs ooit de turf
vervoerd werd, dragen vrijwel steeds een naam op -wijk: Ommelanderwijk, Tweede
Wijk, Roelofswijk. De hoofdkanalen heten over het algemeen Hoofddiep of
Hoofdvaart. Voor de zijkanalen van het Stadskanaal gebruikte men de term mond,
bijvoorbeeld Exloërmond, Drouwenermond en voor die van de Hogeveensevaart
opgaande, zoals in Sloots Opgaande en Hollandse-veldse Opgaande. Temidden van
al deze monotonie vinden we dan plotseling iets heel anders. Ten noordoosten van
Hogeveen blijkt een heel systeem van turfvaarten te bestaan met onder meer
opvallende namen als Maaswijk en Vechtwijk en verder een reeks vernoemingen naar
Amsterdamse grachten, zoals Singel, Herengracht, Keizersgracht, Binnenkant
enzovoort. Of dat nu als een teken van nostalgie of van Amsterdamse expansiedrift
beschouwd moet worden, hangt waarschijnlijk af van de vraag hoe men zelf over de
hoofdstad en zijn bewoners denkt.
Er is één type waternamen dat wel zeer specifiek Nederlands is, namelijk die van
plassen die achtergebleven zijn na dijkdoorbraken. Overal langs de rivieren en de
zeedijken komen we deze littekens van vroegere overstromingsrampen tegen. Plassen
die in de laatste eeuwen ontstaan zijn, worden in het hele land meestal gaten genoemd.
Oudere dijkdoorbraken dragen echter regionaal verschillende namen. In Utrecht
sprak men vroeger van waden of waaien. Meer naar het westen toe vinden we de
namen op -waal. Het bekende natuurgebied de Bakkerswaal bij Lekkerkerk is een
overblijfsel van de Sint Elisabethsvloed van 1421. Op de Zeeuwse en Zuidhollandse
eilanden gebruikte men de term weel, zoals voor de Keisersweel bij Wemeldinge,
die van 1530 moet dateren.
Wielen komen zowel voor in het gebied van de grote rivieren, in de kop van
Noord-Holland als langs de kust van Friesland. Het Bamewiel bij Oudkarspel vertelt
ons nog dat het water daar ooit gebarnd, dat wil zeggen ‘wild geschuimd’ heeft. In
het hele oosten en noordoosten van het land treffen we verder kolken aan.
Ten slotte is er het gebied van de braken of breken. Het is beperkt
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tot Waterland, de Zaanstreek en de zuidelijke IJdijk. Het straatje de Oude Braak in
Amsterdam herinnert nog aan zo'n dijkdoorbraak.
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Duinen
De behoefte om het ene stuk land van het andere te onderscheiden heeft altijd bestaan.
Sinds anderhalve eeuw lossen we dit probleem meestal op door het gebruik van
kadastrale nummers. Vóór die tijd was men evenwel genoodzaakt de verschillen op
een andere manier aan te geven. En hoe kon men dat beter doen dan door ieder stuk
grond een eigen naam geven?
Hadden mensen zich eenmaal ergens gevestigd dan kreeg eerst de nederzetting
een naam, vervolgens werden meestal de grotere delen van het terrein benoemd die
men voor zijn levensonderhoud nodig had, zoals bouwland, weiland en bos. Later
ging men er ook toe over de kleinere onderdelen van het cultuurland een naam te
geven. Natuurlijk lagen deze namen niet voor alle eeuwigheid vast. Bij een continue
bewoning bleef de naam van de nederzetting meestal wel gehandhaafd. In de
veldnamen zat echter veel meer beweging. Hun bestaan was veel meer afhankelijk
van de behoeften van de dag. Het proces waarbij zij gevormd werden, heeft zich over
vele eeuwen uitgestrekt. Ja, nog lang nadat het kadaster was ingevoerd, ontstonden
er nieuwe veldnamen.
Naamkundig gezien staan de duinen eigenlijk een beetje onder en boven de wet.
Wat wij er aan namen van toppen, vlakten en pannen tegenkomen, kunnen we
natuurlijk niet tot de plaatsnamen rekenen. Maar veldnamen in de zin zoals hiervoor
geschetst zijn ze ook niet helemaal. Daar komt nog bij dat de remmende werking die
de invoering van het kadaster op de naamgeving uitgeoefend heeft, in de duinen niet
opgetreden is. De kadastrale aanduidingen voor het duingebied zijn zeer summier
en voldoen zeker niet aan de behoefte om de onderdelen van het duin van elkaar te
onderscheiden. Een behoefte, die sinds het begin van de
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negentiende eeuw enorm is toegenomen. Vanaf die tijd heeft het duingebied er een
groot aantal functies bijgekregen. Eerst werden de duinen nauwer bij de agrarische
economie betrokken door de ontginning die in de negentiende eeuw grotere vormen
begon aan te nemen. Omstreeks 1850 werd het belang van het duingebied voor de
watervoorziening van de grote steden ontdekt. Vervolgens begon men de problemen
van kustbescherming en bebossing systematischer aan te pakken. In de twintigste
eeuw ten slotte zijn de duinen een belangrijke rol in het massa-recreatiewezen gaan
spelen.

Hoge duinen
Namen kunnen ons soms op weg helpen bepaalde meer gedetailleerde vragen ten
aanzien van de duinen op te lossen. Zij kunnen ons bij voorbeeld aanwijzingen geven
over het ontstaan van het huidige sterk geaccidenteerde duinlandschap met zijn
paraboolduinen. Op zeventiende-eeuwse kaarten blijkt dit al onmiskenbaar aanwezig
te zijn. In de zestiende eeuw wordt ook al regelmatig van hoge duinen en zandbergen
gesproken, zodat we voor die eeuw ook van dit terreinbeeld uit mogen gaan.
Een oudere aanwijzing voor het bestaan van betrekkelijk hoge duinen is misschien
te putten uit de naam van een duin in Bergen. Daar ligt in het zuiden van de gemeente
dicht bij het gehucht Het Woud een duin, dat de naam Klampduin draagt. Op de kaart
van Douw van de heerlijkheid Bergen uit het jaar 1655 komt dit duin voor als
Clamduyn. Ook toen moet het al duidelijk te onderscheiden geweest zijn, want het
wordt ingetekend als de afsluiting van de vallei het Voorveld. Nu kent het
Middelnederlands een woord clam, dat twist of ruzie betekent. We komen het onder
andere in het waterstaatswezen tegen in de term klamdijk. Dat is een dijk waar een
kwestie over gerezen is. Ook de veldnaam Klamakker komt voor, onder andere in
Broek op Langedijk. Het zou me niet verbazen als er ook in de nabijheid van ons
Klamduin ruzie geweest is. Wat is namelijk het geval. Het gehucht het Woud heette
ook wel Noordwimmenum. Dit in tegenstelling tot het eigenlijke Wimmenum, dat
nu onder de gemeente Egmond-Binnen ligt. Waarschijnlijk zijn Wimmenum en
Noordwimmenum op een gegeven ogenblik van elkaar gescheiden, want het
eerstgenoemde dorp wordt een enkele
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maal ook wel Zuidwimmenum genoemd. Wanneer die scheiding plaatsgevonden
heeft, valt op dit moment nog niet uit te maken, maar hij moet in ieder geval van
voor 1411 dateren, want uit dat jaar stamt de oudste vermelding van Zuid-Wimmenum.
De afsplitsing van Het Woud of Noord-Wimmenum zal in de eerste plaats een politiek
karakter gedragen hebben. Belastingtechnisch zijn Noord- en Zuid-Wimmenum
langer een eenheid gebleven. Op een gegeven moment hebben de inwoners van Het
Woud zich echter als belastingbetalers naar het ambacht Bergen laten overschrijven,
wat voor hen kennelijk voordeliger was. De eigenlijke Wimmenummers namen dit
niet, omdat er op hen nu een zwaardere last kwam te drukken. Zij deden de
Noordwimmenummers een proces aan, maar verloren dit. Dit alles moet kort voor
1514 plaatsgevonden hebben, want wij vinden deze zaak genoemd in de Informacie
up de staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Holland ende
Vrieslant van 1514. De belasting waar het hier om ging, het schot, was een
grondbelasting. De overschrijving van de inwoners van Noord-Wimmenum naar
Bergen zal dan ook onmiddellijk gevolgen voor de verdeling van de belastbare
oppervlakten gehad hebben. Zeker aan de grens van de twee kijvende dorpen was
grond genoeg te vinden waarover getwist kon worden. En als daar nu ergens in de
vijftiende eeuw al een redelijk geproportioneerd duin gelegen zou hebben, zou men
dat dan niet het Clamduyn, het ruzieduin genoemd kunnen hebben?

