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INLEIDING 

Gering in aantal als zij altijd geweest zijn, hebben de nederlandse 

toponymisten tot nu toe weinig tijd gehad zich met de meer theoretische 

vragen betreffende hun yak bezig te houden. De hoge prioriteit die 

zowel binnen als buiten de wetenschap der toponymie vaak aan de 

verklaring van oude, moeilijk te etymologiseren plaatsnamen toegekend 

werd, heeft in sterke mate de richting van het onderzoek bepaald. 

Dat is natuurlijk niet verwonderlijk. Dergelijke namen zijn immers 

van groot belang voor de beschrijving van oudere taalkundige, maat

schappelijke en geografische situaties. Een juiste verklaring ervan 

vormt in vele gevallen een absolute voorwaarde voor hun bruikbaar

heid als historisch bronnenmateriaal. 

Toch is het gewenst toponiemen niet alleen vanuit taalhistorisch 

of nederzettingshistorisch perspectief, maar ook vanuit een eigen naam

kundig gezichtspunt te bestuderen. Als we onze blik daarop rich ten , 

rijzen er talrijke vragen. Hoe moeten wij de taalkundige grootheden 

die wij "p l aatsnamen" noemen, beschrijven? Welke semantische, 

tische en morfologische middelen heeft men in verschillende 

syntac

perioden 

van het verleden gebruikt om plaatsnamen te vormen? Toponiemen stel

len ons in staat de ons omringende geografische ruimte te ordenen, 

maar hoe hebben naamgevers de in aanmerking komende aspecten van 

de lokaliteiten die zij aldus geisoleerd hadden in de naamvorming 

tot uitdrukking gebracht? Wat moeten wij er ons eigenlijk in het alge

meen bij voorstellen als er plaatsnamen gegeven werden? Zijn er uit

gaande van deze vragen typologieen op te stellen die aan bepaalde 

tijden of gebieden te relateren zijn? 

Het ingaan op deze problemen heeft voor de naamkunde een twee

ledig nut. Enerzijds is het mogelijk de plaats en de functie van de 

woordklasse nomen proprium in het geheel van de taal nader te preci

seren. Anderzijds zal een toegenomen kennis van de semantische, syn

tactische en morfologische modellen waarop naamvorming gebaseerd 

is de kans op een verfijning in de verklaring van afzonderlijke topo

niemen vergroten. 

Men kan proberen meer inzicht te krijgen in het onymisch proces 
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door het totaal van de plaatsnaamvorming tot onderzoeksobject te nemen 

of door zich op een deel daarvan te concentreren. Het eerste is aIleen 

al om praktische redenen af te raden. De problemen die blijken op 

te rijzen als men een sluitend model voor de beschrijving van de 

vorming van toponiemen wil ontwerpen zijn zo complex dat niemand 

daar tot nu toe helemaal uitgekomen is. Daar komt nog bij dat er in 

Nederland op dit punt nog veel te weinig voorwerk verricht is. 

Gegeven de zojuist geschetste situatie van de nederlandse naam-

kunde leek het mij haalbaarder een type plaatsnaamvorming aan een 

nader onderzoek te onderwerpen. Daarvoor moest ik natuurlijk weI een 

corpus van namen bijeenbrengen dat aan bepaalde voorwaarden vol

deed. Het diende in de eerste plaats groot genoeg te zijn om beweringen 

quantitatief te kunnen staven en tegelijkertijd het toeval te neutrali

sereno Daarnaast moest de omvang zodanig afgeperkt worden dat het 

materiaal hanteerbaar bleef. In de tweede plaats was het noodzakelijk 

dat het te vormen corpus zo' n opbouw had dat het diachroon gezien 

tot in onze tijd doorliep. Op die manier konden immers recente waarne

mingen en ervaringen aan de interpretatie van het gehele namenbe

stand dien baar gemaakt worden. Tenslotte viel het aan te bevelen 

naamvormingen te bestuderen die in Nederland voorkomen, maar als 

verschijnsel internationaal optreden. Enerzijds zou dit de studie van 

de nederlandse toponymie ten goede komen, anderzijds zou het mogelijk 

zijn de gevonden resultaten aan het verder voortgeschreven onderzoek 

elders te toetsen. 

Vernoemingsnamen behoren tot de naamvormingen die duidelijk aan 

deze voorwaarden voldoen. Het verschijnsel dat plaatsen naar elders 

gelegen plekken of streken vernoemd zijn is in de naamkunde niet on

opgemerkt gebleven. Dat dit naamtype onder vele termen in de litera

tuur bekend is, wijst er evenwel op dat men moeite gehad heeft het 

in het grotere geheel van de toponymie in te passen. Verderop en in 

hoofdstuk 111.1 zal ik nader op een aantal terminologische problemen 

ingaan. Ik wil mij hier voorlopig beperken tot de mededeling dat ik 

mij in dit boek aansluit bij het begrippenapparaat dat onder scandi

navische naamkundigen gangbaar is en daarom van "vernoemingsnamen" 

zal spreken. Onder een vernoemingsnaam verst a ik een plaatsnaam 

die ontstaan is doordat men op basis van eraan verbonden bijbeteken-
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issen of "secundaire connotaties" bewust een elders voorkomend topo

niem uitgekozen heeft om, zonder dat er van topografische samenhang 

sprake is, voor de benoeming van een andere lokaliteit opnieuw als 

naam te functioneren. 

De toponiemen die op grond van vernoeming ontstaan zijn heeft 

men niet alleen in ons land, maar ook elders meestal meer uit anec

dotisch dan uit structureel gezichtspunt bekeken. Door ze nu als naam

type op zich te bestuderen zal het mogelijk zijn veel losse beweringen 

die erover in de literatuur aangetroffen worden ,. nader te toetsen. 

Zoals de definitie hierboven aangeeft, zijn vernoemingsnamen op een 

zeer specifieke manier gevormd. Een van de consequenties daarvan 

is dat hun bruikbaarheid voor ander toponymisch onderzoek niet door 

etymologische onzekerheden beperkt kan worden. Het gaat bovendien 

vaak om namen die betrekkelijk jong zijn en waarover daarom nog 

dikwijls nadere gegevens bekend zijn. luist omdat ZlJ etymologisch 

zo onproblematisch zijn en voor een belangrijk deel geen hoge ouderdom 

hebben, bieden vernoemingsnamen vaak goede mogelijkheden om allerlei 

onymische mechanismen duidelijk te maken. Naast een beter inzicht 

in de algemene naamkundige problematiek biedt de bestudering van 

dit soort toponiemen en van de omstandigheden waaronder zij ontstaan 

zijn verder nog de mogelijkheid op verschillende punten bijdragen te 

leveren die ook voor de semantiek, de cultuurgeschiedenis en de neder

zettingsgeschiedenis van belang zijn. 

Het onderzoek van dit naamtype is tot nu toe zowel thematisch als 

geografisch vrij beperkt van omvang geweest. Dat geldt ook voor 

andere taalgebieden. Het totale vernoemingsnamenbestand van een heel 

land is bij mijn weten nog nergens onderwerp van bestudering ge

weest. WeI bestaan er studies betreffende gebiedsdelen, zoals bij voor

beeld Pommeren, Schonen en Vlaanderen (Holsten (1934) 172-181; Hall

berg (1976) 53-91 en (1977) 60-71; De Flou (1925) 138-148; Lindemans 

(1939) 271-278). 

Het lijkt me nuttig een kort overzicht te geven van de voornaamste 

bronnen die ik, op zoek naar vernoemingsnamen, doorgewerkt heb. 

Een aantal daarvan is als landsdekkend te beschouwen. Dat zijn in 

de eerste plaats de topografische kaarten in de schalen 1 50 000 

en 1 25 000, waarvan het namenbestand per editie nogal kon ver-
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schillen. Zeer veel gegevens leverden de antwoorden op vraag 3 van 

Vragenlijst 6 van de afdeling Naamkunde van de Centrale commissie 

voor Onderzoek van het nederlandse volkseigen (1954). Deze vraag luid

de: "Welke gehuchten, buurten, stukken land enz. kent U die genoemd 

zijn naar een verre landstreek of stad?" De veldnamenverzameling van 

het P.J . Meertens-Instituut bestrijkt in principe het hele land, maar 

heeft vooral veel namen uit Noord Holland en het gelderse rivierenge

bied. Zuid Holland, Utrecht en Limburg zijn er nogal schaars in ver

tegenwoordigd. De regionale collecties die ik doorgewerkt heb, zijn 

de veldnamenverzamelingen van de Fryske Akademy in Leeuwarden en 

van het Nedersaksisch Instituut in Groningen. Deze beslaan de provin

cies Friesland, Groningen en Drente. Verder heb ik uiteraard de 

lokaal- en regionaalhistorische literatuur van ons land bekeken. 

De toponiemen die ik in dit boek behandel zijn opgenomen onge

acht hun socio-onomastische of stilistische status. lk bespreek dus 

zowel plaatsnamen die officieel door de overheid gegeven of erkend 

zijn als toponiemen die onofficieel in de volksmond leven. lk maak 

geen onderscheid tussen namen die we in het gebruik als neutraal 

ervaren en spot- en bijnamen die voor negatief gel aden vormen van 

communicatie gereserveerd blijven. Deze toponiemen zijn namelijk in 

gelijke mate door vernoeming tot stand gekomen. Uiteraard zal ik weI 

aandacht besteden aan de vraag welke sociale groepen bepaalde ver

noemingsnamen gekozen hebben en wat de motieven voor hun keuze ge

weest zijn. 

De begrippen "bijnamen" en "spotnamen" worden vaak door elkaar 

gebruikt. Dat komt omdat het onderzoek van dergelijke namen zich 

vooral geconcentreerd heeft op de spotternijen die in menige streek 

het ene dorp voor het andere bedacht heeft (Cornelissen z.j.; Moser 

(1950 - 1951) 301-318 en (1951 - 1952) 39-69; Walther (1971) 46; Duckert 

(1973) 153-160; Zender (1974) 389-407). Na verloop van tijd is het mo

gelijk dat het spottende karakter van dat soort namen minder sterk 

gevoeld wordt. In de wijk Feitenhof in Nunspeet was dat tot voor eni

ge jaren zeker nog niet het geval. Blijkens de dorpskrant waren de 

bewoners daarvan toen helemaal niet te spreken over de "kwetsende" 

naam Korea die hun wijk ook weI droeg (V 6a FIll). Dat men de bij

naam Klein Brussel voor een aantal plaatsen in Goningen en Friesland 
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ooit ook uit spot gegeven heeft, is daarentegen een wetenschap die 

we aIleen nog maar via historisch onderzoek achterhalen kunnen (zie 

hoofdstuk 1. B. 5) . 

Waar de bronnen en informanten over "bijnamen" of "spotnamen" 

spreken, heb ik mij terminologisch bij hen aangesloten. Verder heb 

ik deze begrippen echter zoveel mogelijk onder de neutrale aandui

ding "dubbelnamen" ondergebracht. Door verschillende onderzoekers 

wordt ook de term "namendoubletten" gehanteerd (Walther (1973) 24; 

Andersson (1976) 89). Deze dient mijns inziens afgewezen te worden. 

Het begrip "doublet" veronderstelt twee identieke grootheden en dat 

is bij dubbelnamen nu juist niet het geval. Zoals Walther immers zelf 

al zegt is het feit dat er voor een lokaliteit meer dan een naam be

kend is meestal het resultaat van het namengebruik op verschillende 

sociale niveau I s (Walther (1971) 76-77). Een bezwaar tegen het begrip 

"doublet" is verder nog dat het in de literatuur ook in een andere 

context toegepast wordt. Als men in een tweetalige omgeving te maken 

!leeft met toponiemen die na vertaling op een nabijgelegen lokaliteit 

overgegaan zijn, wordt er soms van "doubletten" gesproken (Draye 

(1943) 15-20). 

In de afgelopen decennia is men steeds meer het belang van een 

syntactisch-semantische analyse van plaatsnamen gaan inzien. Het werd 

voor velen duidelijk dat men geen volledig toponymisch onderzoek kon 

verrichten als men niet tezelfdertijd de geleding van de onderzochte 

namen daarin betrok en naar de semantische verhouding vroeg van 

de delen waaruit die namen opgebouwd waren. Het is vooral de fin 

Zilliacus geweest die dit benadrukt heeft (Zilliacus (1966) 55-86; 

(1973) 31-40; (1976) 67-108). Ook anderen hebben zich over deze pro

blemen uitgelaten (Weise en Kousg8rd Scirensen (1964) 1-9; Rostvik 

(1969) 112-132; Jcirgensen (1970) 11-29; (1977) 11-29; Pamp (1973) 55-

82; Kiviniemi (1975) 73-74; Albcige (1976) 133- 175). 

Tot nu toe is het nog niemand gelukt een analysestructuur te for-

muleren die op aIle soorten toponiemen toepasbaar is. Zoveel is echter 

weI duidelijk dat men de meeste plaatsnamen als eenledig of tweeledig 

kan beschouwen. De vraag naar de geleding dient uitdrukkelijk het 

ontstaan van de plaatsnamen als naam te gelden en niet dat van de 

appellativische, propriale of andere taalkundige formatie die tot naam 
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geworden is. Het toponiem Kattestaart moet in deze indeling dan ook 

als eenledig gezien worden. De samenstelling kattestaart, die als 

appellatief tweeledig is, heeft men immers niet gevormd op het ogenblik 

dat de naam gegeven werd, maar is als geheel, dus als een lid, tot 

plaatsnaam geworden. Tweeledig is bij voorbeeld het hydroniem Dantu

mawoudstertrekvaart, waarin de delen Dantumawoudster en trekvaart 

op het moment van de naamvorming reeds bestonden en dus ieder 

slechts een naamlid uitmaakten. 

Vernoemingsnamen zijn vanuit een syntactisch-semantisch gezichts

punt duidelijk eenledig. Als we in Nederland toponiemen als Transvaal 

en Amerika tegenkomen dan zijn dat propria die opnieuw als propria 

gebruikt worden. De oorspronkelijke vorming van die namen heeft 

immers al vroeger buiten onze grenzen plaats gevonden. Hun geleding 

op het primaire naamgevingsogenblik kan dus bij de latere naamgeving 

in Nederland geen rol meer spelen. Ongeacht hun oorsprong bestaan 

dergelijke namen bij de vernoeming dus slechts uit een naamlid. Dit 

is niet het geval bij namen als Transvaalkade en Amerikalaan, die 

dan ook niet als vernoemingsnamen geklassificeerd kunnen worden. 

Dergelijke tweeledige namen hebben een ander soort structuur dan 

vernoemingsnamen als Transvaal en Amerika en daardoor dus een ander 

soort betekenis. Het is immers niet zo dat de kade en de laan Trans

vaal en Amerika heten. Het gaat hier om toponymische samenstellingen 

met de grondwoorden kade en laan die tegelijkertijd de aard van de 

benoemde lokaliteiten aanduiden en die op het moment van hun naam

vorming op een of andere manier met Transvaal of Amerika in ver

band gebracht zijn. 

De paar gevallen van epexegetische namen die ik bij mijn mate

riaalinzameling tegengekomen ben, heb ik weI als vernoemingsnamen 

opgenomen. De term "epexegese" wordt gebruikt voor het verschijnsel 

dat een soortaanduidend element wordt toegevoegd aan een toponiem 

dat zoiets nooit bezeten heeft of waarvan het soortaanduidende element 

door veranderingen als zodanig niet meer herkend wordt (Stednavne

forskning I (1972) 228). Voorbeelden hiervan zijn de ltterbeek < de 

Itter en de Bijlmermeer < de Bindelmere. We vinden deze ontwikkeling 

het meest bij natuurnamen, vooral waternamen. De toponiemen Egypten

einde < Egypte te Veendam, Montradohoeve < Montrado te Bovenkerk 
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en Austerlitzpolder < Austerlitz laten me de zien dat hij ook bij andere 

soorten namen kan optreden. De tweeledige structuur van dit type 

namen is dus van secunda ire aard. 

Het is een bekend verschijnsel dat vernoemingsnamen soms van een 

voorgeplaatst onderscheidend toevoegsel voorzien worden. In het door 

mij onderzochte materiaal bleek dat bij ongeveer 6,5 % van de namen 

klein- te zlJn en bij ruim 1% nieuw-. Toponiemen als Klein Amerika 

en Nieuw Dordrecht zijn formeel natuurlijk tweeledig, maar in tegen

stelling tot de namen Amerikalaan en Transvaalkade vallen zij weI 

binnen de definitie van vernoemingsnamen. In Klein Amerika maakt 

Amerika het hoofdelement van de samenstelling uit en Klein het onder

geschikte bepalende element. De vernoeming is dus het essentH~le mo

ment bij de naamgeving geweest. In hoofdstuk I I 1.1 zal ik nog nader 

op het verschijnsel van de onderscheidende toevoegingen ingaan. Ver

dere vragen betreffende de afgrenzing van het verschijnsel vernoe

mingsnaam zullen eveneens in dat hoofdstuk behandeld worden. 

Hoe herkennen we een vernoemingsnaam? In feite betekent dit het 

stellen van een etymologische vraag aan plaatsnamenmateriaal waar

van de etymologie voor ons in beginsel irrelevant is. In de praktijk 

komt het er op neer dat we criteria trachten te formuleren aan de 

hand waarvan we kunnen uitmaken of een toponiem door vernoeming 

tot stand gekomen is. In de loop van de tijd zijn door verschillende 

onderzoekers detectiecriteria opgesteld die ons bij de beantwoording 

van die vraag behulpzaam kunnen zijn. Deze criteria bewegen zich 

langs een schaal die van "absoluut zeker" via "waarschijnlijk" naar 

"mogelijk" loopt (Curschmann (910) 88-90; Bach 1I,2 (954) 405; Laur 

(1964) 291; Blok (1971) 11-13; Kousg§rd S0rensen (1978) 442). 

De grootste zekerheid be staat er natuurlijk als we over historische 

gegevens beschikken die de vernoeming bevestigen. Verder hoeven we 

ook niet echt te twijfelen als we via de naamgever een relatie kunnen 

leggen tussen de plek die een mogelijke vernoemingsnaam draagt en 

de plaats of streek waarnaar hij volgens ons vernoemd is. lets derge

lijks zien we vooral bij kolonisatie in andere werelddelen en bij re

pa triering van oud-kolonialen die zich in het moederland vestigen. 

Van dit laatste kunnen we in hoofdstuk IV.A.2 verschillende voorbeeld

en aantreffen. 
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Het zojuist genoemde criterium betreft een relatie van fysieke aard. 

Het is gebaseerd op het feit dat we weten dat de naamgever van een 

gebied naar een ander gegaan is en tevens zijn geografische kennis 

daarvan meegenomen heeft. Het valt aan te nemen dat er een relatie 

van immaterieel karakter bestaan heeft wanneer we weten dat er op 

het moment van het ontstaan van de gepostuleerde vernoemingsnaam 

veel belangstelling bestond voor gebeurtenissen en situaties in het 

gebied waarnaar mogelijk vernoemd is. Dit zal onder andere duidelijk 

blijken bij de behandeling van namen als de Krim, Amerika en Lom

bok. 

In veel gevallen zullen we tot een vernoemingsnaam kunnen be

sluiten omdat ter plaatse nooit het lexicale materiaal aanwezig geweest 

is waaruit het toponiem in kwestie gevormd had kunnen worden. Namen 

als Negapatnam en Mataram, maar ook Korea en Egypte kunnen niet 

van nederlandse oorsprong zijn. Het is ook mogelijk dat een plaatsnaam 

elementen bevat die vroeger in een gebied produktief geweest zijn, maar 

dat op het moment van de vernoeming niet meer waren. Een bekend 

voorbeeld daarvan is de laatmiddeleeuwse ontginning Kort Haarlem bij 

Gouda. Deze draagt een naam samengesteld met het element -heem, 

dat al veer het jaar 1000 niet meer bij het vormen van toponiemen 

toegepast werd. Deze twee laatstgenoemde criteria zijn nog uit te 

breiden tot het enigszins vage begrip "circumstancial evidence", wat 

neerkomt op het verschijnsel dat we in een gebied bij elkaar een aan

tal namen aantreffen dat typologisch van de hen omringende afwijkt 

en tegelijkertijd homoniem is met plaatsnamen in verderweg gelegen 

landen en streken. De ontginningsnamen Spengen, Kokkengen, Porteng

en, Kortrijk, Demmerik en Kamerik ten westen van Utrecht zijn daar

van een bekend voorbeeld. 

Een ander taalkundig criterium is de omstandigheid dat de klank

stand of de accentuering van een naam afwijkt van de taal in zijn 

omgeving, zoals bij voorbeeld bij Paveien, Rokkanje en Polanen. Ten 

aanzien van het gebruik van dit detectiecriterium past evenwel een 

waarschuwing. Het is mogelijk dat een plaatsnaam een niet-inheemse 

klankstand of accentuering vertoont en toch geen vernoemingsnaam is. 

Dat kan namelijk gebeuren bij toponiemen die uit leenwoorden ontstaan 

zijn. Ameide in Zuid Holland is zo'n geval en misschien hebben we 
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er bij Rappijnen ook mee te maken (zie hoofdstuk IV.B.6). 

Verder kunnen morfoIogische aspekten van een naam soms aanwij

zingen geven. Een veIdnaam als Kattendijke te Koudekerke, in een 

verbogen vorm en niet voorafgegaan door een lidwoord, moet weI een 

vernoemingsnaam zijn. Hetzelfde geldt voor de veldnaam met verbogen 

lidwoord Den Briel te Heinenoord. In de sfeer van de toponymische 

structuur ligt het citerium dat van twee homonieme plaatsnamen zonder 

topografische samenhang de ene steeds van een voorgeplaatste onder

scheidende toevoeging voorzien is en de andere nooit, waarbij de 

eerstgenoemde naam bovendien een lokaliteit met een geringer prestige 

denoteert. Ik denk bij voorbeeld aan het straatje Klein Amsterdam te 

Vinkeveen en het gehucht Klein Groningen ten oosten van Wijnjeterp. 

Een belangrijk criterium, tenslotte, dat men al vroeg gesignaleerd 

heeft, is de omstandigheid dat de etymologie van een naam niet over

eenkomt met de geografische situatie op het moment van de _ naamge

ving. Dit criterium sorteert aIleen namen die op grond van autochtoon 

taalmateriaal analyseerbaar Zl)n. De Beemster is een vlakke polder. 

Namen als Kijkduin en Spitsbergen kunnen daar onmogelijk ter plaatse 

gevormd zijn. Hetzelfde geldt voor de bosnaam Brouwershaven op een 

plek bij RozendaaI waar geen haven geweest is en voor de veldnaam 

Amstelveld in Aalsmeer, waar de Amstel niet stroomt. 

Ik moet ook nog iets zeggen over enkele categorieen van namen 

die ik uit praktische overwegingen buiten mijn onderzoek gelaten heb. 

Dat zijn in de eerste plaats de stedelijke huisnamen. Ik heb dat om 

twee redenen gedaan. Enerzijds omdat in een zo vroeg en zo intens 

verstedelijkt land als het onze het aantal huisnamen gigantisch groot 

is. Het verzamelen van een enigszins representatieve hoeveelheid na

men zou geweldig veel tijd gevergd hebben. Anderzijds is mijn over

weging geweest dat deze categorie namen een eigenaardigheid bezit 

die zijn directe bruikbaarheid voor toponymisch onderzoek nogal ver

mindert. Huisnamen gaan meestal terug op de afbeeldingen die op of 

aan de huizen voorkwamen. De namen die wij in de bronnen tegenko

men zijn het resuItaat van de interpretatie van de vroegere stedelijke 

administraties. Helaas hebben die datgene wat zij zagen vaak op ver

schillende manieren verwoord. Waar de ene bron over het huis Dene

marken spreekt, heeft de andere het over de Koning van Denemarken 
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en een derde over het Wapen van Denemarken. Dat het hier eigenlijk 

om een niet te ontwarren probleem gaat, werd mij nog eens bevestigd 

door de verhandeling van Verbeke, die in 1969 een vergeefse poging 

gedaan heeft op basis van sociaal-economische criteria de ouderdom 

van de huisnamen nader te bepalen (Verbeke U (1969) 2-6). 

Een categorie die ik eveneens wegens de enorme omvang niet in 

mijn beschouwingen opgenomen heb, wordt gevormd door de namen van 

stedelijke cafe I s en herbergen, hoe weI ik op dat gebied graag gesub

sidieerd veldwerk had willen verrichten. Daarnaast heb ik mij ook 

niet met pakhuisnamen en namen van onderdelen van vestingwerken 

beziggehouden. De laatste jaren zijn straatnamencommissies in talrijke 

gemeenten er toe overgegaan hele nieuwbouwwijken met vernoemingsna

men te vullen. Wegens hun grote aantal heb ik deze niet behandeld. 

Voor ik verder ga wil ik eerst kort een aantal termen noemen dat 

in de loop van het verhaal regelmatig terug zal komen. In de hoofd

stukken 111.1 en 111.2 zal ik nader op hun theoretische achtergronden 

ingaan. Het beg rip "vernoemingsnaam" hebben we al ontmoet. Als aHer

natief gebruik ik soms de terminus technicus "eponymicum". De plek 

of de streek waarnaar men vernoemd heeft, is de "vernoemingsbasis". 

De naam daarvan wordt aangeduid met de term "basisnaam" (Jr6rgensen 

(1977) 386; Kiviniemi e.a. (1974) 68). Landen of delen van de aarde 

waar verschillende vernoemingsbases bij elkaar liggen, noem ik "basis

gebieden" . 

Vernoeming is pas mogelijk als de potentiele basisnaam in de ogen 

van de aanstaande naamgever niet meer zo maar een elders voorko

mend toponiem is, maar een of meer duidelijke bijbetekenissen gekre

gen heeft. De semantici gebruiken daarvoor verschillende termen. Ik 

sluit mij in deze aan bij de scandinavische toponymisten, die van 

"secundaire connotaties" spreken. Vernoeming be rust verder op een 

keuze die bepaald wordt door de motieven van de naamgevers, door 

mij "naamkeuzemotieven" genoemd. In hoofdstuk llI.2 zal ik nog op 

deze problemen terugkomen. 

De theoretische onomastiek leert ons dat een plaatsnaam "denoteert", 

dat' wil zeggen dat hij optreedt als taalkundig symbool voor een extra

linguistisch geografisch fenomeen. Het aldus gedenoteerde fenomeen 

wordt met de term "denotatum" aangeduid (Stednavneforskning I (1972) 
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227; Kiviniemi e.a. (1974) 72). Op grond van ons algemeen aardrijks

kundig begrippensysteem kunnen we de wereld om ons heen indelen 

in nederzettingen, stukken land, boerderijen, landhuizen, herbergen 

enz. Bij de indeling van het naamkundig materiaal heb ik dergelijke 

lokaliteitssoorten als "denotatumcategorieen" omschreven. 

Tijdens het verzamelen van het materiaal is mij gebleken dat oor

log en vernoeming in het verleden zoveel met elkaar te maken gehad 

hebben dat ik er een apart hoofdstuk aan heb moeten wijden (zie 

hoofdstuk 11.1). Voor de namen die ontstaan zijn door vernoeming naar 

een basis waar een oorlog, een opstand, een velds lag of een andere 

geweIddadige gebeurtenis plaats gevonden heeft, heb ik de term "bel

lieke vernoemingsnamen" gereserveerd. Het woord belliek, adjectief 

bij bellum "oorlog", is mij niet uit het nederlands bekend, maar is 

daarentegen weI in het oud- en middelfrans en in het engels geat

testeerd (Godefroy I (1881) 618; Huguet I (1925) 543; OED I, 786). 

Een laatste neologisme waar de lezer op zal stuiten, is het woord 

"herkomstnaamtoponiem". Daaronder versta ik herkomstnamen, dus geo

grafische familienamen, die als plaatsnamen functioneren. Een derge

lijke conversie blijkt vooral veel bij anthroponiemen van nederlandse 

afkomst opgetreden te zijn (zie hoofdstuk I. B. 7). 

Tenslotte wil ik nog iets zeggen over de indeling van dit boek. 

Zoals men ziet, bestaat het uit twee delen, een glossarium waarin het 

namenmateriaal afzonderlijk behandeld wordt en een commentaardeel. 

De delen vertonen in hun structuur een grote mate van overeenstem

ming omdat ze beide min of meer volgens hetzelfde geografische princi

pe opgezet zijn. De keuze van deze indeling vergt misschien een ver

klaring. 

Vernoemingsnamen konden ontstaan omdat plaatsen en streken elders 

in de wereld om bepaalde redenen op mensen een zodanige indruk 

maakten dat zij de namen daarvan opnieuw in hun eigen plaatsnaam

geving gingen gebruiken. We weten meestal niet onder welke omstandig

heden dit gebeurd is en wat de motieven voor de keuze van de namen 

geweest zijn. Een poging om de vernoemingsnamen in Nederland van

uit deze invalshoeken te klassificeren zal door gebrek aan voldoende 

gegevens dan ook gedoemd zijn te mislukken. Waar we daarentegen 

altijd zekerheid over hebben, is de lokalisatie van de vernoemings-
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bases. Dit is een semantisch aspect van de vernoemingsnaam dat bij 

iedere naamdrager in principe even duidelijk is. Een indeling van 

het materiaal die uitgaat van de geografische ligging van de vernoe

mingsbases biedt mijns inziens de beste mogelijkheid voor een gelijk

waardige behandeling van het tot ale namenmateriaal. 

ZeUs de meest optimistische wereldburger zal niet willen ontkennen 

dat wij de wereld om ons heen in de eerste plaats in termen van 

naties, samenhangende landencombinaties en continenten zien. Ik heb 

mij daarom maar bij deze realiteit aangesloten en mijn wereld van 

vernoemingsnamen opgedeeld naar grotere en kleinere basisgebieden 

die voigens mij een zekere cohesie vertonen. Daarbij moet ik bekennen 

dat ik in enkele gevallen waar ik niet zoveel namen te bespreken had, 

een wat grotere greep op de aardboi gedaan heb. In de commentaren 

zijn soms de conclusies betreffende de namen uit meer dan een basis

gebied in een hoofdstuk samengevat. Op die manier kon er wat beter 

op de vraag ingegaan worden, welk toponymisch beeld we krijgen als 

we de vernoemingsnamen bekijken die op namen uit een aantal aaneen

gesloten basisge bieden teruggaan. 

Voor wie verbaasd is Cocagne en Luilekkerland in dit boek aan 

te treffen, wijs ik er op dat ik ook imaginaire vernoemingsbases opge

nomen heb. De "presupposition of existence" van de mentalistische se

mantiek waarborgt namelijk hun toponymisch "bestaan" (Van Langen

donck (1981) 69). 
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I.A.I DE LOKROEP VAN DE PRAIRIE 
Noord Amerika 

Amerika! welk dicht' renlied 

Verheft tot hooger galm zich niet? 

Waar gij 't geklank uws naam laat hooren. 

la, men gaf in de vorige eeuw hoog op van Amerika, zoals uit 

deze lofzang van Bernard ter Haar blijkt (Van Hinte 1 (1928) 200). 

Toch heeft het lang geduurd voordat het "geklank" van de naam 

Amerika zo luid werd, dat het ook in de nederlandse toponymie door

drong. Het is opvallend hoe laat noordamerikaanse namen in Neder

land als vernoemingsnaam optreden. De oudste vermelding die ik 

vond, dateert uit 1781. Vergeleken met de oudste attestatie van een 

zuidamerikaanse vernoemingsnaam, de Canje uit 1634, betekent dat 

een verschil van bijna anderhalve eeuw. 

In de decennia die na 1781 volgen, blijven de noordamerikaanse 

vernoemingsnamen voorlopig schaars in ons land. Pas na 1850 begint 

hun aantal toe te nemen. Een lijst van oudste vermeldingen geeft 

ons een indruk van deze ontwikkeling. 

oudste vermelding naam ligging denotatum 

1781 Amerika Leiden spee1tuin 

1802 het Nieuwe Nederland Loppersum buurt 

1810 Sud Caroline Mil gehucht 

1843 Louisiana Doetinchem boerderij 

1851 America Hillegom landhuis 

1853 Amerika Horst dorp 

1854 America Weesp bUitenplaats 

1855 Noord Amerika Loenen boerderij 

1857 Amerika Stadskanaal fabriek 

1858 Amerika Twello boerderij 

In totaal tel de ik 158 namen met een vernoemingsbasis in Noord 

Amerika. Onder Noord Amerika versta ik de Verenigde Staten en 

Canada. Groenland heb ik in hoofdstuk IV. B. 7 ondergebracht. Slechts 



24 van deze namen kwam ik al v66r 1900 in de bronnen tegen. De 

overige 134 namen zijn pas na dat jaar voor het eerst geattesteerd. 

Een vergelijking met de namen die hun vernoemingsbasis in Zuid

of Midden Amerika hebben, laat zien dat deze namen ook in het 

algemeen een oudere generatie vernoemingsnamen representeren. Zo 

staan bij voorbeeld tegenover vier noordamerikaanse namen die v66r 

1850 vermeld worden, dertien namen uit het zuidelijk werelddeel. 

Leggen we grens bij het jaar 1900 dan blijkt nog steeds niet meer 

dan 15,2 % van de noordamerikaanse namen die ik gevonden heb 

voor het eerst in de bronnen genoemd te zijn. Voor de midden- en 

zuidamerikaanse namen is dat percentage evenwel 45,6 %. 

Een van de kenmerken van vernoemingsnamen is dat wij er vaak 

historische gebeurtenissen en maatschappelijke ontwikkelingen uit 

af kunnen lezen die in het verleden plaats gevonden hebben. Soms 

kan een enkele vernoemingsnaam ons al veel duidelijk maken. Vaak 

is het echter de spreiding van een groep namen over het land of 

het tijdstip van hun ontstaan die ons laten zien hoe bepaalde ver

schijnselen met elkaar in verband staan. De noordamerikaanse ver

noemingsnamen vormen zo'n groep namen waarbij duidelijk relatie 

met een extra-linguistische ontwikkeling aan te wijzen is. Er blijkt 

namelijk een opvaUende samenhang te bestaan tussen de chronologie 

en de eerste vermeldingen van deze namen en de aard en de omvang 

van de emigratie naar Amerika in de loop der tijden. 

We hebben hierboven gezien dat noordamerikaanse vernoemings

namen vrij laat in Nederland in gebruik komen. Ook de grootscheepse 

emigratie komt bij ons echter pas laat op gang (Van Hinte (928); 

De Jong (1975); Stokvis (1977)). Zeker, de contacten van Nederland 

met het noordamerikaanse continent zijn al van vroege datum. De 

kolonie Nieuw Nederland dateert van 1614 en het fort Amsterdam, 

waar de nederzetting Nieuw Amsterdam bij ontstond, werd in 1625 

gesticht. Zowel de landbouwkolonie Nieuw Nederland als de handels

kolonie Nieuw Amsterdam trokken nogal wat landverhuizers aan. 

Er heeft echter ook vrij veel remigratie plaats gevonden. 

Hoewel de propaganda voor Amerika als het land van melk, honing 

en vrijheid ook in ons land al vroeg begon, moet men de waardering 

die er voor de amerikaanse kolonien bestond niet al te hoog aan-
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slaan. De grootste verwachtingen koesterde men ten aanzien van 

de bezittingen in Zuid- en Midden Amerika. Nieuw Amsterdam was 

pas nummer twee op de waarderingsschaal en Nieuw Nederland kwam 

daar nog weer achter. Hier kan misschien al een eerste verklaring 

liggen voor het vrijwel ontbreken van noordamerikaanse vernoemings

namen in ons land in de zeventiende en achttiende eeuw. 

Als namen van elders gelegen plaatsen en streken in de ogen 

van veel mensen duidelijke en uniforme secunda ire connotaties bezit

ten, kan dat hun geschiktheid als basisnaam voor vernoemingen 

bevorderen. Nieuw Amsterdam en Nieuw Nederland en daarmee Noord 

Amerika waren in de zeventiende eeuw voor ons echter helemaal niet 

zo opvallend. Wie in de handeldrijvende en koloniserende Republiek 

een vernoemingsnaam wilde geven, kon zijn eponymische inspiratie 

weI uit opvallender basisgebieden halen. De enige naam die waar

schijnlijk uit de eerste helft van de zeventiende eeuw dateert, is 

het Nieuwe Nederland, die in 1802 te Loppersum vermeld wordt. De 

vernoeming zal plaats gevonden hebben toen de naam Nieuw Nederland 

in Amerika nog in gebruik was, dat wil zeggen voor het verlies 

van de kolonie in 1664. 

In de loop van de zeventiende eeuw maakten de politieke ontwik

kelingen de kansen voor Noord Amerika om in Nederland vernoemd 

te worden nog kleiner. De strijd tussen de hollanders en de engelsen 

om de hegemonie op zee begon steeds meer in het voordeel van de 

laatsten uit te vallen. Dit had onder andere tot gevolg dat Nieuw 

Nederland in 1664 in engelse handen kwam. Een gebied waar enkele 

duizenden nederlanders woonden, werd een engelse kolonie en dus 

in feite een stuk van Engeland, de grote vijand. Hoewel er tussen 

het einde van de Derde en het begin van de Vierde Engelse Oorlog 

106 jaar liggen, mag men de anti-britse gevoelens in ons land in 

die tijd niet onderschatten. De afkeer van Engeland bleef groot en 

de lust om naar de engelse kolonien te emigreren klein. De propa-

ganda die emigratieagenten overal in Europa voor Amerika voerden, 

had in de Republiek dan ook veel minder effect. Positief noch neg a-

tief stond Amerika bij ons speciaal in de aandacht. Naamkundig 

hield dat in dat de secundaire connotaties van de noordamerikaanse 

namen weinig sprekend waren en dat de mogelijkheden voor deze 
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namen om als basisnaam voor een vernoemingsnaam in de Republiek 

te dienen dus gering waren. 

Dit werd anders tijdens de Amerikaanse Vrijheidsoorlog. Direkt 

vanaf 1775 was de belangstelling voor wat er in Amerika gebeurde 

overweldigend. Vooral onder de patriotten was de sympathie voor 

de rebellen, die het toch maar gelukt was om het engelse juk af 

te schudden, groot (Schulte Noordholt (1979) 118-130. Het is in deze 

tijd dat we in Nederland voor het eerst de naam Amerika aantreffen. 

We kennen de motieven niet die mr Isaac van Buren er toe gebracht 

hebben om de speeltuin die hij in 1781 bij Leiden kocht Amerika 

te noemen, maar we weten weI dat hij een overtuigd patriot was. 

Het is dus heel goed mogelijk dat zijn sympathie voor de pas ge

stichte Verenigde Staten aan deze naamgeving ten grondslag gelegen 

heeft. 

Toch moeten we weI bedenken dat de politieke interesse voor 

de nieuwe staat vooral een zaak van de maatschappelijke bovenlaag 

was. De meerderheid van de bevolking zal dit zeker als een te ab

stract onderwerp beschouwd hebben. Voor haar tel de meer het feit 

dat er een land bestond waar men in vrijheid kon wonen, waar 

het mogelijk was door hard werken een eerlijke boterham te verdie

nen, waar men weinig of geen belastingen hoefde te betalen en waar 

men sociaal niet gediscrimineerd werd (Curti en Birr (1950-1951) 

203-230; Taylor (1971) 66-90; Greverus (1972) 137-139). 

Vooral in de ons omringende landen werd dit positieve Amerika

beeld tegen het begin van de negentiende eeuw zeer sterk. In Duits

land bij voorbeeld begon Amerika steeds meer als een magneet te 

werken. De emigratie nam toe. De overheid en delen van de geeste

lijkheid en de hog ere burgerij trachtten vergeefs de bevolkingsvlucht 

in te dammen door belemmerende maatregelen of door anti-propaganda. 

Deze laatste sloeg echter weinig aan omdat hij op een veel te literair 

en abstract niveau gevoerd werd (Greverus (1972) 170). Bovendien 

werd de bevolking steeds beter gelnformeerd door brieven van ver

wanten en kennissen in Amerika. Deze werden vaak aan anderen 

ter lezing doorgegeven of in kranten en weekbladen afgedrukt (vgl 

Stellingwerff (1975) ) . Daarnaast verscheen er een wassende stroom 

brochures, reisverslagen, gidsen voor landverhuizers etc. Ook de 
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activiteiten van emigratieagenten, die mensen door gekleurde voor

lichting tot emigratie trachtten over te halen, namen toe. In de 

loop van de eeuw ontwikkelden de amerikaanse spoorweg- en scheep

vaartmaatschappijen een heel netwerk van dit soort agenten in 

Europa (Taylor (1972) 76-81; Hvidt (1971) 353-480). AI deze omstan

digheden versterkten het image van Amerika in hoge mate en hebben 

bij een groeiend aantal mensen het besluit om te emigreren bevorderd. 

In de eerste decennia van de negentiende eeuw zijn de aantallen 

nederlandse emigranten nog bescheiden. Pas in 1846-1847 kunnen 

we van een echte massa-emigratie spreken, waarbij duizenden land

genoten wegtrokken om zich in de Verenigde Staten te vestigen. Hun 

motieven waren in de eerste plaats van economische aard. De agra

rische crisis bracht voor velen armoede en vrees voor achteruitgang 

in inkomen en voor verlies van sociaal prestige. De belastingen 

werden steeds moeilijker op te brengen. Daarnaast hadden de afge

scheidenen nog speciale redenen om te emigreren. Verschillende van 

hen waren de chicanes van de overheid en van hun dorps- en stadge

noten zo moe geworden dat zij liever wilden proberen in het vrije 

Amerika een nieuw bestaan op te bouwen. 

Behalve concrete motieven zat er ook iets gedrevens in de emigra

tiebeweging. Duitsland was ons voorgegaan in de massale toename 

van het aantal landverhuizers. Het lijkt er weI op dat deze exodus

gedachte over de oostgrens ons land binnengekomen is. De eerste 

berichten in de jaren veertig over 

stammen tenminste uit de Achterhoek 

grote hoeveelheden emigranten 

(Van Hinte I (1928) 131). Aan-

vankelijk zijn het vooral de provincies Zeeland, Gelderland, Overijsel, 

Groningen, Friesland en Drente die de meeste landverhuizers leveren. 

Na 1850 komen er ook veel emigranten uit Noord Limburg en Noord 

Brabant (Stokvis (1977) 6; Van Hinte I (1928) 186-195; Linssen (1974) 

41-44; Swierenga (1982) 260-261). 

Deze ontwikkeling van de emigratiebeweging blijkt parallellen 

te vertonen met de opkomst van de noordamerikaanse vernoemings

namen in Nederland. We zien dit het duidelijkst bij de veld-, boer

derij-, gehucht- en buurtnamen. Tot na het midden van de neg en

tiende eeuw zijn deze namen vrij schaars onder de tot dan toe 

geattesteerde noordamerikaanse vernoemingsnamen. Daarna begint 
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hun aantal evenwel te groeien. Na 1900 maken zij de overgrote meer

derheid van de dan voor het eerst geregistreerde vermeidingen uit. 

zien we eenzelfde ontwikkeling. Sinds 

dat de oversteek waagde, jaarlijks 

Bij de emigratie naar Amerika 

1846-1847 is het aantal mensen 

aanzienIijk toegenomen. Vooral de jaren tachtig van de vorige eeuw 

en de eerste twintig jaar van deze eeuw waren topperioden. Tussen 

1881 en 1890 kwamen 53701 nederiandse immigranten de Verenigde 

Staten binnen. Tussen 1901 en 1920 was dit aantal 91980 personen 

(De long (1975) 262). 

Emigratie van dorps- of buurtgenoten is iets wat een gemeenschap 

niet onberoerd Iaat. Het is een proces dat diep in de persoonlijke 

en sociale verhoudingen insnijdt. Het vertrek naar Amerika en dus 

ook Amerika zelf zullen in perioden van massa-emigratie op vele 

plaatsen onderwerp van intense discussie gevormd hebben. Het is 

vooral deze discussie geweest die de geesten rijp gemaakt heeft voor 

de introductie van de noordamerikaanse vernoemingsnamen. 

Dat dit verschijnsel het duidelijkst bij veld-, boerderij-, gehucht

en buurtnamen tot uitdrukking komt, hangt samen met de omstandig

heden waaronder dit soort namen pIeegt te ontstaan. Hun voornaamste 

opgave is om op Iokaal niveau te functioneren. Daarom speelt de 

consensus van de omwonenden bij hun vorming een belangrijke rol. 