Vlakkere duinen
Sporen van het meer egale landschap dat in oudere tijd de duinen gekenmerkt moet
hebben, treffen we misschien nog in sommige namen aan. Daarvoor moeten wij onze
aandacht richten op de woorden waarmee de vlakkere en lagere delen van het duin
aangeduid worden. De toponymie levert er ons verschillende: dal, del, ketel, plak,
vlakte, vallei. De voornaamste zijn echter veld, pan en vlak. Tientallen namen zijn
ermee samengesteld: Stalenveld, Vogelenveld, Frederiksveld, Bloemkoolpan,
Greppenpan, Halve Pan, Grote Vlak, Zwanenvlak, Russische Vlak, enzovoort.
Vergelijken we nu de woorden veld, vlak en pan met elkaar, dan is veld daarvan
duidelijk het meest neutrale begrip. Bij vlak en pan wordt veel meer het egale karakter
of de tegenstelling tot de
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opgaande delen van het terrein geaccentueerd. Veld betekent in principe echter alleen
maar ‘woest land’ en zegt eigenlijk niets over het uiterlijk daarvan. Namen op veld
kwam ik vrijwel langs de hele kust van Nederland tegen. Vlak beperkt zich echter
grotendeels tot het vasteland van Noord-Holland en het eiland Tessel, en pan, dat in
Vlaanderen zeer veel voorkomt, trof ik tot nu toe bijna alleen op het vasteland van
Zuid-Holland aan.
Zoals ik al eerder opgemerkt heb, zijn oude vermeldingen van duintoponiemen
uitermate schaars. Dit geldt ook voor de namen, die met de elementen veld, vlak en
pan samengesteld zijn. Vrijwel geen daarvan wordt voor de zeventiende eeuw
genoemd. Bezien we nu zowel de oudere als de jongere attestaties van deze namen,
dan valt het op dat het verspreidingsbeeld ervan geen statisch karakter draagt. Vlak
en pan zijn duidelijk expansiever dan veld. Ze hebben dit laatste element zelfs terug
trachten te dringen. In Noord-Holland werd veld door het woord vlak bestookt. Het
Zwarte Vlak in Zandvoort heette in 1720 bij voorbeeld nog het Zwarte Veld. Het
Rommele Vlak in Bloemendaal komen we in 1687 als Rumple veldt tegen. In
Zuid-Holland werd veld door pan in het defensief gedrongen, zoals bij voorbeeld
blijkt uit de naam van de Rietpan in Wassenaar, die in 1647 nog het Rietveld genoemd
werd. De contactzone tussen pan en vlak blijkt zo ongeveer ter hoogte van de
Haarlemmerhout te liggen. Misschien hangt dat samen met bepaalde organisatorische
ontwikkelingen in het duinbeheer.
Valt er nu iets te concluderen over de middeleeuwse topografie van de duinen aan
de hand van de accentverschuivingen tussen de namen op veld, vlak en pan? Ik geloof
het wel. Een paar namen op vlak kunnen ons een aanwijzing geven. Onder de huidige
gemeente Bloemendaal wordt in 1687 tweemaal een Groote velts vlack vermeld en
eenmaal een Zee veldts vlack. Misschien mogen we hieruit concluderen dat veld op
een gegeven ogenblik als terreinaanduiding ter plaatse niet helemaal meer voldeed,
zodat men er vlak ter verduidelijking achter geplaatst heeft. Maar waarom voldeed
het woord veld niet meer? Omdat het terrein te zeer geaccidenteerd geraakt was om
nog met veld aangeduid te worden. Er ontstond een behoefte de verschillen tussen
hoog en laag duidelijker te accentueren. Voor de toppen en andere hogere delen nam
men zijn toevlucht tot allerlei hoogteaan-
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duidingen, waarover de taal beschikte. Voor de lage en vlakke gedeelten gebruikte
men begrippen die ook werkelijk het vlakke of lagere karakter van een gebied
beklemtoonden, zoals pan en vlak. Als deze ontwikkeling zich werkelijk zo
voorgedaan heeft, dan zegt dit wel iets over de ouderdom van de namen op veld.
Mits voorzichtig gehanteerd kunnen zij ons iets vertellen over het uiterlijk van het
landschap toen het nog vlakker was. En inderdaad, als we de zestiende- en
zeventiende-eeuwse vermeldingen van de namen op veld bekijken, dan rolt er wel
iets uit. Namen als Bentveld, Biesveldeken, Rietveld en Zegveld wijzen op een
begroeiing in een vrij vochtig terrein. Dit geldt ook voor de namen Schiltvelt, naar
een nu verdwenen woord schild, dat riet aangeduid heeft, en Ruijge velt, waarin ruig
de betekenis heeft van ‘welig, maar met laag gewas begroeid’.
Op een iets andere begroeiing wijzen misschien de namen Doorenveldt,
Rumpleveldt (rumpel betekent ‘stronk’), Haechsveldt en Palmveldt. De palm in deze
laatste naam is de buxusboom. Een aanwijzing voor de aanwezigheid van vegetatie
in een vochtig milieu is verder nog de grote frequentie waarmee we de naam Zwarte
Veld onder de oudste namen in het duin aantreffen. Hier moet de begroeiing regelmatig
onder water hebben gestaan, waardoor langzamerhand een venige laag ontstond, die
door een opvallend zwarte kleur gekenmerkt werd.

Water
Water is er trouwens altijd veel in de duinen geweest. Het Hardrijdersplak op
Terschelling herinnert eraan, dat je nog in het begin van deze eeuw op de schaats
van de ene kant van het eiland naar de andere kon komen. Ook van de IJspan in
Wassenaar wordt verteld, dat er in de winter geschaatst werd. Bekend is ook het
verhaal, dat men nog in de negentiende eeuw van Amsterdam naar Zandvoort
schaatsen kon zonder meer dan drie duinen over te hoeven klimmen.
Op allerlei manieren komt de vroegere waterrijkdom in de duintoponymie naar
voren. Kurkdroge vlakten, nu slechts begroeid met dennen en Duitsers, blijken namen
te dragen als Waterdal, Waterstal, Vogelwater, Waterdel, Schapenatje en het
Moddervlakje. Zeer illustratief is ook de naam Zeepel-duyn, bij Katwijk aan de Rijn,
die in 1605 voor het eerst genoemd wordt.
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Zepelen betekent in het Middelnederlands: druipen of druppelen. Meestal bracht men
dit werkwoord alleen met het druppelen van het oog in verband, maar het blijkt ook
op de afstroming van het duinwater van toepassing te zijn. In een tekst uit 1651 is
tenminste sprake van de ‘affsepelinge ende affwateringe van de duynen’. Het is deze
affsepelinge, die door kleine geultjes of ‘zijpen’ plaatsvond, die aan het Zepel-duyn
zijn naam gegeven heeft.
Water vinden we ook aan de zeezijde van de duinen, de zijde die wij nu de voorkant
noemen, maar door onze voorouders de Achterduinen genoemd werden. Het nu
vrijwel gesloten front van de eerste zeeloper is vroeger veel minder gaaf geweest.
Op verschillende plaatsen zijn er openingen in geweest. Sommige daarvan waren
het gevolg van de uitmonding van beken in de zee. Andere bleken bij hoge vloeden
als een soort trekgaten te fungeren. Van het eerste geval waren onder andere
voorbeelden te vinden in Velzen en Wijk aan Zee, waar respectievelijk het Watergat
en de Rel in zee uitstroomden. Het tweede geval treffen we in Zandvoort aan, waar
van de achter de eerste zeereep gelegen Lattendel, Houtglop en Schuitegat verteld
wordt dat daar nog in de negentiende eeuw de schepen bij stormtij hun toevlucht
zochten. Tevens spoelde er dan veel wrakhout naar binnen. Min of meer een zelfde
situatie zal men bij Scheveningen gehad hebben, waar we in 1712 een Vloeygat en
óók een Schuitegat tegenkomen.

Dieren
Tot hier toe heb ik alleen gesproken over het water en de begroeiing in de duinen.
De dieren die er huisden zijn nog niet ter sprake gekomen. Toch zijn deze in het
geheel van de duingeschiedenis van enorm belang geweest. Het feit dat dit gebied
eeuwenlang grafelijk en aristocratisch jachtgebied geweest is, heeft zeer sterk zijn
stempel op de ontwikkeling van de duinen gedrukt. Ook in de toponymie komt dit
duidelijk tot uitdrukking.
Als men de diersoorten telt die in namen in het Nederlandse duingebied genoemd
worden, dan zou men haast geloven dat de Ark van Noach niet op de berg Ararat
gestrand was, maar op de Nederlandse kust. Zoals te verwachten was, gaat het hier
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vooral om dieren die we tot het jachtwild rekenen. Vooral vogels komen we veel
tegen. Namen als Swaensdal, Eendenplas, Gansewater en Kiefteglop getuigen ervan.
Ook de namen van twee duinen, die al heel vroeg vermeld worden, zijn misschien
met vogelnamen samengesteld. Ik bedoel ten eerste de Trappenberg of Trappersberg,
die in 1461 en 1462 in Heemstede genoemd wordt. Hierin kunnen we de trappe of
trapgans herkennen, waarvan we ook uit andere gegevens weten dat er in de
middeleeuwen op gejaagd werd. De andere naam is de in 1342 vermelde
Wachtelbergh, die misschien ergens in Bloemendaal gelokaliseerd moet worden.
Een wachtel is een ander woord voor de kwartel, welke vogel in de middeleeuwen
als jachtwild zeer geliefd was. Eveneens zeer in trek was de snip. De jacht daarop
schijnt keukelen geheten te hebben. Hoe hij in zijn werk ging is ons niet overgeleverd,
maar hij schijnt vrij populair geweest te zijn. We komen hem bij voorbeeld tegen in
een rapport van luitenant Houtvester uit 1596, waarin deze meldt, dat hij tussen Lisse
en Sassenheim een ‘kueckelaer’ gearresteerd had, die een snip ‘ghecuekelt’ had. Het
is dit zelfde keukelen of snipperjagen geweest, dat aan de Keukelduinen bij
Wimmenum hun naam gegeven heeft.
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De spelling van onze aardrijkskundige namen
Een heftig kabaal barstte los na de publikatie (in 1967) van het ‘Rapport van de
Nederlands-Belgische commissie voor de spelling van de bastaardwoorden’.
Taalgebruikers van allerlei soort, zoals leraren, onderwijzers, schrijvers en journalisten
liepen te hoop en schaarden zich achter de -c- van conservatisme.
Als zo iets neutraals als het regelen van de spelling van onze taal al een dergelijk
rumoer teweeg kon brengen, staat ons een nog veel grotere rel te wachten, als de
definitieve regeling van de schrijfwijze van de Nederlandse aardrijkskundige namen
aan de orde komt.
Al meer dan een eeuw houdt dit probleem de gemoederen bezig. Het begon in
1857 met een vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken, namens zijn collega
van Oorlog, aan de Afdeling Letterkunde van de Koninklijke Academie van
Wetenschappen om advies over de spelling van bepaalde Nederlandse plaatsnamen.
Er werd een commissie gevormd die aan het werk toog met de opdracht de
Nederlandse plaatsnamen te spellen overeenkomstig de regels van De Vries en Te
Winkel. Het resultaat was de Lijst van Nederlandsche Plaatsnamen, die in 1864 door
de Koninklijke Academie werd uitgegeven. Het streven een eenvoudige, handzame
en toch wetenschappelijk verantwoorde spelling van onze plaatsnamen op te stellen
bleek niet zo makkelijk uitvoerbaar. Men kan dan ook niet zeggen, dat de Lijst
overliep van consequentie. Hij verwierf zich niet het gezag dat de opstellers ervan
verwacht hadden. Wel schreef het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
in 1883 aan zijn afdelingen het gebruikt van de Lijst voor, maar daar kwam weinig
van terecht. Anderen namen de fakkel van de Koninklijke Academie over en trachtten
tot een sluitend systeem voor de schrijfwijze van onze
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geografische namen te komen. Onder hen moet allereerst het Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap genoemd worden, dat in 1884 een Woordenlijst voor
de spelling der aardrijkskundige namen in Nederland uitgaf. Ondanks de vele drukken
die dit werkje beleefde, bleek het toch niet van voldoende kwaliteit te zijn om een
officieel karakter te krijgen.
De vraag naar een uniform geregelde spelling van de aardrijkskundige namen in
Nederland bleef echter dringen en het was in 1925 de regering zelf die een nieuw
initiatief nam tot regeling van deze materie door de instelling van de zogenaamde
Interdepartementale Commissie. Deze Commissie bracht in 1927 een voorlopig
verslag uit, maar toen vond de regering het verder welletjes en hief de Commissie
op.
De spellingvoorschriften van Marchant uit 1934 bevatten ook een aantal regels
over de schrijfwijze van aardrijkskundige namen. Deze waren echter weinig doordacht,
want enerzijds werd de nadruk gelegd op het streven de namen, vooral de officieel
vastgelegde, onveranderd te laten, anderzijds werden er aanwijzingen gegeven voor
het schrijven van aardrijkskundige namen overeenkomstig de nieuwe spellingregels.
Het is duidelijk, dat er met deze voorschriften niet veel viel aan te vangen. Ze
hebben dan ook weinig effect gehad. Dat gold ook voor de Lijst der Aardrijkskundige
Namen van Nederland die het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
in 1936 het licht deed zien. Als naslagwerk is dit boek met zijn 40.000 namen zeer
belangrijk, maar als spellinggids heeft het weinig gezag.