Dit kan tot gevoig hebben dat vooral die namen gemakkelijk ingang 

vinden die ideeen en begrippen weerspiegelen die op dat moment 

ter plaatse centraal staan. Bij de naamgeving van villa's en Iand-

huizen telt dit minder. Door hun sociale positie staan de naamgevers 

vrijer ten opzichte van hun direkte omgeving. Zij refereren bij de 

keuze van hun namen vooral aan de naamgevingsnormen die in hun 

eigen boveniokale kring heersen. Daarin treedt de emotionele betrok

kenheid bij het wereldgebeuren over het algemeen niet zo op de 

voorgrond. Vernoeming naar streken waarheen massaal geemigreerd 

wordt, zal bij villa's en landhuizen dan ook niet zo vaak voorkomen. 

Na deze uitweiding over het verband tussen vernoemingsnamen 

en massa-emigratie zullen we eerst kijken hoeveel en welke noord

amerikaanse Iokaliteiten als vernoemingsbasis gefunctioneerd hebben. 

Het aantal basisnamen blijkt niet groot te zijn, 24 in totaal. De 

verdeling van de vernoemingsnamen over de basisnamen is zeer 
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ongelijk. In negentien gevallen heeft er maar een keer vernoeming 

plaatsgevonden, 

Maryland, drie 

in een geval, Louisiana, twee keer en in een geval, 

keer. Dan blijven er echter nog drie lokaliteiten 

over die zeer frequent vernoemd zijn: Amerika met 94 keer, Canada 

met 29 keer en CalifornH~ met elf keer. Amerika heb ik tot de noord

amerikaanse namen gerekend. Ik meen dat ik dat terecht mocht doen. 

De context van de behandelde namen wijst duidelijk in noordameri

kaanse richting. Bovendien heeft men Midden- en Zuid Amerika over 

het algemeen niet als een eenheid gezien. Meestal had men aIleen 

oog voor de afzonderlijke gebieden en landen zoals bijvoorbeeld 

West Indie, Mexico, Brazilie etc. 

De denotata van de vernoemingsbases zijn, naast de landen Ame

rika en Canada, vooral staten en provincies. Ik registreerde de 

volgende amerikaanse staten: Californie, Florida, Louisiana, Maryland, 

Michigan, Montana, Texas en Zuid Carolina. Daarnaast vinden we 

ook nog de kleinere of oudere gebieden Klondike, Masoncounty en 

Nieuw Nederland. De volgende canadese provincies functioneerden 

als vernoemingsbasis: Alberta, New Foundland en Quebec. Verder komen 

we ook nog het gebied Labrador tegen. Vernoeming naar steden heeft 

maar zelden plaats gevonden. Ik registreerde aIleen Chicago, Depere, 

Kalamazoo en Walden. De lezers van Karl May zullen zich ongetwij

feld "De schat in het Zilvermeer" nog weI herinneren. Het Zilvermeer 

komt in Nieuwe Biltdijk als naam voor een vijver v~~r. We hebben 

hier dus in feite met een litera ire vernoemingsnaam te doen. Helemaal 

uniek is hij trouwens niet. Toen de bouwput van het openluchtstadion 

in Neurenberg in 1945 onder water gezet was, heeft deze ook de 

naam Silber see gekregen (NRC/Handelsblad 2-02-1979). Tenslotte wil 

ik nog wijzen op twee andere amerikaanse namen die in Nederland 

als vernoemingsnamen opduiken: Peyton Place en Bonanza. Dit waren 

de titels en plaats van handeling van twee populaire televisieseries 

uit het einde van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig. 

De literatuur kennen we allang als leverancier van vernoemingsnamen. 

Na het boek blijkt nu echter ook de beeldbuis een bron voor epo

nymische inspiratie geworden te zijn. 

Zonder dat ik pretendeer conc1usies uit dit overzicht van de 

vernoemingsbases te trekken, kan ik toch op een interessante parallel 
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met een verschijnsel uit de emigratiegeschiedenis wijzen. Taylor 

vertelt dat verschillende landverhuizers in de negentiende eeuw de 

amerikanen verbaasden met hun exacte kennis van hun uiteindelijke 

reisdoelen. Zij hadden kaarten bij zich waar zij hun toekomstige 

plek van vestiging precies op konden aanwijzen. Anderen daarentegen 

hadden geen notie van waar zij eigenlijk heengingen. Voor hen was 

het allemaal "Amerika" (Taylor (1971) 66). Ik heb de indruk dat 

een dergelijk verschil in geografische 

bij de emigranten bestond, maar ook 

gernformeerdheid niet alleen 

bij het thuisfront. Sommige 

naamgevers waren blijkbaar goed op de hoogte van de amerikaanse 

lokaliteiten waarnaar zij plekken of gebouwen in Nederland vernoem

den. Ten dele zal dit zeker het gevolg van een verblijf in de Vere

nigde Staten of Canada geweest zijn. Degenen die van Amerika eigen

lijk niet veel meer wisten dan dat er zoiets als Amerika, Canada 

of Californie bestond waren daarentegen alleen in staat naar deze 

allerbekendste bases te vernoemen. 

Kijken we nu naar de verspreiding van de noordamerikaanse 

vernoemingsnamen over het land, dan kunnen we de volgende lijst 

opstellen. 

aantal aantal percentage 

provincie vernoemingsbases vernoemingsnamen v.h.totaal 

Groningen 4 15 9,5 % 

Friesland 6 27 17,1 

Drente 4 12 7,6 

Overijsel 2 8 5,1 

Gelderland 6 25 15,8 

Utrecht 3 3 1,9 

Noord Holland 6 19 12,0 

Zuid Holland 4 10 6,3 

Zeeland 5 16 10,1 

Noord Brabant 5 13 8,2 

Limburg 5 10 6,3 

158 100 % 
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KAART 1. Namen met een vernoemingsbasis in Noord Amerika 
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Uit deze tabel blijkt dat deze namen niet overal even sterk in 

onze toponymie gerepresenteerd zijn. De meeste noordamerikaanse 

vernoemingsnamen zijn in Friesland, Gelderland en Noord Holland 

aan te wijzen. Het is misschien niet zo verwonderlijk dat Noord 

Holland tamelijk bovenaan staat. In deze provincie kwam men altijd 

makkelijk tot-het geven van vernoemingsnamen. Friesland en Gelderland 

zijn een ander geval. Hier maken vernoemingsnamen over het algemeen 

een iets bescheidener deel van de provinciale namenvoorraad uit. 

Dat er in deze provincies desondanks naar verhouding zoveel noord

amerikaanse vernoemingsnamen ontstonden, kan mijns inziens eigenlijk 

alleen aan de grote invloed van de emigratie toegeschreven worden. 

Het feit dat een groot aantal mensen naar Amerika vertrok, heeft 

blijkbaar zo'n indruk gemaakt dat men in deze provincies met hun 

iets meer beperkte eponymische traditie veel lokaliteiten naar dat 

verre land ging vernoemen. 

Als we kijken naar de verdeling van de namen die we hier behan

del en over de voornaamste denotatumcategorieen zien we dat de meer

derheid van de noordamerikaanse toponiemen in ons land wordt ge

vormd door namen van onbebouwde lokaliteiten, dat wil zeggen stuk

ken land van kleinere of grotere omvang. In het totaal omvat deze 

categorie 82 vernoemingsnamen, verdeeld over vier vernoemingsbases. 

Deze verdeling ziet er als voIgt uit: 

vernoemingsbasis 

Amerika 

Canada 

Californie 

Alberta 

aantal vernoemingsnamen 

62 

14 

5 
1 

82 

De spreiding van de namen uit deze denotatumcategorie wijkt 

in zijn verhoudingen wat af van die van het tot ale aantal noord

amerikaanse vernoemingsnamen. Koploper is weer Friesland, nu met 

achttien namen, maar daarachter volgen Zeeland met dertien en Noord 

Holland met twaalf namen. De overige provincies hebben in deze 
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categorie minder dan tien namen. 

Na de denotatumcategorie onbebouwde lokaliteiten hebben alleen 

de categorie van de bewoonde oorden, waaronder ik buurten, gehuch

ten, wijken en straten versta, en die van de boerderijen nog enige 

quantitatieve betekenis met respectievelijk 33 en 26 naamdragers. 

Bij de andere categorieen komen we in de heel lage getallen terecht, 

waar we verder weinig mee aan kunnen vangen. 

Niet in iedere provincie komen bewoonde oorden met noordameri

kaanse vernoemingsnamen v~~r. In Overijsel en Utrecht ontbreken 

ze geheel. Elders zijn ze spaarzaam vertegenwoordigd, met uitzonde

ring van Gelderland, waar ik tien keer een dergelijke naam voor 

een buurt of een wijk noteerde. Er is in deze provincie een duidelijke 

concentratie waar te nemen in de Liemers en het oostelijk rivieren

gebied. Vooral Klein Amerika is daar een frequent voorkomende naam. 

Bij de boerderijnamen is de verdeling over het land meer gelijk. 

Gelderland en Noord Holland staan bovenaan met respectievelijk zes 

en vijf naamdragers. Alleen in Zuid Holland ontbreken boerderijen 

met een noordamerikaanse vernoemingsnaam geheel. Opvallend is 

het lage aantal in Zeeland, een, en Friesland, drie. Oeze provincies 

vertoonden immers weI vrij hoge aantallen in de categorie onbebouwde 

lokaliteiten. Oe verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk in de ouder

dom van de boerderij- en landerijnamen in deze provincies en in 

hun verschil in gedrag als het om naamsvervanging gaat. In de 

tijd toen de noordamerikaanse namen productief werden, hadden zowel 

de meeste boerderijen als landerijen al een naam. Oat sommige lande

rijen toch een, jongere, noordamerikaanse naam kregen, komt omdat 

naamsvervanging bij deze denotatumcategorie nu eenmaal gemakkelij

ker plaats vindt dan bij boerderijen. 

Villa I s en landhuizen drag en vaak vernoemingsnamen. We komen 

echter maar 

noemingsnaam 

de bezitters 

gebted was. 

zes van 

tegen. 

van dit 

Oat wi! 

deze 

Oit kan 

soort 

zeggen 

huizen met een noordamerikaanse ver-

er op duiden dat Noord Amerika voor 

panden geen aantrekkelijk eponymisch 

dat zij de secundaire connotaties van 

de namen in Noord Amerika over het algemeen te negatief vanden. 

Bij deze denotatumcategorie heeft dat altijd tot gevolg dat men dan 

weinig van dergelijke namen gebruik maakt am er vernoemingsnamen 
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mee te vormen. 

In de buitenlandse naamkundige literatuur worden verschillende 

motieven opgesomd die tot de keuze van amerikaanse vernoemings

namen geleid hebben. Met betrekking tot de naam Amerika noem ik 

onder andere de afgelegenheid van boerderijen of stukken land (Stcihl 

(1941) 30; Palm (1978) 338), het feit dat een stuk land van goede 

kwaliteit was of juist het tegendeel daarvan (Stcihl, ibidem), de 

omstandigheid dat een vroegere eigenaar naar Amerika geemigreerd 

is, dat hij er naar had willen emigreren of dat een emigrant terug

gekomen is (St!hl, ibidem; Kunzmann (1914) 35). Verder vinden we 

als motief onder meer opgegeven dat een gebied bosachtig was, dat 

er veel slangen voorkwamen [!] of dat de huizen er op de manier 

van amerikaanse blokhutten gebouwd werden (Holsten (1934) 179). 

Voor de naam Canada komen we de uitgestrektheid van een gebied 

als motief tegen (Reaney (1969) 221). Voor de naam Chicago wordt 

als motief de aanwezigheid van fabrieken genoemd (Eichler en Walther 

I (1975) 357). 

Zijn deze "motieven nu ook gebruikt voor de keuze van noord

amerikaanse vernoemingsnamen in Nederland? Het kenmerkende van 

een vernoemingsnaam is het feit dat hij gebaseerd is op een elders 

bestaand toponiem. De plek die men wil benoemen en de plek waar

naar men vernoemt zijn dus ruimtelijk altijd duidelijk van elkaar 

gescheiden. Niet verwonderlijk is dus dat veel naamgevers dit gege

yen benut hebben als zij in een naam de afgelegenheid van een 

lokaliteit tot uitdrukking wilden brengen. Voor zover we de akkers 

of weilanden met de naam Amerika kunnen lokaliseren, blijken deze 

vaak vrij ver van de bewoonde wereld te liggen. Slechts in acht 

gevallen yond ik in de bronnen vermeld dat de afgelegenheid inder

daad het motief voor de keuze van de naam geweest was. Bij de 

naam Canada wordt dit zelfde motief vijf maal opgegeven. Verder 

heb ik in mijn materiaal geen namen aangetroffen waarvan de bron 

expliciet vertelde dat de verre ligging van het denotatum het naam

keuzemotief geweest was. 

Amerika mag dan voor velen het beloofde land geweest zijn, 

sommigen zullen daar zo hun twijfel over gehad hebben. Hoe is het 

anders te verklaren dat we een aantal keren in een bron vermeld 
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vinden dat een stuk land Amerika genoemd is omdat het onland of 

moeilijk te ontginnen heide was. De dubbelnaam van het boerderijtje 

Amerika te TwelIo, de Ongenade, is op dit punt ook veelzeggend. 

Canada heeft zich al evenmin in een geheel positieve pers mogen 

verheugen. - Zowel in Menzingeweer als Uithuizen gaf men als commen

taar bij deze naam dat men zich voorstelde dat er in Canada altijd 

hard geploeterd moest worden. Een neutraler Canada-beeld zullen 

degenen gehad hebben die het bos Klein Canada te Stegeren zijn 

naam gegeven hebben. 

We moeten echter niet denken dat de noordamerikaanse namen 

aIleen maar negatieve connotaties bezitten. Over CalifornH~ bij voor

beeld kon het oordeel gunstig zijn. Vanwege de hoge verwachtingen 

die men van de turfexploitatie had, werd Oost Drente in de vorige 

eeuw weI als Veen Californie omschreven (Boom (1868) 58). Een boom

gaard te Kapelle kreeg de naam Californie omdat de fruitoogst er 

zo goed was. 

Hierboven heb ik de televisie al even genoemd als een nieuwe 

bron waaruit we kennis over Amerika kunnen putten. Ik denk dat 

we hier ook de herkomst van de bijnaam Texas moeten zoeken die 

in 1976 voor Lemstervaart opgetekend werd. Als motief voor de keuze 

van deze naam wordt opgegeven dat het er aanvankelijk zo stoof. 

Wie zich de eindeloze hoeveelheid in Texas spelende televisiewesterns 

voor ogen haalt, kan zich een dergelijke naamgeving weI voorstellen. 

Het architectonisch motief, dat in de buitenlandse literatuur ge

noemd wordt, blijkt ook bij ons voor te komen. Een buurt bij Gro

ningen kreeg de naam Amerika omdat daar voor het eerst in die 

streken huizen met meerdere verdiepingen gebouwd werden. Klein 

Canada is de naam van een houten nieuwbouwwijk die direct na 

de oorlog te Wiechen door canadezen gebouwd was. 

Emigratie komen we maar weinig als vernoemingsmotief tegen. 

In het geval van de veldnaam Lietj Amerika op Schiermonnikoog 

en de buurtnamen Depere en Quebec hebben we met een emigratie 

te maken die ook werkelijk plaats gevonden heeft. Een gefrustreerde 

emigratiepoging ligt aan de buurtnaam Lyts Canada te Kollum ten 

grondslag. De eerste bewoner had oorspronkelijk het plan naar Ca

nada te gaan. In Hefswel vinden we het Canadawegje. Daarvan wordt 
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gezegd dat er iemand aan gewoond heeft die uit Canada teruggekeerd 

was. lk acht het niet uitgesloten dat de woning van deze remigrant 

*Canada heette. 

Meestal berusten de secundaire connotaties van een basisnaam 

op de ligging of de topografie van de betreffende streek of plaats. 

Soms stuiten we echter ook op secundaire connotaties die berusten 

op eigenaardigheden in het gedrag van de bewoners van zo'n streek 

of plaats. Voorbeelden daarvan vinden we onder andere bij de namen 

Turkije, Korea en Egypte. De amerikanen vertonen over het algemeen 

in onze ogen waarschijnlijk niet zo'n opvallend gedrag dat dit tot 

de vorming van vernoemingsnamen leidt. Slechts een keer treffen 

we de spotnaam Klein Amerika aan. Het gaat hier om lerseke, waar

van de snel gegroeide bevolking in het laatste kwart van de vorige 

eeuw sociaal niet erg hoog aangeslagen werd. De televisieserie 

Peyton Place speelde in de echte en vermeende sociale bovenlaag 

van een amerikaanse provincieplaats. Hieraan heeft de nieuwbouwwijk 

Peyton Place te Makkum zijn naam te danken. Een sociaal problema

tische straat te Roermond, waar men elkaar nogal eens met wind

buksen placht te bestoken, draagt de bijnaam Klein Chicago. 

Zoals ik vroeger al eens aangetoond heb, zijn het vooral de 

secundaire con nota ties van de basisnamen die bepalen of een vernoe

mingsnaam door de woorden klein of nieuw voorafgegaan wordt 

(Rentenaar 0979. a) 254-264). Deze secundaire connotaties staan op 

hun beurt weer in nauwe relatie tot de naamkeuzemotieven. Aanslui

tend op de vraag welke motieven er aan de keuze van de noordameri

kaanse vernoemingsnamen ten grondslag gelegen hebben, wil ik daar

om nu nagaan of er bij deze namen toevoegingen voorkomen. 

Meestal is de vorm van de vernoemingsnaam homograaf met die 

van de basisnaam. Toevoegingen treffen we alleen bij de namen 

Chicago, Canada en Amerika aan. De enige keer dat ik Chicago 

vermeld yond, was dat in de vorm Klein Chicago. Acht keer komen 

we de vorm Klein Canada tegen. Dat betekent 27,6 % van alle Ca

nada's. Bij Amerika hebben we in 26,6 % van alle gevallen een 

toevoeging voor ons. 21 keer zien we de vorm Klein Amerika, vier 

keer de vorm Nieuw Amerika en een keer afwisselend Nieuw- en Klein 

Amerika. 
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De vorm Noord Amerika, die vier keer voorkomt, heb ik niet tot 

deze groep gerekend, omdat zijn verhouding tot de vorm Amerika 

een andere is. Amerika en Noord Amerika zijn voor de meeste namen

gebruikers dubbelnamen voor dezelfde lokaliteit. Bij de veldnamen 

Noord Amerika bij Den Burg en Veenwouden is bovendien nog iets 

anders aan de hand. In be ide gevallen ligt er ten zuiden van het 

perceel nog een ander met de naarn Zuid Amerika (bij Den Burg 

ligt bovendien ook nog een Midden Amerika). Noord Amerika en Zuid 

Amerika zijn hier reciprokerende namen. Vlaarschijnlijk rnoeten we 

ons voorstellen dat het oorspronkelijk een groot perceel, *Amerika, 

geweest is. Dit werd in tweeen gesplitst en de stukken land die 

het resultaat van deze splitsing waren kregen namen die sernantisch 

onderling van elkaar afhankelijk waren. In de betreffende streken 

wordt de relatieve ligging van percelen meestal aangeduid met voor

ste en achterste, eerste en tweede, linker- en rechter-, binnenste 

en buitenste. Een samenstelling bestaande uit een onverbogen rich

tingaanduiding met een toponiem komen we, in ieder geval bij veld

namen, vrijwel nooit tegen. De namen Noord Amerika en Zuid Amerika, 

waar we het hier over hebben, zijn dan ook niet als gewone ligging

aanduidende toponiemen te beschouwen. Volgens mij moeten wij ze 

tot de vernoemingsnamen rekenen die door woordspeling ontstaan 

zijn. Bij de naamgeving is de ligging van de twee percelen ten 

opzichte van elkaar het naamkeuzemotief geweest en hebben het noord

amerikaanse en het zuidamerikaanse continent als vernoemingsbasis 

gefunctioneerd. 

In tegenstelling tot wat men weI denkt worden klein en nieuw 

niet zo vaak aan vernoemingsnamen toegevoegd. Het gebeurt nog 

het meest als het denotatum een bewoond oord is en de secundaire 

connotaties van de vernoemingsbasis complex zijn. 

We hebben hierboven gezien dat de namen Amerika en Canada 

onder heel verschillende omstandigheden ontstaan konden. Zij pasten 

bij zeer uiteenlopende naamkeuzemotieven. De verklaring daarvoor 

ligt in het veelvormig Amerikabeeld dat zich ill de loop van de tijd 

niet alleen in ons land, maar in heel Europa ontwikkeld heeft. 

In de eerste eeuwen na zijn ontdekking is Amerika voor de meeste 

mensen meer een abstractie dan een realiteit. Daarom zien we in 
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die periode ook vrijwel geen noordamerikaanse vernoemingsnamen 

ontstaan. Pas tegen het einde van de achttiende eeuw gaa t het land 

een meer actieve plaats in ons onomasticon innemen. Vanaf die tijd 

treden er amerikaanse namen in de nederlandse toponymie op. Aan

vankelijk komen de naamgevers vooral uit de maatschappelijke boven

laag. In de loop van de negentiende eeuw brengt de toenemende 

emigratie Amerika ook voor anderen zo dichtbij dat het in hun naam

geving een rol gaat spelen. De verhalen die men over dit werelddeel 

hoort en leest doen een image van Amerika ontstaan dat deze naam 

voor allerlei naamgevingssituaties geschikt maakt. Naarmate de in

formatie over Amerika door eigen aanschouwing of die van anderen 

toeneemt, treedt er ook meer differentiatie in de keuze van de ver

noemingsnamen op. Het aantal bases waarnaar vernoemd wordt, neemt 

toe. Door de ontwikkeling van de communicatiemiddelen komt Amerika 

steeds dichterbij. Tegenwoordig wordt het zeUs al via de televisie 

onze huiskamer binnengebracht. Ook deze informatie gaat ons als 

naamgevers niet ongemerkt voorbij. We hebben de eerste "televisie

vernoemingen" al kunnen registreren. Toponiemen vormen vaak een 

spiegel van de gevoelens en houdingen van naamgevers en namen

gebruikers. De noordamerikaanse vernoemingsnamen blijken daar 

geen uitzondering op te zijn. 
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I.A.2 IN HET KIELZOG VAN PIET HEIN 
Zuid Amerika en Midden Amerika 

Uit toponymisch oogpunt gezien is de 12e oktober 1492 voor Europa 

bepaald geen slechte dag geweest. Aanvankelijk hebben we er niet 

veel aandacht aan besteed. Op den duur is de ontdekking van Ame

rika in de europese toponymie echter niet onopgemerkt gebleven. 

In ieder land zijn sinds de zestiende eeuw plaatsnamen ontstaan 

die pas gevormd hadden kunnen worden toen men de Nieuwe Wereld 

had leren kennen. Ook Nederland heeft aan deze ontwikkeling deel

genomen. Eerder hebben we al gezien welke rol de noordamerikaanse 

namen in onze toponymie spelen. In dit hoofdstuk wil ik de namen 

bekijken die hun vernoemingsbasis in Zuid- en Midden Amerika 

hebben. 

Hun aantal is beperkt, 57 in het totaal. Dat is duidelijk minder 

dan het aantal noordamerikaanse namen. Uit de hierna volgende 

lijst van oudste vermeldingen blijkt echter dat zij weI eerder in 

de bronnen voorkomen dan deze laatste. 

oudste vermelding naam ligging denotatum 

1634 de Cainge Papendrecht polder 

1709 Tercera Terwolde landhuis 

1717 Mattanse Terwolde landhuis 

1718 West IndH~n Surhuisterveen vaart 

1725 Suriname Watergraafsmeer pleziertuin 

1750 West Indien Zuid Schermer perceel land 

1774 de Westindien Loppersum streek land 

1776 Konje Zeist landhuis 

1786 Cura.;:au Oostermeer boerderij 

1822 Berbice Voorschoten landhuis 

1823 Demerary Weesp landhuis 

1840 Riogrande Eierland ar beiderswon ing 

1849 het Vuurland Oldeboorn streek land 

V66r 1900 worden 26 zuid- en middenamerikaanse namen in de 

bronnen genoemd (= 45,6 % van het totaal). Dat is twee meer dan 
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bij de noordamerikaanse namen het geval is. Als we naar de eerstge

noemde groep kijken, tellen we na 1900 nog maar 31 eerste vermel

dingen, terwijl dat aantal voor de tweede groep maar liefst 134 

is. Waarschijnlijk moeten wij ons de ontwikkeling als voIgt voorstel

len. De namen met een vernoemingsbasis in Zuid- en Midden Amerika 

vormen de oudste generatie amerikaanse vernoemingsnamen. Lange 

tijd waren zij ook in de meerderheid. In de tweede helft van de 

negentiende eeuw werden zij evenwel door de noordamerikaanse namen 

overvleugeld. Sindsdien zijn de verhoudingen omgekeerd en is de 

laatste groep namen het grootst geworden. 

De verklaring voor dit chronologisch verschil moe ten we in de 

geschiedenis van de betrekkingen van de Republiek met Zuid- en 

Midden Amerika zoeken. De vroegste contacten van de nederlanders 

met dit deel van de wereld dateren van het einde van de zestiende 

en het begin van de zeventiende eeuw. Hollandse en zeeuwse zeevaar

ders verkenden de kusten van de eilanden en het vasteland en sticht

ten de eerste kolonH~n en factorijen. De economische verwachtingen 

ten aanzien van deze nieuwe bezittingen waren hoog gespannen. 

Men rekende op grote winsten uit de verbouw en export van tropische 

producten. Vel en koesterden de hoop op het vinden van edele metalen. 

Verder gold de kaapvaart in het caralbisch gebied als een lucratief 

bedrijf. Deze factoren zorgden er bij elkaar voor dat de secundaire 

connotaties van de namen in dit deel van Amerika positief en duide

lijk werden. Zoiets komt het ontstaan van vernoemingsnamen altijd 

ten goede. Bij de bovengenoemde activiteiten waren veel mensen be

trokken, zowel zeelieden als kolonisten. Verschillende van hen keerden 

na verloop van tijd weer naar het vaderland terug en verspreidden 

daar hun kennis van de streken die zij bezocht hadden. Ook dat 

vergrootte de kans op het ontstaan van vernoemingsnamen. 

In diezelfde periode stonden de kolonien in Noord Amerika lang 

niet zo in de belangstelling. Het is daarom ook niet zo verwonderlijk 

dat de eerste amerikaanse vernoemingsnamen die we in de bronnen 

zien optreden hun basis in Zuid- en Midden Amerika hebben. Nu 

moeten we daar weI bij opmerken dat de lokaliteiten waar het vroegst 

naar vernoemd wordt, vrijwel allen tot een gebied beperkt zijn, 

namelijk West lndie. De Canje was een kolonie aan de rivier de 
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Canje in het latere Guyana. In hetzelfde land zijn ook Berbice en 

Demerary te lokaliseren. Matanzas is een stad op Cuba. West Indie, 

Suriname en Curat;:ao spreken voor zichzelf. Uit later geattesteerde 

namen kan dit westindische blok nog aangevuld worden met Cuba, 

Otra Banda, Paramaribo, Saba en Santo Domingo. 

Strikt geografisch geredeneerd zouden we ook het Duivelseiland 

hierbij moeten rekenen, omdat het He du Diable voor de kust van 

Frans Guyana ligt. Het is echter duidelijk dat we ons met deze naam 

niet alleen in een heel andere tijd, maar ook in een heel andere 

context bevinden. Verderop zal ik hier nog nader op terugkomen. 

Er blijkt een opvallend verschil met de noordamerikaanse vernoe

mingsnamen te bestaan. Het ontstaan van de laatstgenoemde namen 

kon voor een groot deel in het perspectief van de massa-emigratie 

geplaatst worden. Bij de' zuid- en middenamerikaanse namen is er 

veel minder samenhang aan te wijzen. Het is al opvallend dat er 

vrijwel geen vernoemingen naar Zuid Amerika en Midden Amerika 

voorkomen. Van een deel van de zuid- en middenamerikaanse namen 

hangt het ontstaan met de nederlandse activiteiten in West Indie 

in de zeventiende en achttiende eeuw samen. Voor de naam Eldorado 

gaat dat echter zeker niet op. Alle europeanen waren op zoek naar 

het fameuse goudland, maar ik denk niet dat de nederlanders daar 

eponymisch gesproken bij voorop gelopen hebben. De oudste vermelding 

van de naam Eldorado in ons land, namelijk in Woerden, dateert 

pas uit 1873. Bovendien kan in een aantal gevallen aangetoond wor-

den dat de naam eerst in het laatst van de vorige eeuw gegeven 

moet zijn. 

In de negentiende eeuw kwam er ook emigratie naar Zuid Amerika 

op gang, het eerst naar Brazilie, later ook naar Argentinie. Het 

schijnt dat er vooral duitsers aan deelgenomen hebben. Voor Neder

land is de emigratie naar Zuid Amerika niet zo goed onderzocht 

als die naar Noord Amerika. Toch is ons land er niet geheel onbe

roerd door gebleven. Vooral Zeeland heeft nogal wat Braziliegangers 

opgeleverd (Van Vooren (1977) 8-10). De eponymische weerslag van 

deze emigraties is zeer bescheiden geweest. Onder IS Heer Abtskerke 

vinden we de ve1dnaam de Arrezentine, bij Kruiningen de veldnaam 

Bueno Ayres en te Wervershoof de veldnaam Brazilie. Deze laatste 
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naam komen we ook ten noorden van Zeddam tegen, maar daar is 

hij in de loop van de 1ge eeuw uit de naam Baseleyen(guet) ontstaan. 

Rio Grande, dat we tweemaal op Tessel aantreffen, is waarschijnlijk 

naar de braziliaanse provincie van die naam vernoemd. 

Een enkele maal he~ft de internationale politiek een rol gespeeld 

bij het ontstaan van zuid- of middenamerikaanse vernoemingsnamen. 

Er zijn drie basisnamen aan te wijzen die mogelijk in een dergelijk 

perspectief geplaatst kunnen worden. Het duidelijkste geval, Duivels

eiland, zijn we al tegengekomen. Deze naam hoort bij de Dreyfus

affaire die in het laatst van de jaren negentig van de vorige eeuw 

niet alleen Frankrijk, maar heel Europa in grote opwinding gebracht 

heeft. Sindsdien is in verschillende landen het toponiem Duivelseiland 

opgetreden (SUhl (1941) 29; Ortnamn och samhiille (976) 114). Tot 

nu toe heb ik deze naam nog niet in de engelse en duitse topony

mische literatuur aangetroffen. 

Vijf keer komt de naam Mexico v~~r. Het mislukte mexicaanse 

avontuur van Napoleon II I, eindigend in de terechtstelling van Keizer 

Maximiliaan in 1867, trok ook in Nederland de aandacht. In BelgiE~, 

dat er via de echtgenote van Maximiliaan emotioneel nauw bij betrok

ken was, heeft deze episode via vernoemingsnamen Zl)n weerslag 

in de toponymie gevonden (Durnez (1971) 51). Het kan zijn dat de 

gebeurtenissen in Mexico in - Nederland eveneens tot het ontstaan 

van vernoemingsnamen geleid hebben. Natuurlijk niet bij de buurt, 

vroeger boerderij, Mexico bij Oldeberkoop. Deze wordt immers al 

in 1858 vermeld. Het is echter weI mogelijk bij Mexico, de dubbelnaam 

van de wijk Hoog en Droog in Enschede, die gebouwd is na de brand 

van 1862. Mexico zou daar goed aansluiten bij de andere bellieke 

vernoemingsnamen de Krim en Sebastopol. 

De meeste zuid- en middenamerikaanse vernoemingsnamen komen 

maar een gering aantal keren voor. Daarmee vergeleken is het getal 

van zes Cuba IS opvallend te noemen. Ik acht het niet uitgesloten 

dat een deel van deze Cuba I s ontstaan' is onder invloed van de 

operette-oorlog die de Verenigde Staten en Spanje in 1898 om dat 

eiland gevoerd hebben. Vernoeming naar oorlogsterreinen is in hoge 

mate van de pers afhankelijk. Welnu, de spaans-amerikaanse oorlog 
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werd uitgebreid in de pers verslagen. Dat was ook geen wonder, 

want de krantenmagnaat Hearst had hem zelf geprovoceerd (Swanberg 

(1971) ) • Het is mogelijk dat de berichtgeving over deze oorlog ook 

in Nederland zo'n indruk gemaakt heeft, dat hij mensen tot het 

geven van de naam Cuba gelnspireerd heeft. 

Onder de 57 zuid- en middenamerikaanse vernoemingsnamen in 

ons land zijn geen uitgesproken populaire namen aan te wijzen. 

De lijst van de meest frequente vernoemingen ziet er als voIgt uit: 

vernoemings basis 

Duivelseiland 

Cuba 

Eldorado 

West lndie 

Mexico 

Suriname 

Canje 

Cura.,:ao 

Demerary 

Rio Grande 

Zuid Amerika 

aantal vernoemingsnamen 

7 

6 

6 

6 

5 
4 

3 

2 

2 

2 

2 

Verder zijn er nog twaalf namen die slechts een keer voorkomen. 

Het tot ale aantal basisnamen waar deze namen op teruggaan, bedraagt 

dus 23. 

Eerder was het ons gelukt binnen de groep namen die we hier 

behandelen een westindisch blok te isoleren. Uit de bovenstaande 

lijst blijkt echter dat het tot ale beeld van de zuid- en middenameri

kaanse vernoemingsnamen veel minder duidelijk is dan dat bij de 

noordamerikaanse het geval was. 

Over de motieven die aan de keuze van de namen ten grondslag 

gelegen hebben zijn maar weinig gegevens bekend. Bij de naam Dui

velseiland vinden we een paar keer opgegeven dat het naamkeuze

motief op de afgelegenheid van de betreffende lokaliteit berust. 

Kegge is niet de enige geweest die met een gevulde buidel uit 
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de West teruggekomen is. Onder de naamgevers van lokaliteiten met 

een westindische naam moeten zich verschillende van zijns gelijken 

bevonden hebben. Helaas is de overlevering op dit punt zo slecht, 

dat ik geen enkel geval gevonden heb waarbij het ook onomstotelijk 

vaststaat dat de naamgever in de West geweest is. 

Als we de zuid- en middenamerikaanse namen op hun verdeling 

over de belangrijkste denotatumcategorieen bekijken, zien we verschil

len met de noordamerikaanse namen. Met 23 naamdragers is het over

wicht van de categorie onbebouwde lokaliteiten lang niet zo groot 

als dat bij de laatst genoemde namen het geval was. De categorie 

boerderijen voIgt er al betrekkelijk kort achter met vijftien naam

dragers. Tien landhuizen dragen een zuid- of middenamerikaanse 

vernoemingsnaam. In de categorie bewoonde oorden komen we tot 

vijf naamdragers. 

Het geringere aantal vernoemingsnamen geeft aan dat het kiezen 

van zuid- en middenamerikaanse vernoemingsnamen bij de bevolking 

niet zo populair geweest is als het kiezen van noordamerikaanse 

namen. Er zijn relatief meer villa I s en landhuizen naar lokaliteiten 

in Zuid- en Midden Amerika dan naar lokaliteiten in Noord Amerika 

vernoemd. Dat wijst er op dat de consensus van de plaatselijke 

bevolking als geheel bij de keuze van de namen die we in dit hoofd

stuk behandelen minder centraal gestaan heeft en dat de rol van 

de individuele naamgevers uit een bepaalde sociale kring groter 

geweest is. 

Op een punt vertonen de zuid- en middenamerikaanse vernoemings

namen een vrij duidelijk beeld, namelijk op dat van de verspreiding. 

Deze namen blijken een overwegend hollands-fries verschijnsel te 

zijn. Vit de onderstaande verspreidingslijst zien we dat meer dan 

68 % van alle namen in de provincies Noord Holland, Zuid Holland 

en Friesland te vinden is. 
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KAART 2. Namen met een vernoemingsbasis in Zuid- en Midden Amerika 

23 



aantal aantal percentage 

provincie vernoemings bases vernoemingsnamen v.h.totaal 

Groningen 1 1 1,8 % 

Friesland 8 12 21,1 
Drente 3 3 5,3 
Overijsel 2 2 3,5 
Gelderland 5 5 8,8 
Utrecht 3 3 5,3 
Noord Holland 13 19 33,3 
Zuid Holland 7 8 14,0 
Zeeland 3 3 5,3 
Limburg 1 1 1,8 
Noord Brabant 

57 100 % 

Voor een verklaring van dit verspreidingsbeeld moeten we weer 

terug naar de geschiedenis van de nederlands-zuidamerikaanse betrek

kingen. We hebben gezien dat deze zich in de eerste eeuwen hoofd

zakelijk in het kader van de nederlandse koloniale en scheepvaarts

activiteiten afspeelden. De bemanningen van de schepen die daarbij 

betrokken waren kwamen voor een niet onbelangrijk deel uit de kust

provincies. Schepelingen plachten niet het hele jaar op zee door 

te brengen. Er waren ook perioden dat zij aan wal vertoefden. Het 

is deze omstandigheid die hen tot zulke goede informanten over de 

wereld om ons he en gemaakt heeft. Door hun verhalen groeide er 

een sfeer waarin de plaatselijke bevolking met exotische oorden ver

trouwd raakte. Dat is, zoals bekend, een voorwaarde voor het ont

staan van vernoemingsnamen. Een van de factoren die de vernoe

mingsnamenvoorraad van een gebied kan beinvloeden, is de samenstel

ling van de beroepsbevolking. Hoe groter het aandeel van de zee

varenden daarin is, des te groter de kans op het ontstaan van 

vernoemingsnamen met een basis in landen waar men door handel 

en scheepvaart contact mee heeft (Rentenaar (975) 141-142). Hier 

ligt volgens mij een van de verklaringen voor de verspreiding van 

de zuid- en middenamerikaanse namen over ons land. Het grootste 
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deel daarvan bestaat uit westindische namen. Deze horen in belang

rijke mate in de scheepvaartsfeer thuis en zullen dus in de eerste 

plaats in die gebieden ontstaan zijn waar het scheepsvolk vandaan 

kwam, de kustprovincies. De bouw van landhuizen door geslaagde 

oud-kolonialen in oostelijker streken had een vergroting van het 

verspreidingsgebied tot gevolg. Later hebben emigratie en internatio

nale politiek Zuid en Midden Amerika in beginsel binnen de horizon 

van de hele bevolking gebracht. Het aantal vernoemingsnamen dat 

hieruit is voortgesproten, is echter beperkt gebleven. Zij kunnen 

niet veel verandering brengen in onze conc1usie dat de zuid- en 

middenamerikaanse vernoemingsnamen in de eerste plaats een ver

schijnsel van kustprovincies zijn. De aard van de vernoemingsbases 

en de omstandigheden waaronder de naamgevers deze konden leren 

kennen, hebben het ontstaan van een egaal verspreidingsbeeld over 

het hele land in de weg gestaan. 
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I.A.3 EPONYMISCH TEMPO DOELOE 
voormalig Nederlands Indie 

"Indie 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 geplakt was. Hoewel de diepere strek

king van de woorden op dat plakkaat mij ontging, had ik weI door 

dat zij met iets belangrijks te maken hadden. Het moest iets zijn 

dat de gemoederen op dat moment heftig bezig hield. Als grote mensen 

bij elkaar waren hoorde je ze tenminste opgewonden praten over 

Soekarno, Linggadjati en politionele acties en de buren had den een 

zoon "die in Indie vocht". 

Nu, zo'n vijfendertig jaar later is veel van die opwinding ver

dwenen. Oe schutting is gesloopt. Een paar tegenstribbelende eilanden 

daargelaten, heeft Nederland als koloniale mogendheid opgehouden 

te bestaan. la, er leven al weer landgenoten die er nauwelijks weet 

van hebben dat wij ooit uitgebreide overzeese bezittingen gehad 

hebben. 

Zelfs het schokeffect van een treinkaping heeft maar in zeer 

beperkte mate een bezinning over ons koloniale verleden teweeg

gebracht. En toch valt dat verleden niet weg te cijferen. 

Het kolonialisme is een uiterst ingewikkeld fenomeen. Als we de 

geschiedenis ervan willen bestuderen, dienen we velerlei vragen 

te stellen. AIleen kan deze complexiteit enigszins duidelijk worden. 

Het is niet voldoende na te gaan hoeveel schepen er jaarlijks naar 

Indie voeren en hoe wij de javaan op behoudende of onbehoudende 

wijze uitgezogen hebben. We moeten ons ook afvragen wat de weerslag 

van deze koloniale activiteiten in Nederland geweest is. Oat wil 

zeggen dat we moeten nagaan wat de betekenis van de koloniale 

handel, landbouw en nijverheid voor de economie en de werkgelegen

heid in ons land geweest is. Tenslotte is er ook nog de vraag hoe 

we de invloed van de kolonien op onze cultuur en de hOll-ding van 

onze voorouders ten opzichte van die kolonien moeten bepalen. Oit 

laatste is geen eenvoudige opgave, omdat er op dit punt I zo weinig 

meetbaar is. Zeker, we kunnen de ge ba tikte doeken 'boven de 
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schoorsteen bij onze grootmoeders tellen. Dat is dan een quantificeer

baar gegeven. Veel moeilijker wordt het echter als we er achter 

willen komen wat de gemiddelde nederlander van de kolonit~n wist 

en welke plaats ze in zijn denken innamen, zo ze dat al deden. 

De nederlanders vertoonden zich pas vrij laat in de Indische 

Archipel. De eerste schipvaart naar Indie onder De Houtman en 

Keyzer yond plaats tegen het einde van de zestiende eeuw. In 1596 

verschenen hun schepen op de rede van Bantam. Direkt na afloop 

van deze tocht werden nieuwe expedities uitgerust. Het economisch 

succes daarvan was zo groot dat steeds meer kooplieden hun geluk 

in Indie wilden beproeven. In 1602 volgde de oprichting van de 

Verenigde Oostindische Compagnie. Deze kreeg niet alleen een handels

monopolie, maar spoedig ook gouvernementele rechten in Indie. Met 

de nodige hardhandigheid lukte het de V.O.C. op verschillende plaat

sen in de archipel vaste voet aan de grond te krijgen, onder andere 

in Ambon, Bantam en andere delen van Java, Malakka en de Moluk

ken. Aan andere gebieden werd, ook zonder regelrechte verovering, 

duidelijk gemaakt dat men zich beter niet tegen de nederlandse be

langen verzetten kon. 

De handel op Oost Indie mag dan voor de aandeelhouders van 

de V.O.C. een lukratieve zaak geweest zijn, voor de zeelui was het 

een hard bestaan met lange en gevaarlijke reizen. De gages waren 

laag en de sterftecijfers hoog. Geen wonder dat de animo om onder 

de Compagnie te dienen niet overweldigend was. Om de vloot te kun

nen bemannen, was men gedwongen veel buitenlanders aan te werven. 

Toch hebben ook verschillende nederlandse provincies hun aandeel 

aan de scheepsbemanningen voor Oost Indie geleverd. We weten dat 

er vrij veel matrozen uit het oosten van West Friesland en het gebied 

ten oosten van de Schermer afkomstig waren (Van der Woude (1972) 

363-398) . Ook de zuidhollandse en zeeuwse eilanden moeten nogal 

wat scheepsvolk geleverd hebben (MGN II (1977) 133; Bruijn (1976) 

238-239). Verder kende men in het zuidwesten van Friesland nog 

enige actieve deelname aan de verre zeevaart. Voor het overige was 

het zeemanschap in deze provincie in het algemeen geen nevenberoep 

van de landbouw (Faber (1972) 103, 113-114, 443). 

Het handelssysteem van de V.O.C. leverde aanvankelijk grote 
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winsten Ope In de loop van de achttiende eeuw begon het echter 

zoveel problemen te vertonen dat de Compagnie tenslotte in 1798 

failliet ging. Na de franse tijd was het de nederlandse staat die 

de macht over de Indische Archipel overnam. Misschien niet tot genoe

gen van de autochtonen want Nederland begon nu ernst te maken 

met het effectueren van zijn gezag over de Buitengewesten. 

Door de invoering van het Cultuurstelsel in 1830 drukte Nederland 

ook economisch een steeds duidelijker ste,mpel op de indische samen

leving. Hoewel deze gedwongen aanplant van door de regering vast

gestelde produkten in het begin voor Nederland zeer voordelig was, 

heeft men dit systeem toch na enige tijd op moeten geven. In de 

tweede helft van de negentiende eeuw kregen vrije, europese cultures 

en europees kapitaal meer ruim baan in Indie. De economische veran

deringen die daarvan het gevolg waren, hadden op verschillende 

manieren effect in Nederland. Ik wil hier alleen twee aspecten van 

noemen, omdat we deze later nog in een toponymische samenhang 

tegen zullen komen. Al in de tijd van de V.O.C. kwam het voor dat 

rijkgeworden compagniesdienaren naar patria terugkeerden en zich 

daar in een aantrekkelijke streek op een buitenplaats vestigden. 