De spellingwet van 1947
De spellingwet van 1947 voorzag ook in een nadere regeling van de schrijfwijze van
Nederlandse aardrijkskundige namen bij Algemene Maatregel van Bestuur. Aan de
Nederlandse delegatie in de Nederlands-Belgische Woordenlijstcommissie werd in
1948 opgedragen een dergelijke regeling te ontwerpen. Na langdurige
onderhandelingen tussen de Ministeries van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
en van Binnenlandse Zaken kon de delegatie in 1961 aan het werk tijgen. Haar
Rapport kwam in 1974 klaar, maar is helaas nooit verder gekomen dan de la van de
minister.
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Dat het zo lang heeft geduurd eer deze Commissie haar taak had vervuld, is niet zo
verwonderlijk als men nagaat hoe ingewikkeld de problemen zijn die overwonnen
moesten worden. Een sluitend stelsel van spellingregels diende te worden opgesteld
en de schrijfwijze van duizenden aardrijkskundige namen, niet alleen plaatsnamen,
maar ook namen van polders, gehuchten, streken, wateren enzovoort, moest daaraan
worden aangepast. De regeling van de spelling der woorden heeft al bewezen hoe
moeilijk die zaak ligt. De aardrijkskundige namen zullen nog meer problemen
opleveren, omdat het verzet tegen mogelijke veranderingen daarbij veel groter zal
zijn.
Het verzet tegen de komende spellingvoorstellen zal voortspruiten uit
conservatisme, dat zich ten dele in verhulde en ten dele in onverhulde vorm aan ons
voor zal doen. In het eerste geval zullen de tegenstanders het over de juridische boeg
gooien en de onveranderlijkheid van in de wet voorkomende namen verdedigen.
Ongeveer uit dezelfde hoek komen de pleitbezorgers van de gemeentelijke autonomie,
die vinden dat de naamgeving typisch een taak is voor de gemeenten. Over de
economische boeg gooien diegenen het die komen klagen over het feit dat
naamsveranderingen zoveel geld gaan kosten wegens de vernieuwing van stempels,
briefhoofden enzovoort.
Het onverhulde conservatisme ten slotte komt op voor wat het als onveranderlijk,
oeroud, vaderlijk erfgoed ziet. Met die onveranderlijkheid valt het overigens nogal
mee, want vaak zijn die zogenaamde overoude namen pas in de zeventiende of
achttiende eeuw gefixeerd. Voor die tijd kwam een groot aantal spellingvarianten
voor, zodat er geen enkele reden bestaat om Monnikendam, Kulemborg, Oorschot
en vele andere plaatsnamen op de een of andere archaïsche manier te schrijven.
Intussen is het wel duidelijk dat voorstellen tot regeling van de schrijfwijze van
de Nederlandse aardrijkskundige namen het in het parlement en daarbuiten zwaar te
verduren zullen krijgen. De heftige reacties die de verschijning van de Lijst van het
Aardrijkskundig Genootschap in 1936 teweeg bracht, vormen in dit opzicht een
veelbetekend precedent.
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Het kost minder moeite een binnenstad te slopen dan een letter in een plaatsnaam te veranderen.
Zoals dit bericht in de Helmondse Courant van 31 mei 1949 laat zien, worden voorstellen tot een
meer rationele schrijfwijze van onze plaatsnamen categorisch afgewezen.
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Welke veranderingen?
Wat zouden we nu zoal aan veranderingen mogen verwachten? Men mag aannemen
dat in de eerste plaats getracht zal worden zoveel mogelijk de nieuwe spelling van
de Nederlandse taal te volgen. Dat houdt in, dat -ee-, -oo- en -sch- daar nxoeten
verdwijnen, waar ze niet meer thuis horen. Heerenveen, Vaasen, Roodeschool en
Oudenbosch worden dan Herenveen, Vasen, Rodeschool en Oudenbos. Allerlei
lettertekens die alleen in woorden van vreemde oorsprong voorkomen, zoals -c-, -q-,
-x- en -y- gaan waarschijnlijk ook voor de bijl. Dus niet meer Coevorden, Acquoy,
Axel en Deyl, maar Koevorden, Akkooi, Aksel en Deil. Verder mag men hopen dat
zoveel mogelijk verouderde klankaanduidingen het veld ruimen. We zouden dan
Zutfen, Tolen, Roon, Berg, Wije, Oostcrwijk, IJsel en Nunen krijgen in plaats van
Zutphen, Tholen, Rhoon, Bergh, Wijhe, Oisterwijk, IJssel en Nuenen.
Vermoedelijk zal men namen die op etymologische gronden anders geschreven
zouden kunnen worden, over het algemeen niet veranderen. Het is te verwachten dat
bij verschil tussen de plaatselijke uitspraak en de in het land gebruikelijke een naam
overeenkomstig de laatste geschreven zal worden. Doetinchem blijft dan Doetinchem
en wordt geen ٭Deutekom.
Zeer veel moeilijkheden ondervindt men natuurlijk bij de schrijfwijze van de Friese
namen. Het zou onjuist zijn deze klakkeloos te verhollandsen. Ze moeten echter wel
ingepast worden in het systeem van Nederlandse spelling en. daarom zal er zo hier
en daar wel wat aan gesleuteld gaan worden. Het lijkt mij, dat dit een van de lastigste
problemen is waarvoor men zal komen te staan.
De grootste chaos heerst op het ogenblik ongetwijfeld bij de aaneenschrijving van
aardrijkskundige namen. Men hoeft maar een telefoonboek, een spoorboekje of een
ander min of meer officieel naslagwerk in te kijken om te zien, dat geen enkele
(semi-) overheidsinstelling met dit probleem raad weet. Ik ben dan ook nieuwsgierig
naar de wijze waarop de men dit hoopt op te los-
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sen. Het moet mogelijk zijn een systeem van regels op te stellen dat consequent valt
toe te passen op vraagstukken betreffende het al of niet aaneenschrijven van namen.
Ik hoop dat men het in die richting zal zoeken dat aaneenschrijving als regel wordt
gesteld en het los van elkaar schrijven als uitzondering. In de tweede plaats moet het
koppelteken zijn overheersende positie verliezen en alleen nog maar gebruikt worden
voor het verbinden van gelijkwaardige elementen in een samenstelling, zoals dat bij
Aarle-Rikstel en Etten-Leur het geval is. Alleen met deze uitgangspunten kan mijns
inziens een makkelijk toepasbaar systeem ontworpen worden.
Lijkt de regeling van de schrijfwijze van onze aardrijkskundige namen op het oog
niet zo'n geweldig probleem, de praktijk van jaren heeft geleerd hoe moeilijk het is
een werkelijk sluitend systeem op te bouwen. Niet het formuleren van de regels,
maar het vaststellen van de uitzonderingen is immers het lastigste karwei. Zolang de
laatste uitzondering toch nog niet op de een of andere manier in het systeem is
ondergebracht, zal het werk niet gereed zijn.
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Rokin, Bantam en Pampus
Zoals het een historisch bewuste stad betaamt, beschikt Amsterdam over een rijke
straatnamenliteratuur. De laatste samenvatting op dit gebied, De naam van onze
straat, is van de hand van J.A. Wiersma uit 1977 (derde druk 1987). Kort en helder
geeft dit boek de geschiedenis en verklaring van alle straat- en buurtnamen in de
stad. Velen hebben in de loop van de tijd over Amsterdamse straatnamen geschreven.
Wiersma kon dus op het werk van talrijke voorgangers steunen. De namen van
verschillende van hen hebben voor ons nog een bekende klank, zoals Jan ter Gouw,
A. Margaretha van Gelder, Jos Steussy, B. de Ridder en J.Z. Kannegieter.
Het is nooit de bedoeling dat de wetenschap stil blijft staan. Dat geldt ook voor
die tak van de naamkunde die zich met het verklaren van aardrijkskundige namen
bezighoudt. In de afgelopen jaren zijn er over het ontstaan en de betekenis van
verschillende Amsterdamse namen nieuwe opvattingen naar voren gekomen. Een
paar daarvan worden in dit hoofdstuk besproken.

Rokin was niet Rak-in
Beginnen we met de naam Rokin, of moet ik eerder zeggen de namen Rokin en
Damrak. Deze twee zijn immers vrijwel steeds als een soort Siamese tweeling
beschouwd. Iedere schrijver die er een mening over had, zei toch dat Rokin een
verbastering was van ٭Rak-in en eenzelfde element bevatte als de naam Damrak.
De eerste naam zou ‘het naar binnen gelegen rak’ betekenen en de tweede ‘het van
de Dam naar buiten lopende rak’.
Ondanks deze eenstemmigheid zijn er tegen die opvattingen zwaarwegende
argumenten in te brengen. Voor ik die hier opsom, is het misschien zinnig eerst iets
duidelijk te maken. Plaats-
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namen, dus ook straatnamen, zijn nooit zo maar uit de lucht komen vallen. Zij zijn
ontstaan als deel van de taal van de generaties voor ons en ze weerspiegelen op een
of andere manier de historische situatie waarin hun vorming plaatsvond. Als we iets
over de betekenis van een plaatsnaam willen zeggen, moet zo'n verklaring berusten
op de oudste vermeldingen van die naam die we in de bronnen kunnen vinden.
Bovendien moet zij in overeenstemming zijn met dat wat we weten over de manier
waarop vroeger namen gevormd werden en met onze verdere kennis van de taal van
die plaats in het verleden. Ten slotte dient zo'n verklaring nog rekening te houden
met de geschiedenis van de plek waarvan we de naam onderzoeken.
Keren we nu terug naar het Rokin, dat een verbasterd ٭Rak-in zou zijn, dan valt
in de eerste plaats op te merken dat de term ‘verbastering’ niet deugt. Wat de
volksmond als zodanig aanduidt, zijn in feite klankontwikkelingen die onder bepaalde
omstandigheden in woorden en dus ook in namen kunnen optreden. De Rak-in-theorie
heeft het woord rak als uitgangspunt. Taalkundig is er geen enkel bewijs voor dat
men dit woord ten zuiden van de Dam als ‘rok’ uitgesproken heeft. Een ‘verbastering’
van een vermeend ٭Rak-in tot Rokin heeft dan ook nooit plaatsgevonden. Er bestaan
daarom ook geen archiefstukken of andere historische bronnen waarin Rokin in de
vorm ٭Rak-in voorkomt.
Een belangrijk punt bij naamsverklaringen is de vraag hoe zo'n naam in elkaar zit,
waarbij we dan altijd moeten kijken hoe verwante namen samengesteld zijn. Wat
dat betreft is de naam Damrak een duidelijk voorbeeld. Een rak is een rechte strook
en meer speciaal een recht stuk water. Vooral in het westen van het land vinden we
verschillende wateren die een naam met -rak dragen. Zo'n naam zegt meestal iets
over de vorm, zoals in Korterak of Smalrak, over de kwaliteit van het water, denk
aan Strontrak en Vuilrak, of over de ligging. Voorbeelden van dit laatste zijn
Havenrak, Galgerak, maar ook Damrak, een naam die we niet alleen in Amsterdam,
maar ook in Durgerdam aantreffen. Nergens komt echter een samenstelling voor
waar Rak door een bijwoord gevolgd wordt. Een dergelijke manier van naamgeving
heeft men bij namen van rakken nooit toegepast.
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Wat dan wel?
Er is alle reden het hele idee van ٭Rak-in maar overboord te gooien. Maar wat
betekent Rokin dan wel? Om daar achter te komen is het goed een onderscheid te
maken tussen het ‘natte’ en het ‘droge’ Rokin, ofwel tussen het water en de kade
erlangs. Sinds de gedeeltelijke demping in 1936 is er van dat water niet zoveel meer
over. Daarvoor liep het echter door tot aan de Dam. Het was een onderdeel van de
Amstel. In de eerste eeuwen na het leggen van de Dam heeft het ook steeds de Amstel
geheten. Pas in de loop van de zeventiende eeuw begint men het af en toe als het
Rokin aan te duiden.
Voor zover ik heb kunnen nagaan, duikt de naam Rokin voor het eerst op omstreeks
het midden van de zestiende eeuw, onder andere in 1559 als het Ruck-in, in 1563 als
Rock Inne en in 1564 als 't Rockin. Hij heeft dan geen betrekking op het water van
de Amstel, maar op de bekading langs de westelijke oever tussen de Dam en de
Gapersteeg, waar we tegenwoordig het kantoor van El Al vinden. Die kade bestond
toen nog niet zo lang. Hij is aangelegd in het begin van de zestiende eeuw en wel
ten koste van de bebouwing, die tevoren tot het water doorliep. Op de houtsnedekaart
van Cornelis Anthonisz uit 1544 is de bekading langs dit deel van de Amstel duidelijk
zichtbaar. Later heeft men die kade doorgetrokken tot het huidige Muntplein en is
men het hele tracé langs de westelijke oever Rokin gaan noemen.
De naam Rokin verliest veel van zijn geheimzinnigheid als we hem vergelijken
met namen als Kruipin, Keerom, Zijguit, Pasop, Valom, Pakan en Jaagin. Dergelijke
plaatsnamen zijn in Nederland en de ons omringende landen heel gewoon. Zij zijn
ontstaan uit werkwoordsvormen. Men gaat er meestal van uit dat het om de gebiedende
wijs gaat, maar er zijn ook onderzoekers die menen dat er sprake is van de stam van
het werkwoord. Waarschijnlijk is het niet nodig die twee opvattingen zo scherp
tegenover elkaar te stellen. De verklaring van namen van het type Kruipin, Keerom
is toch dat zo'n naam aangeeft wat er ter plaatse gebeurt of wat er moet gebeuren.
Een veel voorkomende representant van dit zelfde type is in Noord-Duitsland,
Denemarken, Zweden en Noorwegen de naam Rückin, Ryk-ind, Rockind, Rockindt,
Ryckin, Rykkinn. De plekken die deze naam dragen blijken dikwijls gekenmerkt door
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een bebouwing die ten behoeve van het verkeer heeft moeten inspringen. De
buitenlandse varianten die ik zo juist genoemd heb, gaan terug op de gebiedende
wijs van een werkwoord dat met het Nederlandse rukken overeenkomt. Rückin
enzovoort kunnen we dus als ruk in vertalen. Ruck-in is ook de oudste vorm waaronder
wij het Amsterdamse Rokin kennen. Als we bedenken dat deze naam oorspronkelijk
alleen door het eerste stuk bekading langs de Amstel gedragen werd, dan is de parallel
met de andere Ruk-in's duidelijk. De naam in Amsterdam is ontstaan op het moment
dat de bebouwing, die oorspronkelijk tot het water doorliep, moest wijken voor de
aanleg van de kade. Dat de vorm Rokin het van Rukin gewonnen heeft, is meer een
dialectkwestie. In de Westnederlandse dialecten was het werkwoord rukken vroeger
algemeen als rokken bekend.

Bantam
Vergelijking met andere namen van een zelfde type is altijd een belangrijk hulpmiddel
als we meer over een naam te weten willen komen. Een interessant voorbeeld daarvan
biedt de naam Binnen Bantammerstraat. Er heeft nooit enige twijfel bestaan dat die
naam iets met onze eerste schipvaart naar Indië te maken heeft. Over het hoe van die
relatie is men echter niet zo duidelijk geweest. De straat is aangelegd in het laatst
van de zestiende eeuw, kort voordat de eerste Hollandse expeditie uit Oost-Indië
terugkeerde. Vlakbij, in de bocht van de Waal, werden in 1597 de schepen van De
Houtman gelost.
Voor een beter begrip van de straatnaam is het van belang nauwkeurig op de
vormen te letten waaronder hij in de oudste bronnen verschijnt. Daarbij hoeven we
ons alleen met de naam Bantammerstraat bezig te houden. De toevoeging Binnen
dateert namelijk pas van na 1644. In de eerste decennia van zijn bestaan komen we
de naam vooral tegen als Bantam strate, maar daarnaast ook als Bantemerstraet.
Omstreeks 1600 sprak men bovendien over de bewoning ter plaatse als ‘liggende
buiten Bantamspoort’. Verder is er nog de brug over de Geldersekade die we in een
tekst uit 1605 voor het eerst als Bantams brugge vermeld vinden.
De brug, de poort en de straat moeten we goed in het oog houden als we erachter
willen komen wat er in die namen precies
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met Bantam bedoeld werd. Amsterdamse brugnamen konden in de zestiende en
zeventiende eeuw op verschillende manieren samengesteld zijn. Ouderdom, kleur
of vorm zoals in Nieuwe Brug, Blauwbrug en Lange Brug waren aspecten die men
vaak in brugnamen tot uitdrukking bracht. In veel gevallen is het eerste lid van zo'n
brugnaam echter de naam van een gebouw, een water, een straat of een buurt bij die
brug. De Sleutelbrug is genoemd naar de brouwerij De Sleutel, de Pijlsbrug heet
naar de Pijlsteeg, de Aemstelbrug spreekt voor zichzelf en Raepenburchs Brug leidde
naar Rapenburg. Altijd ging het bij die namen om iets wat in de buurt van die brug
lag. Geen enkele Amsterdamse brug is genoemd naar een veraf gelegen plaats of
streek.
De meeste poorten droegen namen van nabij gelegen geestelijke instellingen zoals
Sint Olofspoort en Regulierspoort, of van buurten en straten direct bij de stadsmuur,
zoals Bindwijkerpoort en Heiligewegpoort. Namen van plaatsen op grotere afstand
van Amsterdam vinden we alleen met poortnamen verbonden als die plaatsen
rechtstreeks over de weg met de stad in verbinding stonden. Dat was bij voorbeeld
bij de Weesperpoort en de Muiderpoort het geval. Ook hier kunnen we constateren
dat geen enkele Amsterdamse poort genoemd is naar zo maar een ver weg gelegen
plaats of streek.
Ten slotte hebben we nog de naam Bantammerstraat, waarvan we de samenstelling
met die van andere Amsterdamse straatnamen moeten vergelijken. Nemen we als
uitgangspunt de straatnamenlijst in Wagenaar, dan blijken er nog in het midden van
de achttiende eeuw vrijwel geen straten te bestaan die naar plaatsen buiten Amsterdam
genoemd zijn. De uitzonderingen vormden straten als Utrechtsestraat en
Haarlemmerstraat, die direct met de betreffende steden in verbinding stonden. Voor
de Amsterdamse straten gold dus hetzelfde als voor de bruggen en de poorten: geen
enkele had zijn naam gekregen naar een ver weg gelegen plaats of streek.
Een vergelijking van de namen Bantammerstraat, Bantamspoort en Bantamsbrug
met gelijktijdige straat-, poort- en brugnamen dwingt ons wel tot de conclusie dat
we Bantam als de naam van een plek in Amsterdam moeten beschouwen. Naar alle
waarschijnlijkheid is het de naam geweest van de oudste bewoning ter plaatse van
de huidige Binnen Bantammerstraat. We hebben
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hier te maken met een vernoemingsnaam. Dat is een naam die ontstaan is door
vernoeming naar een ver weg gelegen land of stad. Dergelijke namen kwamen al
sinds de middeleeuwen voor. Bekende voorbeelden zijn Egypte, Poortugaal, Nazareth
en later Oost-Indië, Siberië en Amerika. Bij de vernoeming werd gebruik gemaakt
van namen die men kende omdat men ooit ter plaatse was geweest of omdat men er
door reizigers of zeelui van had gehoord. Het waren meestal afgelegen of minder
nette plekken in onze steden en dorpen waaraan zo'n naam gegeven werd. Het buurtje
bij de Waal dat omstreeks 1597 de naam Bantam kreeg, zal ongetwijfeld aan die
voorwaarde voldaan hebben.