In de loop van de negentiende eeuw lukte het steeds meer planters 

zoveel winst uit hun cultures te maken dat zij met hun hele familie 

naar Nederland terug konden keren om daar verder van hun rente 

te leven. Deze indischgasten bouwden zich bij voorkeur villa' s en 

landhuizen langs de binnenduinrand, in het Gooi en op de Utrechtse 

Heuvelrug, langs de Veluwezoom en in de Achterhoek. 

Een ander negentiende-eeuws fenomeen dat verb and houdt met 

de kolonien in Indie is de opkomst van de overijselse katoendruk

kerijen. Naarmate de mechanisatie van deze industrie toenam groeide 

vooral in Twente het aantal fabrieken dat zich op de produktie van 

"katoentjes" voor de indische markt toelegde. Tegen het einde van 

de eeuw was dit een zeer belangrijke bedrijfstak geworden. 

De uitbreiding van het nederlandse gezag en de invoering van 

nieuwe economische methoden gingen in Indie met de nodige schokken 

gepaard. Al van 1825 tot 1830 had op Java een opstand gewoed die 

Nederland maar met moeite kon onderdrukken. Veel ernstiger was 

het verzet dat de nederlands-indische troepen ontmoetten toen zij 
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in 1873 Atjeh trachtten te veroveren. Weliswaar lukte het de neder

landers in het volgende jaar zich van de Kraton van de Sultan 

meester te maken, maar daarna kostte het vele decennia en een aan

zienlijke troepenmacht om Atjeh definitief te "pacificeren". Een derge

lijk militair vertoon was nieuw in de nederlands-indische verhou

dingen en bracht ook het moederland in beroering. 

Nog veel meer indruk maakten de gebeurtenissen die in het jaar 

1894 op Lombok plaatsgrepen. Nederland mengde zich toen in een 

burgeroorlog op het tot dan toe vrijwel zelfstandige eiland. Het resul

taat was aanvankelijk een zware nederlaag van het N .1. L., wat 

in Nederland grote verslagenheid teweegbracht, en daarna een bar

baarse onderwerping van Lombok, wat bij ons veel enthousiasme 

veroorzaakte. Eigenlijk betrof het hier voor het thuisfront een ideaal 

geval van spanning en sensatie. Tot 1894 had men zich vrijwel nooit 

om het eiland bekommerd. Plotseling waren daar de nederlaag en 

de overwinning. Als beloning volgde dan nog de verovering van 

de "schatten van Lombok", die in triomf naar Nederland gevoerd 

werden om ze aan de zich vergapende scharen te vertonen. Geen 

wonder dat de strijd op Lombok in die tijd het gesprek van de dag 

was. 

Wat is nu de relatie tussen de evolutie van onze bemoeiingen 

met Indie, zoals ik die tot hier toe geschetst heb, en de nederlandse 

toponiemen die hun vernoemingsbasis in datzelfde Indie hebben? We 

beginnen met de vraag om hoeveel vernoemingsnamen het gaat en 

in welke provincies ze voorkomen. In totaal telde ik 304 toponiemen 

met een vernoemings basis in het voormalige Nederlands Indie. Over 

de omvang die dit gebied in de loop van de tijd gehad heeft valt 

redenen reken ik die gebieden tot 

Nederlands Indie die tussen d.e opheffi~ van de V.O.C. en de overdracht 

aan Indonesie onder nederlands gezag gestaan hebben. Uit het opge

nomen namenmateriaal kan men zien dat dit ongeveer met het huidige 

Indonesie overeenkomt. Alleen Malakka, dat in 1824 aan de engelsen 

afgestaan werd, komt er nog bij. 

te discussieren. am praktische 

Een verdeling van deze namen over het land geeft de volgende 

getallen: 
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provincie 

aantal 

vernoemingsbases 

aantal 

vernoemingsnamen 

Groningen 

Friesland 

Drente 

Overijsel 

Gelderland 

Utrecht 

Noord Holland 

Zuid Holland 

Zeeland 

Noord Brabant 

Limburg 

7 

6 

5 
8 

20 

11 

26 

17 
8 

3 

3 

We zien dat de meeste 

Holland, Zuid Holland en 

16 

29 

10 

20 

43 

18 

79 

48 

26 

9 

6 

304 

oostindische vernoemingsnamen 

Gelderland voorkomen en dat 

percentage 

v. h. totaal 

5,3 % 

9,5 

3,3 

6,6 

14,1 

5,9 
26,0 

15,8 

8,6 

3,0 

2,0 

100 % 

in Noord 

Friesland 

en Zeeland een middenpositie innemen. Als wij ze op een versprei

dingskaart zouden uitzetten zou blijken dat deze namen zich in het 

westen en noordwesten van ons land en langs de grote rivieren con

centreren. Dun gezaaid vinden we ze ook in het noordoosten van 

Friesland, Oost Groningen, het zuiden van Drente, het noordoosten 

van Overijsel, de Veluwe en de Achterhoek. In grote del en van Noord 

Brabant en Limburg ontbreken zij geheel. 

Voor we uit dit overzicht conclusies proberen te trekken, wil 

ik eerst aandacht vragen voor de chronologische aspekten van de 

oostindische vernoemingsnamen. Daarbij moeten we bedenken dat 

het vroeger maar zelden gebeurde dat een plaatsnaam onmiddellijk 

nadat hij gevormd was, schriftelijk vastgelegd werd. Er kon vaak 

een langere periode overheen gaan voor een naam voor het eerst 

geattesteerd werd. Voor vernoemingsnamen geldt dat nog extra, omdat 

zij vaak als dubbelnaam ontstonden. Dat wil zeggen dat de lokaliteit 

die ermee aangeduid werd, al een andere naam droeg. Deze is dan 

na verloop van tijd in het mondeling gebruik door de vernoemings

naam verdrongen, maar heeft zijn leven in schriftelijke vorm mogelijk 
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nog wat kunnen rekken. We hoeven ons er dus niet zo over te ver

bazen als de eerste vermeldingen van bepaalde vernoemingsnamen 

aanzienlijk later vallen dan het moment van de naamgeving. Aan 

de andere kant kan een betrekkelijk groot aantal vroege vermeldingen 

er op wijzen dat we met een vrij oude generatie vernoemingsnamen 

te maken hebben. We zagen dat hiervoor bij de namen met een ver

noemingsbasis in Zuid en Midden Amerika. De onderstaande lijst 

van oudste vermeldingen van oostindische vernoemingsnamen die ik 

gevonden heb, kan tot eenzelfde conclusie leiden. 

oudste 

vermelding naam ligging denotatum 

+1600 "Bantam" Amsterdam buurt (? ) 

1641 Bantam Noordgauwe polder 

1670 Nieuw Oost-Indien Den Haag uitspanning 

1677 Bantam Hoogkarspel herb erg 

1679 Oastindien Berkhout perceel land 

1696 Oostindien Kortenhoef polder 

1717 Oostyndien Sibekarspel perceel land 

1761 Oost-Indien De Rijp perceel land 

1767 Oost-Indien St. Anna Parochie huizinge 

1773 Oostindien Nijhuizum boerderij 

1775 Weltevreden Oudshoorn buitenplaats 

1781 Oost-Indien Haarlem sloot 

1795 Batavia Westkapelle herberg 

18e eeuw Djockjakarta Amsterdam villa 

18e eeuw Soerakarta Amsterdam villa 

1800 Java IJselmuiden huis 

+1800 "Djokjakarta" Dalfsen landhuis 

+1800 "Mataram" Dalfsen landhuis -
1803-1813 Batavia Nijmegen "gebouw" 

1803-1813 Oashen Nijmegen "gebouw" 

1807 Mahu 51. Jacobi Parochie zate 
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o niet-bellieke vernoemings
namen 

Atjeh, de Kraton, Lombok 

KAART 3. Namen met een vernoemingsbasis in voormalig Nederlands IndH~ 
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In de loop van de negentiende eeuw neemt het aantal eerste ver

meldingen nag toe. Veer 1900 blijken 107 van de oostindische namen 

die ik gevonden he b, voor het eerst in de bronnen genoemd te zi j n . 

Dit komt overeen met 35,2 % van deze namen. Verge1eken met de zuid

en rniddenamerikaanse namen, waarvan ik 45,6 % veer 1900 voor de 

eerste maal geattesteerd vond, is dit een wat lager percentage. Dit 

is echter hoofdzakelijk aan het optreden van een naam te wijten, 

Lombok. Deze naam begon pas in 1894 als basisnaam te functioneren. 

De meeste vermeldingen van de daarnaar vernoemde toponiemen komen 

we dan ook pas in de twintigste eeuw in de bronnen tegen. Het aantal 

vernoemingen naar Lombok is evenwel enorm groot. lk tel de er in 

totaal 117. Lombok stelt daarmee de andere indische bellieke vernoe

mingsnamen, Atjeh met zes naamdragers, en de Kraton met zestien 

naamdragers, verre in de schaduw. Als we de drie laa tstgenoemden 

buiten beschouwing laten, blijven er 185 oostindische vernoemings

namen over. Daarvan vond ik er 104, dat is 56,2 %, veer 1900 voor 

het eerst geattesteerd. Dit percentage blijkt dus aardig bij dat van 

de zuid- en middenamerikaanse namen in de buurt te komen. 

Het heeft zin de namen Atjeh, de Kraton en Lombok even apart 

te houden. Zij zijn namelijk de enige oostindische namen die we 

met zekerheid als "beIliek" kunnen beschouwen. Dat wi! zeggen dat 

niet de situatie ter plaatse of een relatie met de betreffende 10k ali

teit de grondslag voor de vernoeming gevormd heeft, maar een ge

wapende confrontatie die er p1aats gevonden heeft. 

De namen Atjeh, de Kraton en Lombok maken samen 139 van de 304 

oostindische vernoemingsnamen in ons land uit, dat wi! zeggen 43,7 % 

van het totaal. Een vergelijking van onderstaande lijsten laat enkele 

interessante verschillen zien. Links staat een overzicht van aIle 

nederlands-indische vernoemingsnamen per provincie, rechts eenzelfde 

overzicht, maar dan zonder de namen Atjeh, de Kraton en Lombok. 

34 



provincie 

Noord Holland 

Zuid Holland 

Gelderland 

Friesland 

Zeeland 

Overijsel 

Utrecht 

Groningen 

Drente 

aantal 
vernoe

mingsnamen 

79 
48 

43 
29 
26 
20 

18 
16 

10 

Noord Brabant 

Limburg 

9 

6 

304 

percentage 
van het 

totaal 

26,0 % 

15,8 

14,1 

9,5 
8,6 
6,6 

5,9 
5,3 

3,3 
3,0 
2,0 

100 % 

provincie 
aantal 

vernoe
mingsnamen 

Noord Holland 

Gelderland 

Zuid Holland 

Zeeland 

Utrecht 

Overijsel 

Friesland 

Groningen 

Drente 

Noord > Brabant 

Limburg 

57 
26 
22 

14 

13 
11 

8 

7 

3 

3 

1 

165 

percentage 
van het 

totaal 

34,5 % 

15,8 

13,3 

8,5 

7,9 
6,7 
4,8 
4,2 
1,8 
1,8 
0,6 

100 % 

We zien dat ook zonder Atjeh, de Kraton en Lombok de kustprovin

cies en Gelderland de provincies met de meeste oostindische vernoe

mingsnamen zijn. Friesland en het zuiden hebben in de rechtse lijst 

echter duidelijk lagere percentages. We kunnen het enigszins afwij

kend gedrag van de drie bellieke vernoemingen ook nog op een andere 

manier waarnemen. In de volgende lijst heb ik per provincie aangege

ven welk percentage zij van het totale aantal oostindische vernoe

mingsnamen vormen. 

Oost Indie bellieke percentage 

provincie totaal vernoemingsnamen v. h. totaal 

Limburg 6 5 83,3 % 

Friesland 29 21 72,4 
Drente 10 7 70,0 
Noord Brabant 9 6 66,7 
Groningen 16 9 56,3 
Zuid Holland 48 26 54,2 
Zeeland 26 12 46,2 
Overijsel 20 9 45,0 
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Gelderland 

Utrecht 

Noord Holland 

43 

18 

79 

304 

17 

5 
22 

139 

39.5 
27.8 

27.8 

45.7 % 

Uit dit overzicht blijkt dat Atjeh. de Kraton en Lombok in aIle 

provincies een aanzienlijk deel van de namen met een vernoemings

basis in Nederlands lndie uitmaken. Dit aandeel is evenwel extra 

hoog in de zUidelijke en de noordelijke provincies. We weten 

1873. respectievelijk 

dat 

1894. deze bellieke vernoemingsnamen pas 

gevormd konden worden. Het aantal 

na 

andere oostindische namen moet 

in de laatstgenoemde provincies v66r het laatste kwart van de negen

tiende eeuw dus gering geweest zijn. Dat betekent dat we de oudere 

namen in de eerste plaats in de kustprovincies en het midden van 

het land moeten zoeken. Dit wordt bevestigd door de lijst van oudste 

vermeldingen die ik hiervoor onbecommentarieerd heb laten passeren. 

Van de twintig namen die ik v66r 1813 voor het eerst in de bronnen 

vermeld vond. konden negen in Noord Holland gelokaliseerd worden. 

drie in Overijsel. drie in Friesland. twee in Zuid Holland. twee 

in Gelderland en een in Zeeland. V66r 1750 trof ik aIleen maar attes

taties van namen aan die in Noord Holland. Zuid Holland en Zeeland 

thuis hoorden. 

We mogen dus concluderen dat de nederlands-indische vernoemings

namen een verschijnsel zijn dat het eerst in de kustprovincies tot 

ontwikkeling kwam. Later breidde het zich naar het midden en delen 

van het oosten en noorden uit. Pas op het einde van de negentiende 

eeuw raakte dit naa.rntype over het hele land bekend. Dit laatste 

was vooral een gevolg van het feit dat de toen ontstane namen in 

hoofdzaak belliek waren. Het zwaartepunt van de nederlands-indische 

vernoemingsnamen als geheel bleef echter in de oudere verbreidings

gebieden liggen. 

Tot nu toe hebben we de nederlands-indische namen aIleen als 

groep in hun geheel bekeken. Het heeft even weI ook zin iets nader 

op de individuele vernoemingsbases en hun verschillende represen

taties in het verzamelde materiaal in te gaan. Het aantal is tamelijk 
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groot, namelijk 55, maar er is een opvallende ongelijkheid in het 

aantal keren dat er vernoeming plaats gevonden heeft. De top van 

de lijst van vernoemingsbases met daarmee corresponderende vernoe

mingen ziet er als voIgt uit: 

vernoemingsbasis 

Lombok 

IndH~, Oost Indie, lnsulinde 

Java 

de Kraton 

Batavia 

Atjeh 

Bantam 

aantal vernoemingsnamen 

117 

53 

19 

16 

11 

6 

6 

228 

De scheefheid in de verhoudingen springt duidelijk in het oog. 

228 van de 304 namen die we geregistreerd hebben, dat wil zeggen 

75 % van het totaal, 

lndie terug. De andere 

gaan op slechts zeven bases in Nederlands 

76, dat wil zeggen 25 % van het geheel, 

worden over de overblijvende 48 vernoemingsbases verdeeld. Daarbij 

zijn 33 gevallen waarin maar een maal vernoeming plaats gevonden 

heeft. Er bestaat dus een grote variatie van indische toponiemen 

in ons land, maar slechts weinig namen komen zeer frequent voor. 

We spreken steeds van indische namen, maar er is daarin enige 

differentiatie aan te brengen waardoor ons beg rip van deze namen 

als vernoemingsnamen nog iets vergroot kan worden. De 55 vernoe

mingsbases die in het materiaal gerepresenteerd zijn, kunnen over

eenkomstig hun ligging in Indie ingedeeld worden. Ik heb de Indische 

Archipel als voIgt opgedeeld: Java, Sumatra, Borneo, de Molukken, 

Celebes, de Kleine Soenda Eilanden en Malakka. Daarnaast hebben 

we ook nog Indie als geheel. Als we nu het aantal vernoemingsbases 

per gebied bij elkaar tell en en de aantallen vernoemingsnamen er 

naast plaatsen krijgen we de volgende lijst: 
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gebied 

in IndH~ 

Java 

Sumatra 

Borneo 

Molukken 

Celebes 

Kleine Soenda 
Eilanden 

Malakka 

(Oost) lndie, 
lnsulinde 

aantal ver

noemingsbases 

29 

9 

4 

4 

4 

3 

1 

54 

1 

55 

percentage aantal ver-

v. h. totaal noemingsnamen 

52,7 % 
16,4 

7,3 
7,3 
7,3 

5,5 
1,8 

98,2 % 

1,8 

100 % 

75 
33 

8 

7 

4 

123 

1 

251 

53 

304 

percentage 

v.h.totaal 

24,7 % 

10,9 

2,6 

2,3 

1,3 

40,5 
0,3 

82,6 % 

17,4 

100 % 

We zien dat bij de vernoemingsnamen de frequentievolgorde is: 

Kleine Soenda eilanden, Java, (Oost) Indie. Bij de vernoemingsbases 

gaat Java veruit aan kop, op afstand gevolgd door Sumatra. Als 

we bovenstaande lijst met een chronologisch oog bekijken en verge

lijken met het overzicht van de oudste vermeldingen dat ik eerder 

gegeven heb, kunnen we er ook iets over de nederlandse bemoeiingen 

met lndie uit aflezen. Het grote aantal vernoemingsnamen met een 

basis op de Kleine Soenda Eilanden is vrijwel uitsluitend aan de 

grote frequentie van Lombok te danken. Zonder Atjeh en de Kraton 

zou het totaal van de namen met een basis op Sumatra veel kleiner 

geweest zijn. Dat wil zeggen dat v66r het einde van de negentiende 

eeuw alleen (Oost) lndie als zodanig en een flink aantal javaanse 

lokaliteiten in onze vernoemingsnamen vertegenwoordigd geweest zijn. 

De lijst van oudste vermeldingen doet vermoeden dat de epo

nymische receptie uit lndie in de zeventiende en ten dele ook nog 

in de achttiende eeuw vrij beperkt geweest is. De paar vroege 

Bantam' 5 zijn ongetwijfeld aan de schok van het nieuwe te danken. 

De nederlanders kregen in lndie het eerst met Bantam te maken. 

Verder moet het echter vooral Oost lndie als geheel geweest zijn 

dat als vernoemingsbasis gefungeerd heeft. (Oost) lndie staat hoog 

38 



op de frequentielijst van indische vernoemingsnamen in ens land 

en speelt al onder de oudste vermeldingen van deze namen een be

langrijke roI. 

Het is niet zo verwonderlijk dat de naam (Oost) lndie zo populair 

was. De informatie die het thuisfront over IndH~ kreeg zal lange 

tijd niet erg gespecificeerd geweest zijn. Daardoor werden ook slechts 

weinig toponiemen uit Indie bij ens algemeen bekend. Veel van de 

verhalen over exotische eilanden en vreemde volken zullen vaak onder 

de gemeenschappelijke noemer "Oost Indie" samengebracht zijn. Dit 

had tot gevolg dat de naam (Oost) Indie als eerste in aanmerking 

kwam als mensen een indische vernoemingsnaam wilden kiezen. Andere 

indische namen, speciaal die van lokaliteiten buiten Java, verschijnen 

pas later in de bronnen als vernoemingsnamen. Vooral in de loop 

van de vorige eeuw zien we dat steeds weer nieuwe basisnamen ge

bruikt worden. Ten dele zijn die op Java te lokaliseren, ten dele 

in gebieden elders in de archipeI. 

Deze toename van de variatie in de indische vernoemingsnamen 

vormt een weerspiegeling van de ontwikkelingen van onze relaties 

tot de kolonien in de Oost. Er zijn daarin een aantal fasen te onder

scheiden. Aanvankelijk was Indie een wingewest waarmee we maar 

betrekkelijk beperkte contacten onderhielden. Het zwaartepunt van 

de nederlandse macht lag op Java. In vele delen van de archipel 

was ens gezag niet meer dan nominaaI. Gedurende deze periode was 

Oostindie de meest frequente vernoemingsnaam in Nederland. Daarnaast 

kwamen oak de namen van enkele javaanse lokaliteiten v~~r. 

Het verspreidingsgebied van deze oudste indische vernoemingsnamen 

was hoofdzakelijk tot de kustprovincies beperkt. Als we kijken waar 

in het westen deze "oude" namen als (Oost) lndie, Java en Bantam 

voorkomen, dan vinden we ze het meest frequent in die streken waar 

veel scheepsvolk vandaan kwam. Zeelui moeten dus de eersten geweest 

zijn die Oost Indie binnen de gezichtskring van grotere groepen 

namengebruikers gebracht hebben. Hun verhalen hebben er voor ge

zorgd dat een aantal oostindische namen zodanig in het onomasticon 

van hun streekgenoten gerntegreerd raakte dat dezen ze voor de 

keuze van vernoemingsnamen gebruiken gingen. 

Van het begin af aan is er kapitaal uit lndie naar Nederland 
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gestroomd. Degenen die daaraan verdienden, woonden in de eerste 

eeuwen meestal niet in de kolonie, maar in het moederland. Sinds 

de opheffing van de V.O.C. is daar echter verandering in gekomen. 

De openlegging van Indie voor het particulier initiatief bracht nu 

ook het verkeer van kapitaalkrachtige personen op gang. In de loop 

van de negentiende eeuw groeide het aantal mensen dat voldoende 

geld in de indische cultures verdiend had om zich ergens rustig 

in Nederland te kunnen vestigen. Zij bouwden zich villa's en land

huizen en vernoemden die soms naar de plaatsen en gebieden waar 

zij hun plantages en ondernemingen hadden. Vandaar dat wij in 

de typische villastreken van ons land zo' n variatie aan indische 

vernoemingsnamen tegenkomen. Ten dele hebben deze hun basis op 

Java, ten dele in de Buitengewesten. 

Er bestaat dus een duidelijke relatie tussen de toename van het 

aantal verschillende indische vernoemingsnamen en de intensifiering 

van het kapitaalverkeer tussen Nederland en de Oost. Dit komt ook 

nog op een andere manier tot uitdrukking. Sinds de tweede helft 

van de negentiende eeuw zien we vooral in Noord Holland, maar 

ook weI elders boerderijen verschijnen met indische vernoemingsnamen. 

Het is niet ongewoon dat beleggers in de naam van een boerderij 

de herkomst van hun kapitaal uitdrukken. We zien dat op verschil

lende plaatsen bij boerderijen met russische namen (zie hoofdstuk 

1. B.3). Het blijkt echter ook voor boerderijen met indische namen 

op te gaan. 