Pampus
De laatste naam waar ik iets over wil zeggen, is Pampus. Voor zover men zich aan
een verklaring gewaagd heeft, zijn er drie verschillende opvattingen geformuleerd.
De eerste ging ervan uit dat Pampus voortgekomen was uit pomphuis, de tweede dat
de naam een woord pamp ‘zwaard’ bevatte en dus ‘zwaardschede’ betekende en de
derde dat er sprake was van vernoeming naar een ondiepte Pampus in de Trave bij
Lübeck. Geen van deze theorieën blijkt evenwel houdbaar te zijn.
De pomphuis-verklaring hing samen met het leegpompen van de vaten en kisten
die gebruikt werden om schepen over Pampus heen te dragen. De pompen waarmee
men dat deed, zouden in een ‘pomphuis’ bewaard zijn. Het vervelende is echter dat
zo'n ‘pomphuis’ nooit bestaan heeft, dat de uitvinding van het leegpompen van
scheepskamelen ongeveer anderhalve eeuw later viel dan de vroegste vermelding,
Pamphuys, van de naam Pampus in 1531, dat pamp- taalkundig niet uit pompvoortgekomen kan zijn en dat het -huys niet meer dan een latere aanpassing aan het
bekende woord huis is.
De gedachte aan een zwaardschede is nog onwezenlijker. In de eerste plaats leek
de ondiepte voor Amsterdam in niets op een dergelijk voorwerp en in de tweede
plaats heeft er in het Nederlands nooit een woord pamp (zwaard) bestaan.
De opvatting dat ons Pampus naar een ondiepte bij Lübeck vernoemd zou zijn,
heeft ook te veel tegen zich. Het is waar, Nederland kent een groot aantal
vernoemingsnamen. Zij komen ook in Amsterdam voor, zoals we kunnen zien aan
namen als Bantam
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en Jordaan. Nergens vinden we echter ondiepten die naar ondiepten vernoemd zijn.
Bovendien treffen we de naam Pampus al vroeg op zo veel verschillende plaatsen
in ons land aan, dat het niet aan te nemen valt dat men daarover al contact met Lübeck
gehad heeft. Behalve bij Amsterdam kennen we Pampus en varianten daarvan immers
ook in Nieuw Loosdrecht, Hoorn, Broekerhaven, Nijega, Kuinre, het Goereese Zeegat,
Zaltbommel en Hoenzadriel.
Het is overigens niet alleen in Nederland dat we zo vaak op deze naam stuiten.
Hij komt eveneens langs de kusten van Noord-Duitsland, Denemarken, Zweden en
Noorwegen voor. Een vergelijking van al deze Pampussen en van de vormen waarin
zij in de oudste bronnen voorkomen maakt het mogelijk een andere verklaring van
de naam voor te stellen. Het blijkt dat Pampus terug kan gaan op een woord pamppus,
samengesteld uit pamp en pus, dat oorspronkelijk ‘brijachtige, opgezwollen massa’
betekend zal hebben. Dit woord moet langs de hele kust van Noordwest-Europa
bekend geweest zijn. Het is mogelijk dat het is blijven leven in het Fries, waar men
pampus, pamps of pampses heeft als aanduiding voor ‘dikke buik’ en ‘dikzak’. Elders
is het woord echter verdwenen. Alleen door bestudering van alle beschikbare
taalkundige en historische gegevens kunnen we erachter komen dat pamppus gebruikt
moet zijn om allerlei onvaste, bolle objecten, niet het minst in een vochtige omgeving,
mee aan te duiden. Dat een ondiepte voor de ingang van het IJ daar ook onder kon
vallen, is iets wat we van ons eigen Pampus kunnen leren.
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Veldnamen
Kent u het verhaal van de archeoloog bij wie was ingebroken? Toen hij ontdekte dat
er alleen maar een gouden sieraad vermist was, slaakte hij een zucht van verlichting
en zei: ‘Gelukkig, ze zijn tenminste met hun vingers van mijn scherven afgebleven!’
Een sieraad mag dan wel veel geld waard zijn, voor een archeoloog zijn toch de
scherven vaak belangrijker, omdat zij ons meestal meer kunnen vertellen over het
verleden dan het kostbaarste kleinood. Immers niet het bijzondere, het kostbare, maar
juist het alledaagse, het doodgewone geeft ons een helder beeld van het leven van
vroegere generaties.
Dat alledaagse leven van vroeger weerspiegelt zich niet alleen in de
aardewerkfragmenten die men overal in de grond tegenkomt, maar ook in de namen
en dan speciaal in de veldnamen. Een samenleving die nog geen kadaster kent, heeft
toch behoefte om de percelen binnen het dorpsgebied van elkaar te onderscheiden
en hoe kan dat beter dan door ieder stuk grond een eigen naam te geven. Uiteraard
maakte men bij die naamgeving alleen gebruik van de begrippen die men kende.
Veldnamen zijn daarom voor ons ook zo belangrijk, omdat zij als het ware een
afspiegeling vormen van het leven en werken in de agrarische samenleving van
weleer.
Oude, vaak halfvergeten beroepen zijn in de veldnamen bewaard gebleven. De
Panneboeter, de Wagenmaker, Voldersland en Olieslagerskamp houden de herinnering
levend aan het beroep dat vroegere eigenaars van dat land eens uitoefenden. Soms
is het twijfelachtig of een bepaald beroep in een veldnaam bewaard is. Zo bij
voorbeeld bij de Zitter, een stuk land te Kedichem. Het Middennederlands kent sutter
of sitter als ‘schoenmaker’. Maar mogen we nu zo maar aannemen, dat een dergelijk
oud woord
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ons in deze veldnaam is overgeleverd? Hoe graag zouden we willen weten of deze
naam ook elders nog voorkomt om zo aan de hand van zijn verspreiding achter zijn
betekenis te kunnen komen!
Wereldlijke en kerkelijke gezagsdragers vinden we herhaaldelijk terug in de
veldnamen. De eerstgenoemden treffen we aan in namen als Drostland, 's-Gravenwei,
Richtersland, de Rentmeester, de Secretaris en Schepenbunder. Met kerkelijke
gezagsdragers hebben we te maken in de namen Domineesland, Abtsland, Paterswei,
De Pastoor, enzovoort. Land dat bestemd was voor het onderhoud van kerkelijke
instellingen ontleende daaraan vaak zijn naam. Vandaar dat wij bij voorbeeld nu nog
veldnamen kennen als Kerkewei, Bagijnenkamp, Proosdijgoed,, Heiligegeestland,
Kapittelland, de Weem (= pastorie), Kosterland en Roomse Akker.
Het landbouwbedrijf in al zijn facetten weerspiegelt zich in de veldnamen.
Gewassen, technieken en systemen, alles vinden wij er in terug. Kijk maar eens naar
namen als Zaadakker, Ploegkrocht, Bouwing, Roggeakker, Tarfakker, Reuvekamp
(reuve is Oostnederlands voor ‘raap’), Weitakker, Anewende, Veldbraak en Hopland.
Interessant is daarbij dat bouwland dat in weiland is omgezet soms zijn
oorspronkelijke naam heeft behouden. Zo kennen we onder Schipluiden een weiland
genaamd de Haverkamp en onder Heeswijk een weiland dat de Boontuin genoemd
wordt. Een enkele maal merken we, dat dit soort namen een bijzonder taai leven kan
hebben. Wie kan het zich bij voorbeeld voorstellen, dat er op het eiland Marken ooit
enige landbouw is beoefend? Toch moet dat eens het geval geweest zijn, anders
kenden we er nu niet de veldnamen Stijntje Zeet, Bakker's Zeet (zeet is
Noordnederlands voor ‘zaadland’) en andere namen van hetzelfde type.
In een land, waar de veeteelt altijd zo'n belangrijke rol heeft gespeeld, kan het niet
anders of het vee moet mede zijn stempel op de naamgeving gedrukt hebben. Overal
komen wij namen tegen als Kalverwei, Paardewei, Bokkewei, Bullewei, Pinkenland,
Koeweide en Osseland. Het schaap komt veel minder in de veldnamen voor. Dat is
ook niet zo verwonderlijk, omdat schapen meestal niet op omheinde percelen werden
gehouden, maar in het vrije veld, waar de noodzaak van een uitgebreide
veldnaamgeving niet zo sterk aanwezig was.
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Groepen van namen
De naam van de gebruiker of bezitter, het gebruik dat van de grond werd gemaakt
en de dieren die men er liet grazen zijn slechts drie van de vele elementen, die bij
het ontstaan van veldnamen een rol speelden. Daarnaast bestaan er nog talrijke andere
manieren om percelen te benoemen. In zijn standaardwerk Veldnamen in Nederland
van 1950 heeft de grote naamkundige M. Schönfeld een groot aantal groepen van
veldnamen weten te onderscheiden. Behalve de hier reeds vermelde criteria kent hij
nog benoeming naar het verschil van hoog en laag, de gesteldheid van de bodem, de
begroeiing, de dieren die er huisden, de grootte, de vorm, de ligging, de afsluiting,
de omheining of het grensteken, het water, een weg, dam, dijk, brug, sluis of een
bouwsel. Het heeft natuurlijk geen zin u hier van al deze namen voorbeelden te geven.
De variatie op dit gebied is zo groot, dat een enigszins volledig overzicht van alle
typen veldnamen enkele tientallen bladzijden zou beslaan. In het kader van dit boek
wil ik hier niet verder op ingaan. Wèl wil ik nog wijzen op enkele interessante
aspecten die aan de verspreiding van veldnamen zitten.