Met betrekking tot de oostindische boerderijnamen in ons vernoe

mingsnamengebied par excellence, de Eierlandse Polder, ligt de zaak 

iets anders. Deze zijn namelijk aan de reislust van de intellectuele 

boer M.D. Teenstra te danken, die in 1840 in de polder als bedrijfs

leider optrad en tevens bij de naamgeving betrokken was (Rentenaar 

(975) 144-145), 

De negentiende-eeuwse, kapitalistische fase van nederlands-indische 

betrekkingen komt mogelijk nog op een andere manier in de toponymie 

tot uitdrukking. In Twente en de Achterhoek vinden we een aantal 

malen de naam Java. Dit eiland was erg belangrijk als afzetgebied 

voor de katoenen stoffen die vooral in Twente geproduceerd werden. 

Ten aanzien van de naam Java in Lochem weten we dat de naamgever 
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bij de katoendrukkerij betrokken was. Het is even weI niet uitgesloten 

dat de Twentse java's in dezelfde industriele context thuis horen. 

Doordat zovelen bij hetzelfde produktieproces betrokken waren, kreeg 

de naam java juist in deze streek bepaalde secundaire connotaties 

die de vernoeming naar dit eiland bevorderd hebben. 

De derde fase in de ontwikkeling van de relatie tussen Nederland 

en zijn kolonien in de Oost zal door onderzoekers van marxistisch

leninistische observantie weI de imperialistische genoemd worden. 

In deze periode, in het laatste kwart van de negentiende eeuw, 

trachtte Nederland zijn gezag definitief in de hele archipel te vesti

gen. Via persberichten werd de nederlandse bevolking van de indische 

brandhaarden en hun namen op de hoogte gebracht. Toponymisch 

gezien bracht dit de opkomst van een aantal bellieke vernoemings

namen met zich mee die een ruim verspreidingsgebied over het land 

kregen. De jongste hiervan, Lombok, zou tevens de meest frequente 

indische naam bij ens worden. Bellieke vernoemingsnamen worden 

meestal tegelijk in een korte tijdsspanne gevormd. De meeste Lombok' 5 

zullen in of vlak na 1894 ontstaan zijn. Een belangrijk dee 1 van 

de niet-bellieke indische vernoemingsnamen vonden we al v66r het 

einde van de negentiende eeuw voor het eerst in de bronnen vermeld. 

Dat betekent dat het proces van de vorming van oostindische vernoe

mingsnamen omstreeks 1900, na de opkomst van de naam Lombok, 

grotendeels afgesloten moet zijn. De kolonie Nederlands Indie heeft 

pas in het midden van deze eeuw opgehouden te bestaan. Als bron 

van eponymische inspiratie was het land toen echter al vijftig jaar 

buiten gebruik. 

We kunnen het beeld van het oostindisch namenveld in Nederland 

nog iets verfijnen als we naar de relatie tussen namen en denotatum

categorieen kijken. Daarbij moet ik er op wijzen dat het onder andere 

door mij gehanteerde begrip "ongespecificeerd gebouw" een noodterm 

is ter aanduiding van die bouwwerken waarvan de aard niet uit 

de bron, gewoonlijk een kaart of een aardrijkskundig woordenboek, 

afgeleid kan worden. Meestal zal het om boerderijen, villa's of land

huizen gaan. 

Een optelling van de verschillende denotatumcategorieen levert 

de volgende lijst op: 
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aantal 

denotatumcategorie vernoemingsbases 

onbewoonde lokaliteiten 15 

bewoonde oorden 8 

ongespecificeerde gebouwen 22 

boerderijen 22 

landhuizen 21 

onbekend 6 

herbergen 4 

fabrieken 3 

wateren 2 

aantal 

vernoemingsnamen 

119 

60 

38 

38 

28 

12 

4 

5 

3 

304 

We zien dat we in de categorie onbewoonde lokaliteiten, dat wil 

zeggen stukken land van kleinere of grotere omvang, het grootste 

aantal indische vernoemingsnamen vinden. Daarna voIgt weliswaar 

de categorie bewoonde oorden waaronder ik buurten, gehuchten en 

straten versta. Deze tweede plaats is echter maar schijn. Bij een 

grotere detailkennis zouden we immers de categorie "ongespecificeerde 

gebouwen" op kunnen splitsen en over die van de boerderijen en 

landhuizen kunnen verdelen. Dit zou deze categorieen hogere totalen 

op kunnen leveren. De onbewoonde lokaliteiten en bewoonde oorden 

zouden overigens lang niet zulke hoge get allen vertonen als ze niet 

door de bellieke vernoemingsnamen Atjeh, de Kraton en Lombok ge

sterkt werden. Bij de eerstgenoemde categorie bedraagt het totale 

aantal van deze drie namen 70 en bij de tweede categorie 45. Bij 

de andere categorieen komen ze vrijwel niet voor. 

We waren eerder al tot de conclusie gekomen dat de oudste oost

indische vernoemingsnamen in scheepvaartkringen ontstaan moeten 

zijn. Als denotata kwamen daar hoofdzakelijk onbebouwde lokaliteiten 

en bewoonde oorden v~~r. Uit bovenstaande cijfers kunnen we echter 

opmaken dat deze categorieen v66r het einde van de negentiende 

eeuw . door die van de boerderijen en landhuizen ingehaald en zelfs 

ten dele overvleugeld zijn. Ook dit is dus een aanwijzing dat de 

aard van de naamgevers in de loop van de tijd gewijzigd is. Aanvan-
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kelijk waren het vooral mensen uit de maritieme sector. Later zijn 

deze langzamerhand door kapitaalkrachtige indischgasten en indivi

duele beleggers verdrongen. Aan de slotfase van de indische vernoe

mingsnaamgeving hebben echter weer brede lagen van de bevolking 

deelgenomen, iets wat we dUidelijk aan de populariteit van Lombok 

kunnen zien als naam voor akkers en weilanden, buurten en ge

huchten. 

Er rest ens met betrekking tot de indische vernoemingsnamen 

tenslotte nog een vraag, die naar het motief voor de keuze van deze 

namen. Dit is steeds weer de meest frustrerende vraag die we bij 

ens onderzoek stell en , omdat we er zo weinig betrouwbare antwoorden 

op krijgen. Meestal zwijgen de bronnen. 

Goed beschouwd weten we niets over de motieven die tot de keuze 

van onze oudste indische vernoemingsnamen geleid hebben. De schaarse 

gegevens die ens over naamkeuzemotieven ter beschikking staan, 

hebben vooral betrekking op namen die in de negentiende eeuw ont

staan zijn. Een aantal keren wordt van een stuk land of een buurt 

verteld dat er de naam Lombok aan gegeven was omdat de betreffende 

lokaliteit nogal ver weg lag. Eenzelfde motief komen we ook tegen 

voor de buurtnaam Java te Bruinisse. 

Mijn veronderstelling dat de toename in variatie bij de indische 

vernoemingsnamen aan vernoeming naar vroegere verblijfplaatsen 

in de Oost te danken was, wordt verschillende keren door de bronnen 

bevestigd. Bij voorbeeld bij de villa Djember te Bloemendaal, het 

huis Noord lndie te Ulrum, de villa' 5 Mataram en Djokjakarta te 

Dalfsen, etc. Soms heeft dat verblijf in Indie meer met kruitdamp 

dan met kruidnagelen te maken gehad. In Zuidbroek en Gieten kregen 

buurtjes de naam Lombok nadat zich daar iemand gevestigd had 

die op Lombok gevochten had. Lombok wordt trouwens ook genoemd 

als naam voor een slecht stuk land. 

Het sociaal gedrag van de bewoners wordt een paar keer als 

motief opgegeven voor de 

of Lombok. Verder heb 

tussen naamkeuzemotieven 

vernoeming van een buurt naar 

ik weinig overeenkomst kunnen 

en het bellieke karakter van 

de Kraton 

bespeuren 

de namen 

Atjeh, de Kraton en Lombok. De sloop van een villa te Domburg gaf 

aanleiding tot de keuze van de naam de Kraton. Een schietpartij 
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van een dronkeman ligt aan het ontstaan van de naam Lombok te 

Leersum ten grondslag. 

Bij andere vernoemingsnamen willen de voorgeplaatste toevoegingen 

klein en nieuw ons nog weI eens helpen bij het opsporen van naam

keuzemotieven. Dat is bij de indische namen helaas niet mogelijk 

omdat die toevoegingen vrijwel geheel ontbreken. Drie keer vinden 

we de naam Klein IndH~, een maal Nieuw Oost Indie. Verder is er 

alleen een Klein Batavia. een Klein Benkoelen en een Klein Borneo 

aan te wijzen. 

We weten meestal niet wat onze voorouders tot de keuze van oost

indische vernoemingsnamen bewogen heeft. Toch hebben we uit het on

derzoek van de verspreiding, de frequentie en de variatie van deze 

namen weI iets over hun plaats in de nederlandse toponymie op 

kunnen maken. De indische vernoemingsnamen vormen een illustratie 

van de belangrijke rol die Indie, hoewel ver weg gelegen. een paar 

eeuwen lang in onze geschiedenis gespeeld heeft. Die rol is niet 

altijd dezelfde gebleven. Politieke en economische ontwikkelingen 

hebben hem 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. Daardoor werd nog 

eens genlustreerd dat vernoemingsnamen vooraI daar gedijen waar 

de naamgevers de ontwikkelingen buiten de grenzen volgen. 
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I.A.4 AZIATISCH ALLERLEI 

Zoals de titel al suggereert, vormt de inhoud van dit hoofdstuk 

geen eenheid. Een deel van de aziatische vernoemingsnamen wordt 

elders behandeId, de nederlands-indische in hoofstuk I.A.3, de bijbelse 

in hoofdstuk I 1.4 en Siberie in hoofdstuk I. B. 3. Van de resterende 

namen hebben 43 een vernoemingsbasis in het Midden Oosten en zeventig 

een vernoemingsbasis in het Ven"e Oosten. Daar heb ik ook nog viei~ 

namen met een vernoemingsbasis in Australie of Oceanie aan toege

voegd. 

De verdeling van de namen uit het Midden Oosten ziet er als voIgt 

uit: 

vernoemingsbasis 

Turkije 

Arabie 

Askalon 

Jaffa 

Klein Azie 

Orcanie 

Angora 

Curium 

Pella 

Tel Aviv 

Troje 

aantal vernoemingsnamen 

17 
5 

5 

5 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

43 

Het gaat hier om betrekkeIijk vroege vernoemingen. Zoals we uit 

onderstaande Iijst kunnen zien, wordt 20,9 % van de namen reeds ve6r 

1600 voor het eelst vermeld. 
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oudste vermelding naam ligging denotatum 

1220 Scalun Schelluinen ontginningseenheid 

1220 Rochange, Rokkanje ontginningseenheid 

Rochainge 

1258 Scalunreberg Hees kasteel 

1373 Schaluyn Valkenburg kasteel 

1402 R]jckeyn Elst perceel land 

1525-1529 Schaerluynen Baarle-Nassau gehucht 

1542 Jaffa Kralingen buurt en herberg 

1574 Jaffa Middelburg straat 

einde 16e eeuw Turckijen Utrecht wijk 

In het Midden Oosten is de islam de overheersende godsdienst. 

Tevens is hier een van de gebieden waar christendom en islam eeuwen

lang met elkaar in conflikt geweest zijn. In de middeleeuwen heeft 

dat in een aantal kruistochten geresulteerd. Daar is echter het opdrin

gen van de turken op gevolgd. Zowel het een als het ander heeft in 

West Europa zeer veel indruk gemaakt. Zelfs in de toponymie zijn daar 

sporen van te vinden. Onder de middeleeuwse namen in de bovenstaande 

lijst vinden we vernoemingen naar Askalon en Jaffa, twee plaatsen 

in Palestina die tijdens de kruistochten grote bekendheid kregen. De 

naam Jaffa heeft later vooral een negatieve klank gekregen door de 

uitdrukking hij gaat naar Jaffa of hij is al in Jaffa "hij is ziek of 

dood" (Stoett (1923) nr 164). In dat verband kan men zich afvragen 

of de naamkeuze van de begraafplaats Jaffa in Delft in 1868 misschien 

een morbide grap geweest is. 

De vernoemingen naar Orcanie hebben ongetwijfeld een literaire 

achtergrond. In de middeleeuwse letterkunde was men zeer gefascineerd 

door het Nlidden Oosten. Enerzijds was dit het gebied waar onder 

andere de verhalen rond Alexander de Grote zich afspeelden, anderzijds 

vormden deze streken het voor westerlingen gesloten territorium der 

saracenen. De secundaire connotaties van de toponiemen in dat deel 

van de wereld waren niet altijd positief. Dat geldt waarschijnlijk ook 

voor Hyrcanie of Orcanie, dat onder meer als een soort verbanningsoord 

voor"gesteld werd (Wright (1925) 288). 

De turken hebben zich in West Europa nooit in een grote populari-
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teit mogen verheugen. Sinds hun opdringen in de late middeleeuwen 

is hun image evenwel snel verslechterd: wreed, tyranniek en bloed

dorstig. Aangezien zij zich ook als zeerovers niet onbetuigd lieten, 

werd dit beeld sinds het begin van de zestiende eeuw zowel te land 

als ter zee bestendigd. Pas na de slag om Wenen in 1683 sloeg de 

turkenangst in Europa gedeeltelijk in spot om (Ozyurt (972) 21-26). 

Ook in het nederlands komen de turken er niet goed af. Vechten, 

roken, schelden, mishandelen en zwart zien als een turk zijn enkele 

uitdrukkingen die aangeven hoe het turkenbeeld van onze voorouders 

eruit zag (WNT XVII/II, 4193-4200). We vinden turken verschillende 

malen als spotaanduiding voor de bewoners van bepaalde plaatsen. 

Behalve de voorbeelden die ik in hoofdstuk IV.A.4 gegeven heb, noem 

ik nog Hornhuizen, Boekel, Neerloon en Sint Anna ter Muiden (Gro

ningen 1 (916) 350; Corne1issen 111, 158, 190; Cornelissen VI, 138). 

Turki j e komt internationaal als spotnaam voor. Soms is het onderzoek 

naar dit verschijnsel niet ongevaarlijk. Wie in een dorp in de Ober

pfalz vraagt waarom het Klein-Tiirkei genoemd wordt, loopt de kans 

een pak slaag te krijgen (Moser 0951-1952) 42; Koss 0975-1977) 27). 

In mijn materiaal telde ik Turkije zeventien maal als vernoemings

naam. Ondanks het gevaar voor molest durf ik te zeggen dat deze vrij 

hoge frequentie en de populariteit van de spotaanduiding turken met 

elkaar samenhangen. 

Voor we onze blik naar de oostaziatische namen wenden, wil ik 

nog een enkele opmerking maken over de vier namen die hun vernoe

mingsbasis in Australie en Oceanie hebben. Het gaat om Apia, Austra

lie, de ZUidpool en Otaheite. Daarvan wordt de laatstgenoemde het 

vroegst vermeld, namelijk in 1837. De naam kan op dat moment hoog

stens enkele decennia oud geweest zijn. Otaheite of Tahiti heeft zijn 

grote bekendheid immers pas gekregen door de ontdekkingsreizen van 

James Cook in de jaren zeventig van de achttiende eeuw. Zijn reisver

slagen zijn in vele talen vertaald. De namen van de Zuidzeeeilanden 

zijn daardoor in heel Europa bekend geworden. Zo vinden we Otaheite 

bij voorbeeld ook in Denemarken als vernoemingsnaam (Kousg~rd S"sren

sen (1958) 86). De naam van Apia op een van de Samoaeilanden zal 

zeker niet veer diezelfde tijd tot ons doorgedrongen zijn. 

Australie fungeerde aanvankelijk als verbanningsoord. Eerst in 
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de loop van de negentiende eeuw en vooral na de goudvondsten in 

New South Wales in 1851 kwam de normale emigratie op gang. Het kun

nen dus zowel negatieve als positieve overwegingen geweest zijn die 

tot de keuze van de naam Australie in Horst geleid hebben. 

De namen uit het Verre Oosten, die ons nu nog resten, kunnen in 

drie groepen verdeeld worden. Zij onderscheiden zich van elkaar op 

het punt van hun chronologie en hun secundaire connotaties. De oudste 

groep is tevens de kleinste, namelijk de middeleeuwse vernoeming naar 

Indie. Daarna voIgt een aantal namen die in de context van onze vroe

gere handelsactiviteiten ontstaan zijn. Tenslotte zijn er vernoemingen 

aan te wijzen die onder de indruk van het wereldgebeuren tot stand 

gekomen zijn. 

lndie vormde voor veel europeanen in de middeleeuwen een gesloten 

wereld. Het leefde in hun fantasievoorstellingen als een wonderlijk 

gebied van onduidelijke, maar enorme omvang. Het werd weliswaar 

gekenmerkt door overvloedige rijkdommen, maar er leefden ook grieze

lige mensen en monsters. Uit de literatuur blijkt duidelijk dat Indie 

zowel fascineerde als afstootte (Le Goff (1977) 280-298). Welke secun

daire connotaties Indie voor de friezen van Britsweerd en Bozum gehad 

heeft, vaIt niet te zeggen. Daarom is ook niet uit te maken wat het 

motief voor de keuze van de naam Indie in die plaatsen geweest is. 

De tweede groep namen geeft een aardige indicatie van de streken 

waar de nederlandse handelsinteressen buiten de indische archipel 

vroeger lag en . Birma is vertegenwoordigd door vernoemingen naar 

Akyab, Arakan en Rangoon, Vietnam door een vernoeming naar Saigon. 

Negapatnam sluit in feite bij de nederlands-indische namen van hoofd

stuk IV.A.2 aan. De stad Negapatnam op de zuidkust van India is 

immers meer dan een eeuw een nederlandse kolonie geweest. 

De meeste namen uit deze groep hebben hun vernoemingsbasis in 

China en Japan of Nippon, zoals het vroeger bij ons ook genoemd werd. 

Dat is niet zo verwonderlijk. De V.O.C. had zich in Azie vooral op 

de vaart op die landen toegelegd. Tot 1854 waren de nederlanders 

zeUs de enige europeanen die, via Decima, direkt met Japan handel 

mochten drijven. Zowel Decima als Nippon vinden we als vernoemings

namen terug. Verder is Miaco eveneens een japanse vernoemingsnaam. 

De naam Japan hoort mogelijk tot de volgende groep. 
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De chinese vernoemingen hebben eigenlijk niet zo' n specifiek neder

lands karakter als de andere namen van de tweede groep. Zij kunnen 

namelijk ook in een europees kader geplaatst worden. In de tweede 

helft van de achttiende eeuw brak in de kunst en de architectuur een 

exotische stijl door die sterk op China georienteerd was. Men noemde 

deze kunstuitingen en bouwwerken chinoiserieen Een aantal van de 

vernoemingen naar China, Kanton en Peking kan als toponymische 

chinoiserieen beschouwd worden. 

Wat de verspreiding van deze tweede groep oostaziatische vernoe

mingsnamen betreft, kan ik er nog op wijzen dat deze overeenstemming 

vertoont met die van de gelijktijdige nederlands-indische namen, die 

ik in hoofdstuk 1. A.3 behandeld heb. Er' vaH een duidelijk overwicht 

van het midden en westen van het land aan te wijzen. 

Het is China en Japan lang gelukt zich buiten de wereldpolitiek 

te houden. In de loop van de negentiende eeuw werd de druk van 

Europa en Amerika op die landen echter steeds sterker. Rond de eeuw

wisseling heeft dat tot conflikten geleid die bij ons veel indruk ge

maakt hebben. De Boxeropstand en de japans-russische oorlog van 1904-

1905 waren voorpaginanieuws. In Duitsland hebben deze confrontaties 

het kiezen van bellieke vernoemingsnamen bevorderd (Will (939) 279-

280). Direkte aanwijzingen dat dit in Nederland ook gebeurd is, heb 

ik niet. Het is echter weI opvallend, dat de buurten China en Japan 

in Katwijk aan het begin van deze eeuw hun naam gekregen hebben 

en dat Japan in 01st van omstreeks 1905 moet dateren. 

Meer zekerheid krijgen we na de Tweede Wereldoorlog met de namen 

Formosa en Korea. Deze horen duidelijk thuis in de strijd tussen Oost 

en West. Vooral Korea is als vernoemingsnaam bijzonder populair ge

worden. Omdat er aan deze naam een aantal interessante aspekten 

zitten, wil ik hier als afsluiting van dit hoofdstuk iets nader op in

gaan. 

Het is betrekkelijk zelden dat vernoemingsnamen een grote frequentie 

bereiken. Als het gebeurt kan dit het gevolg zijn van een bepaalde 

eensgezindheid onder de naamgevers. De laatste keer dat wij het op 

eponymisch gebied roerend met elkaar eens geweest moeten zijn, is 

tijdens de Koreaanse Oorlog geweest. Deze oorlog, die woedde tussen 

1950 en 1953, heeft duidelijke sporen in de nederlandse toponymie 
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achter gelaten. Vierenveertig maal vinden we de naam Korea vermeld. 

Daarnaast stuiten we ook nog een keer op de naam de Achtendertigste 

Breedtegraad. De spreiding van deze namen over het 1 and is voor ver

noemingsnamen opmerkelijk egaal. Behalve in Limburg komen we ze 

overal tegen. Groningen heeft er zes, Friesland drie, Drente drie, 

Overijsel twee, Gelderland tien, Utrecht drie, Noord Holland zes, Zuid 

Holland zeven, Zeeland drie en Noord Brabant twee. Voor zover er van 

een zekere concentratie te spreken yaH, is deze in een brede strook 

ten zuiden van het IJselmeer waar te nemen. De meeste denotata van 

deze namen horen tot hetzelfde type. In 36 gevallen hebben we met 

een buurt, wijk of straat te doen. Slechts acht maal gaat het om een 

stuk land en een maal is Korea de naam van een cafe. Een officiele 

status hebben deze namen zelden bereikt. Vrijwel steeds melden de 

informanten dat het bijnamen met een min of meer pejoratief karakter 

zijn. Voor zover vaH na te gaan zijn daarbij vooral omwonenden als 

naamgevers opgetreden. 

Tot hier toe lijkt het er dus op dat er in Nederland een duidelijke 

overeenstemming bestaan heeft over het gebruik van de naam Korea 

als een vaak spottende naam voor huizenconcentraties. Als we echter 

naar de naamkeuzemotieven kijken die de bronnen voor deze namen 

opgeven, blijken er binnen deze consensus toch allerlei varianten voor 

te komen. Deze zijn de moeite waard om wat nader te bestuderen, omdat 

ze ons iets meer kunnen vertellen over de rol van de informanten bij 

het onderzoek van vernoemingsnamen. 

Vragenlijst 6 van de Afdeling Naamkunde van de Centrale Comm. 

v. Onderzoek v.h. Ned. Volkseigen der KNAW werd in 1954 uitgezonden, 

dus kort na het einde van de oorlog in Korea. In de antwoorden van 

deze lijst kwam de naam Korea verschillende malen v~~r. Omdat het 

hoogst onwaarschijnlijk was dat die namen meer dan vier jaar oud 

waren hadden we hier dus voorbeelden van zeer jonge naamgeving voor 

ons. Reden om te hopen dat het motief voor de naamvorming nog heel 

goed aan de informanten bekend was. 

In 1973 heb ik naar die plaatsen en hun omgeving waar in 1954 

een Korea genoemd werd, nogmaals een vragenlijst gestuurd. In deze 

Vragenlijst 6a informeerde ik of de naam Korea ter plaatse nog bekend 

was en of men wist waarom en door wie deze naam gegeven was. Deze 
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lijst heb ik ook naar plaatsen gezonden waar andere bronnen dan 

Vragenlijst 6 in de eerste helft van de vijftiger jaren het bestaan 

van een Korea vermeld hadden. 

Uit een vergelijking van deze peiling anna 1973 met de gegevens 

van twintig jaar eerder kwamen interessante verschillen naar voren. 

Verscheidene invullers van 1973 hadden indertijd ook de vragen van 

de l~st van 1954 beantwoord. Zeven van hen hadden in 1954 geen mel

ding gemaakt van het bestaan van de naam Korea in hun plaats, maar 

de den dat in 1973 weI. Hetzelfde zien we in vier plaatsen waar de 

lijst van 1973 door een andere informant ingevuld is dan die van 1954. 

Het zou verkeerd zijn hieruit te concluderen dat deze Korea I spas na 

1954 ontstaan waren. Uit de antwoorden blijkt namelijk over het alge

me en dat ze toen ook al bestonden, maar alleen niet aan deze infor

man ten bekend waren. 

Het leven van een vernoemingsnaam kan kort zijn. De antwoorden 

van 1973 laten dat in alle duidelijkheid zien. In tien pIa at sen was 

helemaal geen informatie meer over een vroeger Korea te krijgen. In 

achttien andere plaatsen was de naam aan de respondenten nog weI 

bekend. In hun commentaar schreven zij echter dat hij nu (in 1973) 

geheel in onbruik geraakt was, al jaren verdwenen was, nauwelijks 

meer bekend was of bezig was uit te sterven. In een kleine twintig 

jaar tijd was dus meer dan de helft van alle Korea I s die in ons land 

bestaan hadden, al weer uit het naamgebruik verdwenen. Zelfs hun 

positie in het passieve onomasticon van de bewoners was al ernstig 

aangetast, zoals bleek uit het feit dat men op verschillende plaatsen 

in het geheel niet meer wist dat daar ooit een lokaliteit de naam Korea 

gedragen had. 

Als het hierboven geschetste proces zich voortzet, zal er binnenkort 

in Nederland nog maar een beperkt aantal Korea I s bekend zijn. Deze 

constatering zegt natuurlijk ook iets over andere bellieke vernoemings

namen. Het is bepaald niet uitgesloten dat deze eenzelfde ontwikkeling 

doorgemaakt hebben als Korea. Dit zou betekenen dat er ook van die 

namen al weer veel kort na hun ontstaan in vergetelheid geraakt zijn. 

Wat we nu nog aantreffen zijn dan misschien de laatst overgebleven 

voorbeeIden van vernoemingen die ooit een veel groter namenbestand 

gevormd hebben. 
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Een naamgever weet in ieder geval in het begin vaak nog weI 

waarom hij een naam gegeven heeft. Maar weet een namengebruiker 

dat ook? Een vergelijking van de gegevens van 1954 en daaromtrent 

met die van 1973 kan ons nader over die vraag inlichten. Zowel in 

Vragenlijst 6 van 1954 als in Vragenlijst 6a van 1973 is gevraagd 

of men oak wist wat het motief vaar de keuze van de vernoemingsnaam 

geweest was. Niet iedere informant heeft deze vraag ingevuld. Toch 

zijn er voldoende antwoorden om daaruit enkele voorzichtige conclusies 

te trekken. 

Kijken we eerst naar de gegevens van 1954. In negentien pIa at sen 

laten informanten weten dat zij het motief voor de keuze van de naam 

Korea kennen. In twee van deze plaatsen blijkt echter al dat voar 

eenzelfde naam door verschillende informanten een verschillend motief 

opgegeven wordt. Als we de genoemde motieven systematisch rubriceren, 

levert dat het volgende resultaat op: negen keer onderlinge agressie 

("burenruzies", "daar werd vaak gevochten"), drie keer een speciale 

ruzie, vier keer onaangename landschappelijke situatie ("het was er 

zo modderig", "de wegen waren er zo slecht" etc.), een keer onaange

name temperatuur, twee keer onoverzichtelijke topografie ("rommelig"), 

een keer opvallende architectuur, een keer afgelegenheid, een keer 

politieke richting van de meerderheid van de bewoners. 

Het beeld dat de opgaven van 1973 ons bieden, blijkt enigszins 

van dat van 1954 te verschillen. In de eerste plaats was er een infor

mant die in 1954 ook al invulde, maar nu een ander motief noemde 

dan in de lijst uit dat jaar. Verder was er een andere oudgediende 

die in 1954 nog weI meende het motief te kennen, maar nu opgaf dat 

het hem onbekend was. Ook de eensgezindheid onder de informanten 

was veel kleiner geworden. Voor maar liefst tien pIa at sen werden door 

verschillende informanten verschillende motieven opgegeven die tot het 

geven van de naam Korea geleid zouden hebben. In een geval (Hulst 

I 142) stuiten we alleen al op vijf van elkaar afwijkende verklaringen. 

Een rubricering van aIle vermelde motieven toont ons de volgende 

getaIlen: vierentwintig keer onderlinge agressie, twee keer een speciale 

ruzie, een keer een collectieve bewonersactie, vijf keer onaangename 

landschappelijke situatie, vier keer onoverzichtelijke topografie, vier 

keer opvallende architectuur, neg en keer afgelegenheid, vijf keer lage 
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sociale waardering van de bewoners ("a-socialen", "armoedig"), twee 

keer aanwezigheid van een speciale beroepsgroep ("beroepsmilitairen"). 

Zoals we zien voert het onderling gekrakeel nog steeds de lijst aan 

van de verklaringen die de informanten voor het ontstaan van de naam 

Korea naar voren brachten. Ook het uiterlijk van het denotatum werd 

een aantal malen genoemd. Korea was immers vaak de bijnaam voor 

een nieuwbouwwijk. Vooral in het begin kon het in zo' n wijk bij slecht 

weer soms een vieze bedoening zijn. Nog in 1973 vertelden informanten 

welke indruk de krantefoto's van militairen en burgers in de regen 

en modder van Korea gemaakt hadden. Het is deze secundaire connotatie 

van "modderigheid" geweest die dus een aantal keren aan het naam

keuzemotief "onaangename landschappelijke situatie" ten grondslag 

gelegen heeft. 

Het spectrum van de verklaringen die we voor het ontstaan van 

de verschillende Korea's opgegeven krijgen, is in de loop van de jaren 

breder geworden. Naast de naamkeuzemotieven die al in de eerste 

vragenlijst genoemd worden, vinden we in 1973 ook melding van een 

aantal motieven die in de antwoorden van 1954 niet of nauwelijks voor

komen. Vooral de afgelegenheid, de opvallende architectuur en de ma

nier waarop de bevolking geklasseerd werd, springen daarbij in het 

oog. Hoe kan dat nu? Het gaat toch om dezelfde Korea's die in principe 

in 1954 al bestaan moeten hebben. Waarom kwamen de informanten nu 

ten dele met andere inlichtingen dan toen? Er zijn mijnsinziens twee 

verklaringen mogelijk. Of een aantal van de Korea's die in 1973 ge

noemd worden, is inderdaad om andere redenen ontstaan dan die welke 

in 1954 al vermeld worden, of er is iets met de informanten aan de 

hand. De eerste verklaring is theoretisch mogelijk , maar niet erg 

waarschijnlijk. De overlevering met betrekking tot deze namen is be

paald niet optimaal. Dat sommige Korea's pas in 1973 voor het eerst 

vermeld worden is dus meer een gevolg van het toeval dan van iets 

anders. Zou het dan toch aan de informanten 1 iggen? 

We raken hier aan een probleem dat meer omvat dan alleen de naam 

Korea. Het gaat namelijk om de vraag welke opvattingen namengebrui

kers in het algemeen over het ontstaan van vernoemingsnamen hebben. 

Het is al eerder opgemerkt, we weten dikwijls niet wat de motieven 

voor de keuze van bepaalde, veel voorkomende vernoemingsnamen ge-
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weest zijn. Waar deze weI bekend zijn, blijkt er onder de naamgevers 

een voorkeur voar motieven als "afgelegenheid", "speciale aard van 

de bevolking" en "opvallende landschappelijke of architectonische situ

atie" bestaan te hebben. Als basisnamen hebben daarom in de eerste 

plaats toponiemen gefungeerd met secundaire connotaties als "land dat 

ver weg ligt". "gebied waar de mensen anders zijn dan in het eigen 

land". of "plek waar alles er anders uitziet dan in het eigen land". 

Deze consensus over de meest preferente naamkeuzemotieven be staat 

natuurlijk niet alleen onder degenen die toevallig die namen gegeven 

hebben, maar ook in de kring van de mensen waarbinnen zij moe ten 

functioneren, de namenge bruikers. 

Bellieke vernoemingsnamen onderschei&~n zich 

mingsnamen doordat zij vernoemd zijn naar een 

plotselinge, gewelddadige gebeurtenis bekendheid 

van andere vernoe-

basis die door een 

gekregen heeft. Het 

motief voor de keuze van een dergelijke naam was vaak een onderlinge 

ruzie van de inwoners van de te benoemen lokaliteit geweest. Na ver

loop van enkele jaren zijn velen die ruzie echter weer vergeten en 

is in het land waarnaar men vernoemd heeft de vrede hersteld. Het 

besef met een vernoemingsnaam te doen te hebben blijft natuurlijk be

staan, maar het bellieke karakter ervan raakt op de achtergrond. 

Gevraagd naar een verklaring voor het ontstaan van de naam zal 

menig namengebruiker dan ook onwillekeurig met een verklaring komen 

die net zo goed voor een niet-bellieke vernoemingsnaam zou kunnen 

gelden. 

Het proces dat ik hier geschetst heb, valt oak bij de naam Korea 

waar te nemen. Het gelukkige toeval wil dat we met betrekking tot 

deze naam zowel een sondering uit 1954 als een uit 1973 bezitten. De 

Korea I s die in 1954 genoemd werden, waren toen nog maar enkele jaren 

oud. De meeste informanten kenden toen nog de omstandigheden waar

onder deze namen gegeven waren. Nlinder dan twintig jaar later kon 

dat al niet meer van iedereen gezegd worden. De meesten meenden nog 

steeds het juiste motief voor de keuze van de naam Korea in hun om

geving te kennen. In werkelijkheid gaven verschillenden van hen ech

ter aIleen maar de meest gangbare verklaringen weer die er nu een

maal voor het ontstaan van vernoemingsnamen gevonden worden. 

Ais deze onwillekeurige verandering in de opinie van de informanten 
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al zo snel gegaan' is, wat betekent dit dan voor uitspraken over namen 

die vijftig of honderd jaar geleden gegeven zijn? Moeten we in dat 

geval niet nog meer op onze hoede zijn? Laten we aan de andere 

kant echter ook dankbaar zijn dat de informanten ons die namen over

geleverd hebben. Zonder hun hulp zouden wij ze immers in het geheel 

niet gekend hebben. 
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I.A,S VAN KAIRO TOT DE KAAP 
Afrika 

Afrika is een uitvinding van de romeinen. Als continent bestond 

het natuurlijk al wat langer. Het zijn echter de romeinen geweest die 

als eersten de geografische eenheid ervan geformuleerd hebben (Egli 

(1893) 12). Onze oudste kennis van Afrika en speciaal van Noord Afrika 

moet dus in principe als klassiek erfgoed beschouwd worden. De be

lang stelling voor Afrika is daarna vele eeuwen minimaal geweest 

(Wright (1925) 74). Pas aan het einde van de middeleeuwen kwamen 

de zuidelijker delen van het werelddeel binnen onze gezichtskring. 

Eerst gebeurde dat indirekt door de berichten van portugese ontdek

kingsreizigers. Sinds het begin van de zeventiende eeuw kwamen neder

landse zeelui direkt in contact met de kusten van West en Zuid Afrika. 

Zeker na de meer permanente vestigingen van nederlandse handelsposten 

en kolonH~n op die kusten kwam het zwaartepunt van onze aandacht 

voor Afrika steeds zuidelijker te liggen. Wie sinds die tijd over Afrika 

sprak, had in de eerste plaats West en Midden Afrika of Zuid Afrika 

op het oog. 

Het beeld van Afrika heeft in de loop der tijd grote veranderingen 

ondergaan. Dat kan ook invloed op onze toponymie gehad hebben. Het 

is niet uitgesloten dat de namen die hun vernoemingsbasis in dit we

relddeel hebben, weinig samenhang vertonen. 

Laten we beginnen met wat cijfers. lk heb in het door mij verza

melde materiaal 121 afrikaanse vernoemingsnamen aangetroffen. Deze 

gaan op 33 basisnamen terug. De namen zijn als voIgt over de provin

cies verdeeld: 

aantal aantal percentage 

provincie vernoemingsbases vernoemingsnamen van het totaal 

Groningen 7 18 14,9 % 

Friesland 9 16 13,2 

Zuid Holland 9 14 11,6 

Zeeland 6 12 9,9 

Gelderland 8 12 9,9 

Noord Brabant 5 10 8,3 
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Noord Holland 8 10 8.3 

Limburg 9 10 8,3 

Utrecht 6 8 6,6 

Overijsel 5 6 5,0 

Drente 4 5 4,1 

121 100 % 

Vergeleken met sommige andere typen vernoemingsnamen is de sprei

ding van deze namen over het land betrekkelijk gelijkmatig te noemen. 

Opvallend is weI het bescheiden aantal namen in Noord Holland en 

de relatief hoge score in Limburg. In de eerste provincie plegen meest

al veel vernoemingsnamen voor te komen, in de laatste juist weinig. 

Als we kijken naar de denotata, treffen we deze afrikaanse namen 

vooral aan bij bewoonde oorden, zoals buurten of gehuchten. Beide de

notatumcategorieen omvatten ieder 41 naamdragers (= 33,9 % van het 

totaal). Van de overige categorieen zijn alleen de boerderijen met der

tien naamdragers (= 10,7 %), de villa's en landhuizen met neg en 

naamdragers (= 7,4 %) en de cafe's en herbergen met acht naamdra

gers (= 6,6 %) van enig belang. 

Had ik het aangedurfd Barbarije als basisnaam te beschouwen, dan 

hadden we in, 1321-1345, die Barbarie, een middeleeuwse afrikaanse 

vernoemingsnaam gehad. Het betrof hier een moerdijk die ergens ter 

hoogte van Oud- en Nieuw Beierland gelegen moet hebben (Ernsting 

en Winsemius (1969) R 785; brief J.C.Kort, 22-10-1980). Barbaria, la 

Barbarie was in de middeleeuwen als naam voor het gebied tussen 

Egypte en de Atlantische Oceaan bekend (Graesse, Benedict, Plechel 

1 (1972) 215; Langlois (1904) 68; Flutre (1962) 203). Daarnaast bleef 

echter ook het hele semantische veld van barbarus en barbaria, dat 

al uit de oudheid stamde, functioneren (De Cange 1(1883) 569-571; 

Larousse I 374: MED 642-643). De moerdijk die Barbarie hoeft dus niet 

beslist naar het ge bied in Noord Afrika vernoemd te zijn. Daarom lijkt 

er mij niet voldoende zekerheid te bestaan om zijn naam als vernoe

mingsnaam te verklaren. 

De oudste vermelding van een naam met een vernoemingsbasis in 

Afrika vinden we nu pas op het einde van de zestiende eeuw. Veer 

1800 worden verder maar weinig afrikaanse vernoemingsnamen geattes-
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teerd. Het volgende lijstje laat dat zien: 

oudste vermelding 

einde 16e eeuw 

1631 

17e eeuw 

17e eeuw 

1715 

1741 

18e eeuw 

v66r 1800 

naam 

Klein Egypten 

Aegijpten 

ligging 

Leiden 

Finsterwolde 

denotatum 

gebuurte 

polderge bied 

Angola Nieuwersluis buitenplaats 

"De Becht van Guinea" Rotterdam buurt 

Egipte Kantens herenhuis 

De bogt van Genee 's Gravenhage straat 

"De Bocht van Guinee" Groningen buurt 

"Egypte" Vlissingen straa t 

Zeker als het om gevallen gaat waarbij de basis in Noord Afrika 

ligt, kunnen de afrikaanse vernoemingsnamen al van de vroegste tijden 

dateren. Als we het ontbreken van oude vermeldingen als argumentum 

e silentio willen gebruiken, dient dat dus met grote omzichtigheid te 

gebeuren. Van veel afrikaanse namen weten we echter dat zij bij ons 

pas in de nieuwe tijd bekend geworden zijn. Met betrekking tot de 

andere kunnen we slechts vermoeden dat hun secundaire connotaties 

gedurende het grootste deel van de middeleeuwen te verwarrend of niet 

sprekend genoeg waren om nederlandse naamgevers tot het kiezen van 

afrikaanse vernoemingsnamen te inspireren. 

De lijst met de meest frequent vootkomende namen ziet er als voIgt 

uit: 

verneemings basis 

Egypte 

Transvaal 

Abessinie 

Bocht van Guinea 

Kongo 

Sahara 

aantal vernoemingsnamen 

33 

20 

8 

7 

6 

6 

De overige namen komen in kleinere aantallen v~~r. Deze lijst illus

treert nog eens duidelijk dat het niet eenvoudig is enige samenhang 
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in de afrikaanse vernoemingsnamen te zien. Hij wordt aangevoerd door 

de naam die ook de oudste attestaties opgeleverd heeft. Daarna volgen 

evenwel namen die zich niet alleen chronologisch van elkaar onder

scheiden, maar ook in een heel verschillende context thuishoren. 

Toch is het mogelijk om nog enige klassifikatie in de afrikaanse 

namen aan te brengen. Daarbij moe ten we dan weI een uitzondering 

maken voor Egypte. lk heb dit land overeenkomstig onze huidige opvat

tingen onder Afrika geklasseerd, hoewel middeleeuwse auteurs het vaak 

tot Azie rekenden (Wright (1925) 298). We hebben al gezien dat we 

Egypte onder de vroegste vermeldingen aantreffen. Onderstaande lijst 

laat zien dat de naam in bijna alle provincies voorkomt, maar het 

meest in Groningen, Friesland en Zeeland. 

provincie aantal 

Groningen 10 

Friesland 7 

Zeeland 5 

Drente 2 

Gelderland 2 

Noord Holland 2 

Zuid Holland 2 

Limburg 2 

Noord Brabant 1 

Overijsel 0 

Utrecht 0 

33 

Bij de verdeling over de verschillende denotatumcategorieen blijkt 

Egypte achttien maal de naam van een onbebouwde lokaliteit van 

kleinere of grotere omvang te zijn (= 54,6 % van het totaal), twaalf 

maal de naam van een straat, buurt of gehucht (= 36,4 %), een maal 

van een kasteel, een maal van een herenhuis en een maal van een 

boerderij. 

De motieven voor de keuze van de naam Egypte liggen meestal in 

het duister. Waar men er weI een vermoeden van heeft, blijken ze vaak 

per geval te verschillen. Zo is de veldnaam Egypte in Warga, Schel-
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linkhout en Burg mogelijk gekozen wegens de verre ligging van de 

betreffende percelen. Dit laatste kan ook het geval zijn met een woon

wijk in Dirksland, hoewel daarvoor ook het gebrek aan straatverlich

ting als motief opgegeven wordt. De aanwezigheid van een palmachtige 

denneboom voerde in Vaals tot een landschappelijk naamkeuzemotief. 

In andere landen zijn de motieven al net zo verschillend. Een huis 

in Dumfriesshire in Schotland kreeg de naam Egypt van een generaal 

die tijdens Napoleon's invasie in Egypte gelegerd was (Johnson-Fer

guson (1935) 82). Egypt farm in Essex ligt in een afgelegen deel van 

een parochie (Field [1972] 69). Niet ver van Soest in Duitsland vinden 

we een stuk land, geheten Egypten. Het ligt rond een kapelletje met 

een afbeelding van de vlucht van de Heilige Familie naar Egypte 

(Schoppmann II (1940) 80). Een boerderij in Myck1eby in Zweden werd 

Egypten genoemd omdat de bewoner de bijnaam Pharao droeg (OGB IX 

(1940) 41). 

Vanaf 1420 worden er zigeuners in de Neder1anden gesignaleerd. 

In het middelnederlands en het oudere nieuwnederlands worden zij 

behalve heidenen ook weI egyptenaars of egyptenaren genoemd. Hun 

aanwezigheid heeft mogelijk tot het ontstaan van de naam Egypte in 

Finsterwolde en in Veendam geleid (Van Kappen (1965) 4-10). Dezelfde 

verklaring wordt ook voor de buurtnaam Egypte in Bladel gesuggereerd. 

Historische bewijzen zijn voor deze drie gevallen niet te vinden. Toch 

acht ik zeker voor de provincie Groningen de invloed van de zigeuners 

op de naamgeving niet helemaal uitgesloten. De overlevering ten aan

zien van Egypte in Finsterwolde lijkt vrij oud te zijn. Bovendien komen 

we twee maal de aanduiding egyptenaren als inwonersbijnaam tegen, 

namelijk voor de bewoners van Woltersum en van Feerwerd (Cornelissen 

IV, 64). 

Er zijn echter ook Egypte' s die beslist niet met zigeuners in verband 

te brengen zijn. Soms is dat omdat ze te oud zijn. Dat geldt duidelijk 

voor de veldnaam, + 1300, Egypten, te Eeklo in Belgie (De Flou Wb 

III (1923) 945). Deze wordt voor het eerst vermeld op een tijdstip dat 

de zigeuners nog niet in de Nederlanden gearriveerd zijn. In andere 

gevallen is de naam te jong om voor deze verklaring in aanmerking 

te komen. Een voorbeeld daarvan is de bloknaam Egypte in de Wilhel

minapolder. Deze polder werd drooggemaakt in 1809, toen de term 
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egyptenaren voor "zigeuners" niet meer in gebruik was. 