Bron voor dialectstudie
Al is Nederland maar een klein land, er wordt toch een groot aantal dialecten
gesproken. De grenzen van de gebieden waarbinnen een bepaald dialect voorkomt,
zijn nooit helemaal stabiel. In de eerste plaats moet men er natuurlijk rekening mee
houden, dat aan de randen van een dialectgebied altijd invloed van andere dialecten
merkbaar is. Daarnaast mag men ook niet vergeten, dat bepaalde dialectgrenzen zich
in de loop der geschiedenis gewijzigd hebben. Sommige dialecten hebben zich over
een groter gebied uitgebreid, andere moesten zich uit bepaalde streken terugtrekken.
Het verloop van dergelijke bewegingen is uiteraard door de mensen zelf bijna nooit
opgetekend. Waarschijnlijk hebben ze niet eens gemerkt dat ze geleidelijk aan
bepaalde elementen van een ander dialect overnamen.
Toch bestaan er historische getuigen van deze verschuivingen. Dat zijn de
veldnamen. Soms zijn die betrekkelijk jong, dan weer kunnen ze heel oud zijn. Omdat
een veldnaam nu eenmaal voor degenen die hem het eerst toegepast hebben
begrijpelijk geweest moet zijn, mag men aannemen, dat hij de dialectsituatie
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van het moment weergeeft. Evenals andere namen vertonen veldnamen een zekere
conserveringsdrang. Ze laten zich niet zo gemakkelijk veranderen, zelfs niet als het
land verandert of de taal verandert. Zo kan het dus gebeuren, dat wij in een veldnaam
nog de laatste rest van een oudere dialectsituatie kunnen herkennen, waarvan in de
gewone spreektaal niets meer te bespeuren valt.
Duidelijke voorbeelden van dit verschijnsel zien we in het westen van
Noord-Brabant. Tegenwoordig wordt daar een dialect gesproken, dat vrij nauw
aansluit bij de dialecten in het meer oostelijke deel van die provincie. Het onderscheidt
zich duidelijk van de taal die op de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden wordt
gesproken. Toch blijken er in westelijk Noord-Brabant nog veldnamen voor te komen,
die meer Westnederlands klinken. Het eerste voorbeeld vormt het woord made, dat
‘hooiland’ betekent. Op de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden kent men dit woord
als mede.
Wat is nu het interessante? Hoewel het Westnoordbrabantse dialect steeds de -aaanhoudt, zoals ook in lade, spade en braden, komt in sommige veldnamen nog mede
voor, bij voorbeeld in de omgeving van Roosendaal, waar men onder andere de
Oostermede kent. Nog veel duidelijker blijkt de discrepantie tussen ouder en jonger
dialect bij het woord hul, dat een heuvel of hoogte aangeeft. In woorden van een
dergelijk type vertoont westelijk Noord-Brabant normaal een -u-, dus rug, put, brug,
stuk enzovoort. De Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden kennen daarentegen niet hul,
maar hil. Het opvallende is nu weer, dat we op grond van de veldnamen moeten
concluderen, dat het westelijker dialect vroeger een belangrijke rol in westelijk
Noord-Brabant heeft gespeeld. Immers in vele plaatsen in dat deel van Noord-Brabant
is hil in veldnamen bewaard gebleven. Als voorbeelden noem ik de Boerenhil bij
Steenbergen, de Wouwsenhil bij Bergen op Zoom, Ruigenhil bij Willemstad, de Hil
bij Dussen, Allemanshil bij Geertruidenberg, de Hoge en de Lage Hil bij Leur en de
Hil bij Kaatsheuvel.
Een zelfde verschijnsel als we nu in Noord-Brabant geconstateerd hebben, kennen
we natuurlijk ook in andere delen van ons land. Taal- en dialectgrenzen zijn niet met
historisch prikkeldraad afgebakend. De eeuwen door heeft er op dit gebied een
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grote beweeglijkheid bestaan. Wat die bewegingen veroorzaakt heeft, is vaak zo
gecompliceerd dat dit niet een-twee-drie valt te verklaren. Krachten van allerlei aard
- politiek, economisch en cultureel - zijn hierbij werkzaam geweest. Wil men het
verloop van deze verschuivingsprocessen goed onderzoeken, dan heeft men in de
eerste plaats vergelijkingsmateriaal nodig. De veldnamenstudie heeft daarbij een
heel belangrijke taak, omdat juist daar vaak het bewijsmateriaal vandaan moet komen.
Daarom mogen we er ons ook nooit toe beperken alleen maar merkwaardige, dwaze
of ongewone veldnamen te verzamelen, maar dienen we ook alle gewone en
onopvallende namen, waar zo op het oog niets bijzonders over te zeggen valt, op te
tekenen, omdat zij als groep soms van groot belang blijken te zijn.

Landbouwgeschiedenis
Er zijn bepaalde terreinen van onderzoek, waar de veldnamen een even voorname
rol spelen als bij de bestudering van onze dialecten. Een van die terreinen vormt de
vraag naar de ligging en verspreiding van het oudste bouwland. De problematiek die
daarmee samenhangt kan ons soms terugvoeren tot de vroege middeleeuwen. Op
grond van historische, bodemkundige en archeologische onderzoekingen heeft men
vastgesteld, dat het oudste akkerland in de verschillende delen van ons land uiterlijk
veel verwante trekken vertoonde. Men moet zich dat zo voorstellen, dat op bepaalde
gunstig gelegen plekken complexen van strookvormige percelen bouwland bijeen
lagen. De naam waaronder we deze complexen kennen is vaak verschillend. In
hoeverre deze namen te danken zijn aan de stammen die in de tijd van de
volksverhuizingen ons land binnentrokken is een vraag, die ik hier Kever buiten
beschouwing wil laten.
In Oost-Nederland vinden we de essen. Bij ieder dorp of gehucht is het oude
bouwland daar geconcentreerd op een of meer essen. Meer naar het zuiden en westen
toe, in Salland, de Graafschap en het Rivierengebied, op de Veluwe en in het Gooi,
sluit een gebied aan waar het oudste akkerland onder de naam eng bekend staat. Het
enige gedeelte van de provincies Noord- en Zuid-Holland waar in de vroege
middeleeuwen landbouw mogelijk was geweest, werd gevormd door de duinstreek.
Het oudste bouwland heet daar de geest. In Friesland komt in dezelfde
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Veldnamen noemt men de namen van bouwlanden, hooilanden, weilanden en andere soorten percelen.
Samen kunnen zij de geschiedenis van het landschap vertellen. Door ruilverkaveling, industrialisatie
en verstedelijking zijn de meeste veldnamen nu aan het verdwijnen.

betekenis ees voor. In Noord-Brabant overheerst het woord akkers als aanduiding
voor oude bouwlandcomplexen, terwijl we in Limburg meestal velden tegenkomen.
Deze laatste term is bijzonder opvallend, omdat in noordelijker delen van ons land
met veld nu juist de onontgonnen gronden worden aangegeven.
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Een vergelijking tussen ligging en naam van de oudste akkercomplexen, vooral in
gebieden waar twee naamtypen op elkaar stoten, levert soms een onverwacht inzicht
in onze vroegmiddeleeuwse nederzettingsgeschiedenis. De Bommelerwaard vormt
het zuidelijkste gedeelte van het rivierengebied waar het oudste bouwland onder de
naam eng of ing bekend staat. Op grond van archeologische en bodemkundige
onderzoekingen neemt men aan dat deze engen of ingen al voor het jaar 800 in gebruik
zijn genomen. Opvallend is nu, dat bij verschillende dorpen in de Bommelerwaard
de engen omgeven zijn door bouwlandcomplexen, die de naam akkers dragen. Dit
naamtype sluit aan bij het Brabantse akker-gebied. Uit de ligging van engen en akkers
ten opzichte van elkaar mogen we concluderen, dat de engen het oudste bouwland
vormen en dat de akkers later zijn aangelegd, waarbij tevens vaststaat, dat deze
uitbreiding van het bouwlandareaal onder Brabantse invloed heeft plaatsgevonden.
Een nog onopgelost probleem vormt de verhouding tussen de akkers die in Nederlands
Brabant zo talrijk zijn en kouter, de naam die het oudste bouwland in Belgisch Brabant
meestal draagt. Omdat de kouters van een zeer grote ouderdom zijn, ja zelfs van de
Romeinse tijd kunnen dateren, zouden we graag hun positie ten opzichte van de
akkers willen kennen. Helaas is ons uit Noord-Brabant maar één kouter-naam bekend,
zodat het trekken van conclusies nog onmogelijk is. Dat kan pas gebeuren wanneer
we over meer Noordbrabantse kouter-namen beschikken. Een grondig onderzoek
van de Noordbrabantse veldnamen is dan ook geboden om te zien of daaronder nog
meer kouters voorkomen.

Geschiedenis van mensen
De veldnamen spelen een belangrijke rol bij de bestudering van allerlei historische
en taalkundige problemen. Denkt u nu niet, dat die rol altijd droog-wetenschappelijk
moet zijn. Absoluut niet! Het zijn juist vaak de veldnamen die ons er zo duidelijk
aan herinneren, dat geschiedenis niet iets is wat met dorre jaartallen te maken heeft,
maar met mensen die werkelijk geleefd hebben. Kunt u zich het opgewekte gezicht
niet voorstellen van de boer die merkte dat zijn land steeds veel opbracht en het
daarom de Goudmijn, Zonneschijn, Lekkerbeetje, de Vetpot of de Gulden Bodem
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noemde? Erg talrijk zijn dergelijke optimistische namen in ons land niet. De grond
in Nederland was over het algemeen niet zo best in een tijd, waarin men nog geen
kunstmatige kwaliteitsverbetering kende. De zorgen en teleurstellingen van het
boerenbestaan spreken dan ook duidelijk uit namen als Kostverloren, Magere Dirk,
de Onnut, Boerenverdriet, Rondomlelijk en de Nachtmerrie.
Was de slechte kwaliteit van de grond een probleem dat het bestaan van velen
bemoeilijkte, daarnaast vormde ook de versnippering van het bezit een voortdurende
bron van ergernis. Hoe dikwijls kwam het niet voor, dat mensen met elkaar op de
vuist gingen of elkaar voor het gerecht sleepten omdat zij elkaar een perceeltje
betwistten, waarvan niemand meer precies wist wie de eigenaar was. De echo's van
deze geschillen weerklinken nog in namen als het Kijfland, de Kibbelaar, het Schillige
Weidje, het Krakeelblok en het Bosje van Haat en Nijd.
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Groenland
Soms horen we over een aardrijkskundige naam zeggen dat hij ‘doorzichtig’ is. Men
bedoelt dan meestal dat hij gevormd is uit woorden waarvan de betekenis aan iedereen
duidelijk is. Daarmee is evenwel de vraag naar de betekenis van die naam als
plaatsnaam nog niet onmiddellijk beantwoord. Een aardige illustratie daarvan vormt
de naam Groenland. In alle Germaanse talen zijn de begrippen groen en land bekend.
Het zijn beide woorden waarmee niemand moeite zal hebben. Toch valt het niet te
ontkennen dat er een verschil bestaan moet hebben tussen de betekenis van de naam
van het enorme eiland in de Noordelijke Ijszee en die van bij voorbeeld een stuk land
in Haaksbergen dat ook Groenland heet. In het eerste geval hebben we waarschijnlijk
met een reclametruc te maken. Volgens een IJslandse bron gaf de ontdekker, Erik
de Rode, het eiland een naam met Groen- ‘omdat hij hoopte kolonisten aan te trekken
als het land een goede naam kreeg’. Intussen zijn er anderen die menen dat de
ondernemersgedachte misschien toch een iets minder centrale rol bij die naamvorming
gespeeld heeft. Volgens hen zou Groenland zijn naam gekregen hebben omdat de
Vikingen er meer begroeiing aantroffen dan zij verwacht hadden of omdat het landijs
op hen een groene indruk gemaakt had.
Dichter bij huis en dan niet alleen in Haaksbergen, maar ook in Enum, Diever,
Lievelde en zo vele andere plaatsen hebben we met een ander soort naamvorming
te maken. Hier zijn het namelijk niet de woorden groen en land die tot een
aardrijkskundige naam zijn samengevoegd, maar is het een zelfstandig naamwoord
groenland dat tot naam geworden is. Het is de verhouding tussen dit woord groenland
en de op vele plaatsen in Nederland voorkomende veldnaam Groenland die ik nader
wil bekijken.
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Vragenlijst
We gaan daarvoor terug naar een vragenlijst die de afdeling Naamkunde van wat
toen nog de Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen
heette in 1948 naar zijn medewerkers uitgezonden heeft. In die lijst werd onder meer
gevraagd naar de woorden die ter plaatse in gebruik waren om grasland mee aan te
duiden. Uit de antwoorden kwam naar voren dat in een deel van het land het woord
groenland als algemene aanduiding voor grasland of weiland bekend was. Op
bijgaande kaart kan men zien dat het gebied waar dit het geval was, bestond uit de
provincie Groningen, het grootste deel van Drenthe en één plaats in Overijssel,
namelijk Staphorst.
Op dezelfde kaart heb ik aangegeven waar ik in Nederland de
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naam Groenland als veld- of boerderijnaam aangetroffen heb. Het valt onmiddellijk
op dat slechts een deel van deze namen in het gebied voorkomt waar in 1948 het
woord groenland voor ‘grasland’ bekend was. Hoe moeten we dat verklaren? Is het
verspreidingsgebied van het woord groenland oorspronkelijk groter geweest of is
een aantal van de Groenland's die ik gevonden heb niet uit dit woord maar op een
andere manier ontstaan?
Eerst moeten we ons misschien echter met de vraag bezighouden waarom er niet
meer vermeldingen van de naam Groenland in het eigenlijke groenland-gebied te
vinden zijn. Dat komt waarschijnlijk door de betekenis van het woord groenland.
Hiermee wordt grasland zonder meer aangeduid. Voor speciale typen grasland, zoals
hooiland, hoge, lage, drassige, oude of nieuwe weiden heeft men vaak andere
woorden. Als een zelfstandig naamwoord de functie van een plaatsnaam krijgt, is
dat dikwijls omdat de naamgever meent dat dit woord de betreffende plaats voldoende
nauwkeurig karakteriseert. Concrete, duidelijk omschreven begrippen zullen daar
eerder voor in aanmerking komen dan vagere, meer algemene termen. Vandaar dat
we veel vaker Made, Beemd en Weide als veldnaam tegenkomen dan Groenland.
Hetzelfde geldt trouwens voor bouwlandnamen. De veldnaam Akker treedt veel
frequenter op dan de veldnaam Bouwland.

Woordenboeken en historische bronnen
Ik durf niet met zekerheid te zeggen of het woord groenland in 1948 inderdaad alleen
in het op de kaart aangegeven gebied bekend was. De vragen op de lijst van dat jaar
waren namelijk nogal onduidelijk geformuleerd. Ik heb de indruk dat verschillende
invullers ze niet helemaal begrepen hebben.
De dialectwoordenboeken helpen ons wat het probleem van de verspreiding van
groenland betreft niet verder. Ik vond het woord alleen vermeld in de Groningse
woordenboeken van Molema en Ter Laan en het Drentse van Pan.
Het Woordenboek der Nederlandsche Taal, deel 5, kent een ruimer
verspreidingsgebied voor groenland dan we tot nu toe gezien hebben. Het betrekt
ook de hele provincie Overijssel erbij. Als we bedenken dat dit vijfde deel uit 1900
dateert, mogen we daaruit misschien concluderen dat de term groenland zich naar
het
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noordoosten aan het terugtrekken is. Dit vermoeden wordt versterkt wanneer we
nagaan wat de historische bronnen ons kunnen vertellen. Oudere teksten van juridische
en kadastrale aard uit Overijssel vermelden het woord inderdaad regelmatig in die
provincie. Hetzelfde zien we trouwens ook, zij het in mindere mate, in de provincie
Gelderland. Als middeleeuwse vermelding vond ik daar onder andere ± 1465 dat
groenlant up Stockemer broick (J.J.S. Sloet, Geldersche markerechten, II, 1913, 48).
Op grond van steekproeven in de overige provincies van ons land krijg ik de indruk
dat het woord groenland daar heel vroeg uitgestorven moet zijn, zo het er al ooit
voorgekomen is. Alleen Noord-Holland geeft een paar verspreide gegevens. In
Blaricum is in 1514 sprake van 20 zwaemaets groenlant (Informacie ... van Hollant
ende Vrieslant ... in 1514, 1866, 233). Blaricum ligt in het Gooi. We hebben hier
ongetwijfeld met een aansluiting bij het verdwenen, Gelderse groenland-gebied te
maken. Een tekst uit Akersloot van 1661 spreekt over soo wel ... groenelanden als
... saetlanden (W.G. Lams, Het groot previlegie en hantvest boeck van Kennemerlandt,
1664, 487). De vorm groeneland is een variant van groenland die een enkele maal
ook in de oostelijke provincies optreedt. Van de Noordhollandse
dialectwoordenboeken geeft alleen Boekenoogen een citaat waarin groenland,
geplaatst tegenover bouwland, voorkomt. Het cirkeltje op de kaart, ten slotte, heeft
betrekking op een opgave uit De Beemster. Dit is echter een zeventiende-eeuwse
droogmakerij en gegevens uit een dergelijk soort gebieden zijn altijd moeilijk te
beoordelen.
Een belangrijke aanwijzing dat een verdwenen woord ooit in een gebied is
voorgekomen, is altijd het feit dat het nog in de talen en dialecten van aangrenzende
streken in gebruik is. Voor groenland gaat dat naar het zuiden toe in ieder geval niet
op. Blijkens de dialectwoordenboeken wordt dit woord nergens in de zuidelijke
Nederlanden aangetroffen.
Naar het noordoosten toe ligt de zaak anders. Ik vond vermeldingen van grünland,
grönland, gronland in de betekenis van ‘grasland’ in Oost Friesland, het gebied van
de Neder Elbe, Noord Friesland en Jutland. Verder weten we dat het woord in het
middelnederduits voorgekomen is. We mogen dus aannemen dat er langs de kust
van de Noordzee ooit een aaneengesloten groenland-gebied gelegen heeft dat reikte
van Jutland tot ergens in
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west-Nederland. In de loop van de tijd is de omvang van dit gebied ingekrompen.
De ontwikkeling van dit proces in Denemarken en Duitsland doet hier niet terzake.
In ons land kunnen we duidelijk zien dat Groningen en Drente een restgebied vormen
van iets wat zich eens veel verder naar het westen en zuidwesten uitgestrekt heeft.
Het belang van het onderzoek van aardrijkskundige namen ligt vaak in het feit dat
zij verdwenen taalresten kunnen onthullen. Overal waar wij de de veldnaam
Groenland aantreffen zou dat dus een aanwijzing kunnen zijn dat het woord groenland
voor ‘grasland’ ter plaatse ooit bekend geweest is. Toch gaat een dergelijke verklaring
niet altijd op. Bij Formerum op Terschelling vinden we 't Groenlandje of Grienlantsje
dat eigendom van een meneer Griene geweest is. De polder Groenland bij
Baambrugge moet oorspronkelijk *de Polder de Groene Molen geheten hebben.

Vernoemingsnamen en familienamen
Dan is er verder een aantal namen aan te wijzen die als vernoemingsnamen verklaard
moeten worden. Vooral in de westelijke delen van ons land vernoemde men soms
afgelegen stukken land of boerderijen naar ver verwijderde streken die men door
scheepvaart of visserij had leren kennen. Groenland is, naast Spitsbergen, in de
zeventiende en achttiende eeuw door de walvisvaart bekend geworden. Op
verschillende plaatsen in Nederland, vooral in Noord-Holland en Friesland, heeft
vernoeming naar deze eilanden plaatsgevonden. Daar ligt dan ook zeker een belangrijk
deel van de verklaring voor het feit dat de veldnaam Groenland in die provincies zo
frequent voorkomt.
In Noord-Holland moeten we verder ook nog met een andere
verklaringsmogelijkheid rekening houden. Veel veldnamen zijn hier ontstaan uit
familienamen van eigenaars of gebruikers die men aan een stuk land hechtte. Onder
de Noordhollandse familienamen komen op hun beurt nogal wat herkomstnamen of
geografische familienamen voor. Daaronder treffen we ook de naam Groenland aan.
Zeker in plaatsen waar wat meer vertegenwoordigers van deze familie wonen, zoals
Obdam en Heemskerk, is het dus mogelijk dat de veldnaam Groenland niet door
vernoeming naar het verre eiland ontstaan is, maar dat we met
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Nederlandse zeelieden bezochten al op het einde van de zestiende eeuw de kusten van Groenland. De
verhalen over dit onherbergzame, verre land moeten bij ons grote indruk hebben gemaakt, want we
vinden Groenland dikwijls als naam voor afgelegen plekken.
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een lokale familienaam te maken hebben die als veldnaam gebruikt wordt.
Ten slotte vinden we Groenland ook nog in streken waar het woord groenland
voor ‘grasland’ niet in gebruik geweest is, de familienaam Groenland niet voorkwam
en vernoeming naar walvisvaardersgebieden tot de onwaarschijnlijkheden behoorde.
Ik denk bij voorbeeld aan het Groenland in Valkenswaard in het zuiden van
Noord-Brabant. Daar moeten wij er volgens mij van uitgaan dat de naam van dat
kleine stukje land op dezelfde manier ontstaan is als die van dat reusachtige eiland
in de buurt van de Noordpool, namelijk door samenvoeging van de woorden groen
en land. En waarom ook niet? Wat de Vikingen konden, daar moeten de Brabanders
toch ook toe in staat geweest zijn.
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‘Ons Indië’ in onze plaatsnamen
‘Indië verloren, rampspoed geboren’. Het was een duistere tekst. Ik begreep hem
niet goed, maar ik zie hem nog duidelijk voor me. Hij stond op een fel gekleurd
plakkaat dat in een straatje bij ons in de buurt op een schutting was geplakt. Hoewel
de diepere strekking van de woorden op dat plakkaat mij ontging, had ik wel door
dat het hier een ernstige zaak betrof. Het moest iets zijn dat de gemoederen op dat
moment heftig bezighield. Als grote mensen bij elkaar waren, hoorde je ze tenminste
opgewonden praten over Soekarno, Linggadjati en politionele acties. En de buren
hadden een zoon ‘die in Indië vocht’.
Nu, enkele decennia later, is veel van die opwinding verdwenen. De schutting is
gesloopt. Een paar tegenstribbelende eilanden daargelaten heeft Nederland als
koloniale mogendheid opgehouden te bestaan. Ja, er leven al weer landgenoten die
er nauwelijks weet van hebben dat wij ooit uitgebreide overzeese bezittingen hebben
gehad.

Koloniale waar
De Nederlanders vertoonden zich pas laat in de Indische Archipel. In 1596 verschenen
de schepen van De Houtman en Keyzer op de rede van Bantam. In 1602 volgde de
oprichting van de Verenigde Oostindische Compagnie, de VOC, die al spoedig vaste
voet aan de grond kreeg in Bantam en andere delen van Java, op Ambon en op de
Molukken. Rijk beladen vloten brachten talloze tot dan toe onbekende koloniale
produkten naar het vaderland.
Het leven van de manschappen op de schepen van de VOC was zwaar. Het was
dan ook niet eenvoudig matrozen aan te trekken voor de vloot. Velen van hen blijken
aangeworven te zijn in
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het buitenland. Wat ons eigen land betreft, kwam het meeste scheepsvolk uit het
oosten van. Noord-Holland, het zuidwesten van Friesland en van de Zeeuwse en
Zuidhollandse eilanden.
Na anderhalve eeuw handelsbloei begon er verandering te komen in het karakter
van de Nederlandse inmenging in Indië. De VOC ging in 1798 failliet en de Staat
nam de macht in de Archipel over. Een van de gevolgen daarvan was dat er strengere
regels kwamen voor de aanplant van inheemse gewassen. De handhaving van die
regels bracht natuurlijk een groei van het ambtenarenapparaat met zich mee. In de
loop van de negentiende eeuw nam daarnaast ook het aantal vrije cultures toe en
stroomde er meer Europees kapitaal naar Indië.

Lombok
De uitbreiding van het Nederlands gezag en de invoering van nieuwe economische
methoden gingen met de nodige schokken gepaard. Al van 1825 tot 1830 had op
Java een opstand gewoed, die Nederland slechts met moeite had weten te
onderdrukken. Veel ernstiger was het verzet dat de Nederlands-Indische troepen
ontmoetten toen zij in 1873 Atjeh trachtten te veroveren. De meeste indruk maakten
echter de gebeurtenissen die in het jaar 1894 op Lombok plaatsgrepen. Het koloniale
gouvernement mengde zich toen in een burgeroorlog op het tot dan toe vrijwel
zelfstandige eiland. Het resultaat was aanvankelijk een zware nederlaag voor het
Nederlands-Indische leger, wat bij het thuisfront grote verslagenheid teweegbracht.
Daarna volgde echter een barbaarse onderwerping van het eiland, die golven van
enthousiasme over ons land deed gaan.

Toponiemen veranderen van karakter
Plaatsnamen en geschiedenis luisteren vaak nauw naar elkaar. Dat blijkt ook bij de
honderden namen in ons land die hun ontstaan te danken hebben aan vernoeming
naar streken of plaatsen in het voormalige Nederlands-Indië. De chronologie van die
namen, hun variatie en hun verspreiding weerspiegelen de ontwikkelingen in de
relatie tussen Nederland en de Oostindische koloniën in de loop der eeuwen. In het
begin was Indië een wingewest, waarmee we betrekkelijk weinig contacten
onderhielden. De informatie die het thuisfront over dit gebied ontving, zal lan-
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ge tijd niet erg gespecificeerd zijn geweest. Daardoor hebben aanvankelijk ook slechts
weinig toponiemen uit Indië bij ons algemene bekendheid gekregen. Veel van de
verhalen over exotische eilanden en vreemde volken zullen vaak zijn samengebracht
onder de gemeenschappelijke noemer ‘Oost-Indië’.
Naamkundig gezien blijkt dit beeld aardig te kloppen. De oudste vernoemingen
zijn die naar Bantam, het gebied op Java waar de Nederlanders het eerst voet aan
wal zetten. Na de terugkeer van de zeevaarders moet een buurtje in Amsterdam in
het laatst van de zestiende eeuw korte tijd de bijnaam Bantam hebben gedragen.
Hieraan heeft immers de Binnen Bantammerstraat zijn ontstaan te danken. De Sint
Jeroenspolder bij Noordgouwe in Zeeland heeft meer dan zeventig jaar onder water
gestaan. Toen hij in 1603 werd herdijkt, heeft men hem de naam Bantam gegeven.
In Hoogkarspel in Noord-Holland kwam reeds in 1677 een herberg voor die Bantam
heette.
Nog talrijker waren de namen Indië en Oost-Indië. De Laan van Nieuw Oost-Indië
in Den Haag herinnert aan een uitspanning van die naam, die daar al in 1670 gestaan
moet hebben. Op vele plaatsen, vooral in het westen van het land, vinden we stukken
land die al vroeg Indië of Oost-Indië heetten.
Het verspreidingsgebied van deze namen is hoofdzakelijk tot de kustprovincies
beperkt geweest en blijkt een opmerkelijke samenval te vertonen met de streken waar
veel scheepsvolk vandaan kwam. Zeelui moeten dus de eersten zijn geweest die
Oost-Indië binnen de gezichtskring van grotere groepen namengebruikers hebben
gebracht.
De naamkundige diversiteit begon toe te nemen toen rijk geworden planters,
ondernemers en ambtenaren in de loop van de achttiende en negentiende eeuw naar
Nederland terugkeerden, daar villa's en landhuizen bouwden en deze vernoemden
naar de plaatsen waar zij hun kapitaal hadden vergaard. In de typische villastreken
van ons land vinden we daarom namen als Djokjakarta, Magalang, Soerakarta,
Padang, Mataram, Samarang en Djember.
Tegelijkertijd zien we in het oosten van het land op allerlei plekken de naam Java
verschijnen. De verklaring daarvoor is van wat meer prozaïsch-kapitalistische aard.
Het eiland Java was erg belangrijk als afzetgebied voor katoenen stoffen en deze
‘katoen-
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Honderden namen getuigen van de vele sporen die het koloniale verleden bij ons heeft achtergelaten.
Vooral de Atjeh-oorlog en de onderwerping van Lombok hebben talloze vernoemingsnamen doen
ontstaan.

tjes’ werden vooral in Twente en de Achterhoek geproduceerd. Niet in het minst in
die streken heeft de naam Java dan ook bijbetekenissen gekregen die deze voor
vernoeming geschikt maakten.

Oorlogshaarden en vechtersbazen
Het echte vernoemingsvuurwerk begon pas in 1873. Nederland had het jaar tevoren
van Engeland het nominale gezag over het sultanaat Atjeh in het noorden van Sumatra
overgenomen en wenste dit nu ook te effectueren. Onder nogal gezochte preten-
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ties vielen de Nederlanders het gebied binnen en tot hun verbazing kregen zij terstond
klop. Een bijzonder lastige noot om te kraken moet het sultansverblijf zijn geweest,
een verzameling morsige hutjes die met de weidse naam De Kraton werd aangeduid.
Taalgebruikers plegen vaak prompt op dergelijke gebeurtenissen te reageren door
de naam van zo'n oorlogshaard te gebruiken voor het benoemen van buurten en
wijken waar vechtersbazen wonen of voor de naamgeving van moeilijk te bewerken
of afgelegen stukken land. Dat zal ook toen het geval zijn geweest, want op talloze
plaatsen in ons land bleken we al spoedig de namen Atjeh en De Kraton aan te treffen.
Tot de gebeurtenissen die het luidst in de naamkunde hebben doorgeklonken,
behoort de bloedige expeditie naar het eiland Lombok in 1894. Dit mengsel van
spanning en sensatie heeft in Nederland in korte tijd tot een ware vernoemingsorgie
geleid. Op meer dan 120 plaatsen over vrijwel het hele land verspreid heeft men
spontaan buurten, wijken, straten, akkers en weilanden naar dit eiland vernoemd.
Het motief voor die vernoeming was vaak negatief gekleurd. Men beschouwde de
bewoners van zo'n buurt als ruziemakers of armoedzaaiers. De stukken land die zo
genoemd werden, waren dikwijls van slechte kwaliteit of lagen hinderlijk ver weg.
Slechts in enkele gevallen heeft er vernoeming plaatsgevonden omdat iemand ook
daadwerkelijk op Lombok had meegevochten.
Lombok is tevens de laatste naam geweest die in ruime mate aanleiding heeft
gegeven tot vernoeming. In onze eeuw is de verhouding tussen Nederland en Indië
zodanig veranderd dat Indische namen nauwelijks meer voor vernoeming in
aanmerking konden komen. Daarmee is een einde gekomen aan een lange
naamkundige traditie. De oudste Indische vernoemingsnamen zijn in de kustprovincies
ontstaan, vaak ter aanduiding van stukken land of herbergen. De naamgevers dankten
hun kennis en inspiratie aan zeelieden die zelf op de Oost hadden gevaren. Later
heeft dit naamtype zich naar het midden, oosten en noorden van het land uitgebreid
en is het ook toegepast bij de naamgeving van boerderijen, villa's en landhuizen. Het
koloniale oorlogsgeweld van het laatst van de negentiende eeuw heeft er welhaast
een nationaal naamtype van gemaakt, dat bij brede lagen van de bevolking weerklank
bleek te vinden.
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Eponymische echo
De Indische vernoemingsnamen vormen een illustratie van de belangrijke rol die
Indië, hoewel ver weg gelegen, een paar eeuwen lang in onze geschiedenis heeft
gespeeld. Die rol is niet altijd dezelfde gebleven. Politieke en economische
ontwikkelingen hebben deze in de loop der tijd van karakter doen veranderen. In de
toponymie kregen deze veranderingen hun eponymische echo doordat er nieuwe
soorten Indische namen ontstonden. Ook hier bleek dus weer duidelijk dat
vernoemingsnamen vooral daar gedijen waar de naamgevers open staan voor signalen
en groeten van elders.
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