Het feit dat er voor het voorkomen van het toponiem Egypte geen 

eenduidige verklaring te geven valt hangt waarschijnlijk met de ge

schiedenis van de vernoemingsbasis samen. Egypte figureert al uit

gebreid in het Oude Testament. Op grond daarvan zijn er in de chris

telijke wereld aan deze naam verschillende secundaire connotaties ver

bonden. De belangrijkste daarvan zijn "land waar men het slecht heeft", 

"land waar de vromen vervolgd en gevangen genomen worden". Dit 

sombere beeld wordt aangevuld door sprinkhanen en andere egyptische 

plagen en de egyptische duisternis. De vleespotten van Egypte wegen 

er niet tegen op (Hjelmqvist (1904) 55-66; Robinson (968) 26-29). Daar

naast kreeg Egypte in de middeleeuwen een meer actuele secunda ire 

connotatie omdat het land het doel van de Vijfde en de Zevende Kruis

tocht vormde en omdat men het als het vermeende land van herkomst 

van de zigeuners ging beschouwen. Napoleon's spectaculaire expeditie 

van 1798 tot 1801 bracht het land opnieuw in de belangstelling. De 

opbloei van de egyptologie, die daar het vreedzaam gevolg van was, 

heeft meegeholpen die interesse levend te houden. Het toponiem Sakkara 

te Bennekom getuigt daarvan. Op verkeersgebied is de opening van 

het Suezkanaal in 1869 een gebeurtenis van belang geweest. Twee maal 

vinden we deze naam in ons land als vernoemingsnaam. We kunnen dus con

c1uderen dat Egypte een lange traditie als eponymisch basisgebied kent. 

Zonder ons koloniale verleden zou de variatie in ons plaatsnamen

bestand heel wat geringer geweest zijn. De activiteiten van de neder

landers op de kusten van Afrika hebben hun sporen in de toponymie 

achtergelaten. De nederlandse aanwezigheid was in hoofdzaak op twee 

punten geconcentreerd, de Goudkust en Zuid Afrika. In het eerste 

gebied bestond sinds 1612 een permanente vestiging in de vorm van 

het fort Nassau. Na de oprichting van de Westindische Compagnie werd 

het nederlandse bezit op de Goudkust vergroot. In 1637 veroverde de 

W.I.C. siro Jorge da Mina op de portugezen. In 1642 waren dezen 

geheel uit dit gebied verdreven. De kolonie bleef bestaan tot 1872, 

toen hij aan de engelsen overgedaan werd. Eponymisch vinden we dit 

deel van onze koloniale geschiedenis weerspiege1d in de namen De 

Bocht van Guinea en Delmina. Behalve als straatnaam is de eerste 

naam in de zeventiende eeuw vooral ook als naam voor matrozenkroegen 
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bekend geworden (Van Lennep en Ter Gouw, 142-143). Gelet op de aard 

van de denotata zullen de naamgevers en namengebruikers van De Bocht 

van Guinea en Delmina tot verschillende sociale klassen behoord heb

ben. In het eerste geval betrof het in hoofdzaak kasteleins en scheeps

yolk. Bij Delmina als naam voor een boerderij en voor een bUitenplaats 

zullen we waarschijnlijk met rijkgeworden kolonialen of beleggers te 

maken hebben. Dat geldt trouwens ook voor Angola te Nieuwersluis, 

dat in dezelfde context thuis hoort. Daarentegen hebben vernoemingen 

naar de Goudkust geen koloniale achtergrond. Het gaat hier om na-

oorlogse, 

bijnamen 

welgestelde buurten waaraan op basis van een woordspeling 

gegeven zijn. Het verschijnsel is blijkbaar internationaal. 

Een van de duurdere voorsteden van Zurich wordt Die Goldkuste ge

noemd (Neue Zurcher Zeitung, 25-01-1969). Guldkysten is ook de naam 

van een chique villawijk in de deense stad Viborg (med. H. Dalberg, 

Viborg) . 

De Kaapkolonie, die van 1652 tot 1795 en van 1803 tot 1806 neder

lands bezit geweest is, had een veel grotere omvang dan de kolonien 

op de Goudkust. Dat komt even weI niet in het aantal vernoemingsnamen 

tot uitdrukking. Aan deze periode herinneren alleen vier gevallen van 

vernoeming naar Kaap de Goede Hoop of de Kaap. Waarschijnlijk moet 

het geringe aantal kaapse vernoemingsnamen aan de aard van de kolo

nisatie in Zuid Afrika toegeschreven worden. Het was geen massa

beweging zoals de emigratie naar Amerika in de negentiende eeuw. 

De zuidafrikaanse vestigingen kunnen eerder met die in Noord Amerika 

in de zeventiende eeuw vergeleken worden. De volksplantingen in Zuid 

Afrika en Nieuw Nederland hebben in het moederland niet veel indruk 

gemaakt. De secundaire connotaties van de daar voorkomende namen 

waren niet erg opvallend. Dientengevolge hebben zij nauwelijks tot 

het kiezen van vernoemingsnamen gernspireerd. 

Wat Zuid Afrika betreft werd dit allemaal anders toen onze baar

dige stambroeders in Transvaal en de Oranje Vrijstaat het met de boze 

britten aan de stok kregen. De strijd van de boerenrepublieken tegen 

de engelsen heeft in vele landen op het europese continent golven van 

sympathie verwekt. Dit heeft vooral in Belgie en Nederland zijn weer

slag in de toponymie gevonden. Enkele jaren geleden heeft Goris een 

bijzonder grondig onderzoek naar de invloed van de Anglo-Boeren-
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oorlogen op de naamgeving in Vlaanderen verricht (Goris (976) 194-

256). Daarbij heeft hij ook veel nederlandse gegevens betrokken. Zijn 

studie omvatte namen van straten, herbergen, firma's en verenigingen. 

Op grond van zijn omvangrijke materiaalverzameling kwam hij tot de 

conclusie dat vooral de Tweede Anglo-Boerenoorlog de rol van zuidafri

kaanse namen bij de naamvorming vergroot heeft. Dit is geen uniform 

proces geweest. De autoriteiten waren meer terughoudend dan het yolk. 

Dat gold voor Nederland nog meer dan voor BelgH~. Deze voorzichtigheid 

werd natuurlijk door de officiele nederlandse neutraliteitspolitiek in 

de hand gewerkt. De sympathie voor de strijd van de boeren was 

echter zo groot dat men het vooral na het beeindigen van de vijande

lijkheden weI aandurfde straten naar zuidafrikaanse plaatsen of per

sonen te noemen. De meeste daarvan, zeker in Nederland, dateren 

dan ook van na 1902. Opmerkelijk is verder dat het geven van zuid

afrikaanse namen in de katholieke delen van ons land veel later op 

gang gekomen is dan in de protestantse gebieden. Een opvallend 

semantisch verschil tussen Belgie en Nederland is verder dat er onder 

de zuidafrikaanse namen in het noorden een grotere variatie blijkt 

te bestaan dan in het zuiden. Dit moet volgens Goris aan de grotere 

kennis van de recente zuidafrikaanse geschiedenis in Nederland toege

schreven worden. Tenslotte heeft deze auteur ook nog aangetoond dat 

Transvaal vooral in Vlaanderen de centrale naam in het zuidafrikaanse 

namenveld was. Aan de naam van deze republiek werd al het medeleven 

met de strijd in Zuid Afrika verbonden. Dit tot groot nadeel van de 

andere boerenrepubliek, de Oranje Vrijstaat. Vrijwel alle propaganda 

was op Transvaal geconcentreerd. Daar kwam ook het leeuwendeel van 

de ingezamelde gelden terecht. 

De vernoemingsnamen die we in dit hoofdstuk bekijken vormen maar 

een klein deel van alle namen die onder invloed van de Anglo-Boeren

oorlogen ontstaan zijn. Toch wijken de conclusies die men eruit trekken 

kan niet wezenlijk af van het beeld dat Goris ons schetst. 

In totaal tel de ik 33 namen met een vernoemingsbasis die in de 

betreffende periode bekend geworden is. Deze zijn over twaalf basis

namen verdeeld. De meest frequente vernoemingsnaam is Transvaal met 

twintig naamdragers. Andere vernoemingen hebben niet meer dan een 

of twee keer plaats gevonden. Deze namen komen in het hele land voor, 
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KAART 5. De Boerenoorlogen weerspiegeld in vernoemingsnamen 
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maar het meest in Gelderland (5), Groningen (4), Noord Holland (4) 

en Zeeland (4). Van de 33 zuidafrikaanse vernoemingsnamen hebben 

elf een buurt of gehucht als denotatum. In zeven gevallen gaat het 

om een boerderij. In de categorie "onbebouwde lokaliteiten" vond ik 

zes namen. Vijf herbergen dragen een zuidafrikaanse naam, allen 

Transvaal. De getallen voor ander denotatumcategorieen zijn uiterst 

gering. 

De grote variatie die Goris in zijn nederlands materiaal consta

teerde, blijkt ook bij de vernoemingsnamen te bestaan. Onder de ver

noemingsbases vinden we twee republieken, Transvaal en de Oranje 

Vrijstaat, en belangrijke plaatsen als Johannesburg, Pretoria, Kroon

stad , Krugersdorp en Groote Schuur. Het direkte oorlogsgeweld is met 

vijf vernoemingsbases vertegenwoordigd. Een daarvan, Majuba, is 

bekend geworden tijdens de Eerste Vrijheidsoorlog 0881-1884). Dat is 

interessant, want deze oorlog heeft toponymisch in Nederland en Belgie 

vrijwel geen sporen nagelaten. De andere vier bases, Elandslaagte, 

Kimberley, Ladysmith en Spioenkop, herinneren aan militaire gebeurte

nissen uit de Anglo-Boerenoorlog (1899-1902). 

Goris geeft twee verklaringen voor de grote populariteit van de 

naam Transvaal in Vlaanderen (Goris (976), 243-248). Enerzijds was 

er het feit dat de Oranje Vrijstaat politiek, economisch en historisch 

minder betekende dan Transvaal, dat bovendien zijn publiciteit veel 

beter wist te verzorgen. Anderzijds noemt hij het taaleconomische argu

ment dat de tweelettergrepige naam Transvaal makkelijker in de mond 

lag dan het meerlettergrepige Oranje Vrijstaat. Voor Nederland is hier 

nog een meer algemeen-eponymische verklaring aan toe te voegen. Goris 

heeft er op gewezen dat het enthousiasme van de nederlandse katholie

ken voor de strijd van de boerenrepublieken aanvankelijk niet zo groot 

was. De reden daarvoor moeten we waarschijnlijk zoeken in het feit 

dat de protestanten de pro-afrikaanse beweging in ons land vrijwel 

gemonopoliseerd hadden. Voor de katholieken was deze strijd eigenlijk 

niet meer dan een verre oorlog die sterk in de publiciteit stond. Der

gelijk soort oorlogen plegen vaak tot het geven van bellieke vernoe

mingsnamen te inspireren. Sociaal laag geschatte buurten en afgelegen 

stukken land worden vernoemd naar het gebied dat men voor het be

langrijkste oorlogsterrein rekent. Denk bij voorbeeld aan de Krim, 
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Lombok en Korea. Met betrekking tot de eerste denotatumcategorie heb 

ik geen dUidelijke voorbeelden gevonden. Wat de andere categorie be

treft is het echter opvallend dat Transvaal als naam voor een, moge

lijk afgelegen, stuk land jUist in plaatsen met een overwegend katho

lieke bevolking voorkomt, zoals in Hoge Mierde, Bergen, Egmond en 

Gelzelaar. Daarnaast is het frequente voorkomen van Transvaal natuur

lijk ook bevorderd door de factoren die Goris al genoemd had. 

De strijd in Zuid Afrika is overigens niet het enige militaire en 

politieke geweld dat tot het ontstaan van afrikaanse vernoemingsnamen 

geleid heeft. Sinds Leopold II zich in 1877 in het kongolees avontuur 

stortte, is de Kongo speciaal in Belgie een populaire vernoemingsnaam 

geworden. De naam komt echter ook in Nedel-land verschillende malen 

voor. In een aantal gevallen zai de Kongo zeker tot de tijd van 

Belgie's koloniale oorlog teruggaan. 

Op het laatst van de negentiende eeuw werd het dringen in Afrika. 

De engelsen, fransen, portugezen, spanjaarden en belgen hadden er 

al hun belangen en trachtten die te behouden of uit te breiden. Nu 

probeerden ook de duitsers en italianen voet aan de grond te krijgen. 

In de jaren tachtig lukte het de eersten grote gebieden in Tanganjika, 

Namibie, Togo en Kamerun te verwerven. Dit was voor keizer Wilhelm 

II nog niet voldoende. In het begin van de twintigste eeuw richtte 

hij zlJn blik op het intern verdeelde Marokko. Dit leidde tot ernstige 

conflikten met Frankrijk. In 1908 en 1911 kon nog juist voorkomen wor

den dat het tot een oorlog kwam. Deze crises hebben in Duitsland de 

opkomst van Marokko als vernoemingsnaam bevorderd (Will (1939) 279). 

De twee voorbeelden van Marokko in ons land lijken mij uit dezelfde 

tijd te stammen. 

Dat de italianen zich ook met Afrika bezig hielden, ervoeren wij 

pas echt in oktober 1935, toen zij zonder oorlogsverklaring het zelf

standige Ethiopie of Abessinie overvielen. De verovering verliep niet 

geheei volgens plan. Er moesten gifgasaanvallen en massamoorden aan 

te pas komen om hem door te voeren. Protesten van de Volkenbond 

hielpen niet. Na kortere of langere tijd gingen de meeste landen tot 

erkenning van de voldongen feiten over. De strijd om Abessinie was 

maandenlang voorpaginanieuws. Dit maakte de naam van het land uit

stekend geschikt als basisnaam voor een vernoeming. We vinden Abes-
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sinH~ dan ook verschillende malen als vernoemingsnaam terug. Opval

lend daarbij is dat we hem eigenlijk aIleen in de protestantse delen 

van Nederland aantreffen. Heeft het katholieke volksdeel toch teveel 

met het optreden van de italiaanse geloofsbroeders in de maag gezeten, 

waardoor het geven van vernoemingsnamen geblokkeerd werd? 

De laatste bellieke vernoemingsnaam met een basis in Afrika is 

El Alamein. Deze hoort tot de zeldzame categorie van namen die hun 

ontstaan aan de Tweede Wereldoorlog danken. 

Een interessant aspekt van de namen die we in dit hoofdstuk 

behandelen is het beeldende element in de secundaire connotaties van 

een aantal basisnamen en de invloed die dat op de naamkeuzemotieven 

gehad heeft. Het duidelijkst zien we dat bij de vernoemingen naar 

de Sahara. Deze komen in verschillende delen van het land voor en 

overal gaat het om zandige plekken waar het op het moment van de 

naamgeving gestoven moet hebben. De Kongo is bedekt met tropisch 

oerwoud. Het is niet uitgesloten dat daar soms aan gedacht is bij de 

keuze van de naam de Kongo voor dicht begroeide stukken grond. Het 

is in ieder geval waarschijnlijk voor de Kongo te Bruggerhuizen bij 

Leende. Ten aanzien van de Kongo in Neerpelt in BelgH~ kunnen we 

eenzelfde naamkeuzemotief vermoeden (Molemans, Neerpelt, 128). Het feit 

dat een groepje huizen in Vaals de naam Egypte kreeg omdat er een 

palmachtige denneboom voor stond, wijst er op dat Egypte voor de 

naamgevers typisch een land met palmen was. 

De architectuur van het Midden Oosten en Noord Afrika heeft blijk

baar altijd veel mensen gefascineerd. In hoofdstuk 11.4 zal ik daar 

nog op terugkomen bij de voorbeelden van vernoeming van witte huizen

blokken naar de stad ]eruzalem. In Noord Afrika zijn het vooral de 

platte daken geweest die opvielen. In Geleen hebben zij na de oor

log de keuze van de naam Tunis voor een aantal noodwoningen met 

platte ijzeren daken bevorderd. In Frankfurt was dezelfde relatie al 

enkele decennia eerder gelegd bij de keuze van de naam Marokko voor 

een groep huizen met platte daken (Will (1939) 281). 

Het feit dat we relatief meer beeldende vernoemingen uit Afrika 

kennen dan bij voorbeeld uit Amerika, Azie of allerlei gebieden van 

Europa zal waarschijnlijk verklaard moeten worden uit de wijze waarop 

grote delen van Afrika binnen onze gezichtskring gekomen zijn. Dat 
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is in belangrijke mate gebeurd via de verhalen van negentiende-eeuwse 

toeristen en ontdekkingsreizigers. Het onderscheid tussen deze twee 

categorieen viel niet altijd even scherp te trekken. Freule Tinne was 

in feite even ondernemend als Stanley. We kunnen hoogstens zeggen 

dat de eersten vooral Noord Afrika bezochten, terwijl de laatsten meer 

de tropische delen van Afrika doorkruisten. Beide groepen reizigers 

hebben in de vorige eeuw in boek en krant uitgebreid verslag van 

hun tochten gedaan. Deze reportages, verlucht met sfeervolle plaatjes, 

werden hier te lande met graagte gelezen en hebben de mensen een 

beeld van Afrika ingeprent dat ook bij het kiezen van vernoemings

namen zou doorwerken. 

De conclusie van dit hoofdstuk is, dat de afrikaanse vernoemings

namen niet helemaal als los zand aan elkaar hangen. Er blijken enige 

samenhangen aan te wijzen. De namen kunnen verdeeld worden in 

Egypte en de rest. Egypte is de meest frequente, maar ook de meest 

mysterieuze 

te wijzen. 

naam. Onder de overige namen zijn drie hoofdgroepen aan 

Ten eerste blijkt er een aantal namen voor te komen die 

in de sfeer van de nederlandse koloniale expansie in de zeventiende 

en achttiende eeuw ontstaan zijn. Daarnaast zijn er de namen die ener

zijds de opkomst van het toerisme, anderzijds het opdringen van het 

europees kolonialisme in Afrika in de negentiende en twintigste eeuw 

weerspiegelen. Tenslotte hebben we dan nog de namen die de lezers 

van "De verkenner van Christiaan de Wet" en andere aangrijpende 

werken met zoveel jeugdsentiment vervullen, de zuidafrikaanse vernoe

mingsnamen. 
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I.B.I ROMANIA EPONYMICA 

ltalie, Malta, Spanje, Portugal, Frankrijk 

Over de invloed van de romaanse talen op het nederlands bestaat 

een vrij omvangrijke literatuur (zie Frings (1966-1968); Weijnen 

(1967) 365-4bO) . De rol van de romaanse plaatsnamen in ons taal

gebied is daarentegen veel minder onderzocht. Afgezien van de 

pioniersarbeid van Huisman met betrekking tot de italiaanse topo

niemen moeten wij het voor het overige ten aanzien van dit probleem 

met enkele verspreide opmerkingen do~n (Huisman (1967) 95-112). 

Toch gaat het om een ,niet onaanzienlijk aantal namen. In mijn ma

teriaal telde ik 154 namen met een vernoemingsbasis in ltalie, 64 

met een basis in Frankrijk en 32 met een basis in Spanje of Portugal 

Formeel zouden hier ook nog de namen met een vernoemingsbasis 

in het franstalige deel van Zwitserland en in Wallonie bij geteld 

moeten worden. Deze heb ik evenwel in de hoofdstukken 1. B.2 en 1. B.5 

behandeld. Malta heb ik onder ltalie gerangschikt; dit evenwel niet 

uit irredentistische, maar uit praktische overwegingen. 

Het feit dat ik de italiaanse, spaans-portugese en franse ver

noemingsnamen in een hoofdstuk behandel, wekt bepaalde verwachtin

gen. De overeenkomsten tussen deze drie groepen ten aanzien van 

de tijd van hun ontstaan, hun verspreiding, de secundaire conno

taties van de basisnamen en de omstandigheden waaronder de naam

gevers die hebben leren kennen springen echter niet duidelijk in 

het oog. We zullen ons daarom door de nodige lijsten en cijfers 

he en moeten werken voor we er mogelijk wat meer zicht op krijgen. 

Een van de opvallende kenmerken van de romaanse vernoemings

namen is het betrekkelijk grote aantal vroege vermeldingen. Dat 

geldt zowel voor de italiaanse, de iberische als de franse namen. 

De lijst van de attestaties van v66r 1400 ziet er als voIgt uit: 
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oudste 

vermelding naam ligging denotatum 

+ 170 Lougodounon Katwijk a. Zee castellum 

1129 ? Paueia Kulemborg ontginningseenheid 

1131 Kamerka Kamerik ontginningseenheid 

+ 1179 Montfort Montfoort kasteel 

1217 Spanien Kokkengen ontginningseenheid 

+ 1220 Lombarden Vleuten gehucht -
+ 1220 Rauene Utrecht ontginningseenheid -

1244 Polien Waddingsveen ontginningseenheid 

1258 Paris Kulemborg ontginningseenheid 

+ 1270 Vyanen Vianen kasteel 

1276 Portegale Poortugaal ontginningseenheid 

1276 Tholouse Dubbeldam ontginningseenheid 

1314-1315 Montferant Zed dam kasteel 

1333 Meylaen Beesd complex landerijen 

1339 die Cleyne Poelyen Giesendam uiterwaard 

1350 Cysoing Schoondijke polder 

1356 Lomberdijen Pernis polder 

1380 Spaengen Middelburg straat 

1381 Venidzen Alkmaar buurt 

1381-1383 Portegalen-goet Vollenhove leengoed 

1383 Rome Nede boerderij 

Ook over het totaal gemeten worden de namen uit dit hoofdstuk 

vrij vroeg geattesteerd. Van de italiaanse namen wordt 11 % v66r 

1600 voor het eerst vermeld. Voor de spaans-portugese namen is 

het percentage 18,2 % en voor de franse 17,2 %. Leggen we de grens 

bij 1850 dan worden de percentages: voor de italiaanse namen 31,8 % 

voor de spaans-portugese 30,3 % en voor de franse 31,3 %. 
Kijken we naar het verspreidingsgebied van de vroegste namen, 

dan zien we dat ze vooral in het gebied van de grote ontginningen 

voorkomen, dus in Utrecht, Gelderland en Zuid Holland. Later is 

het zwaartepunt voor een deel elders komen te liggen. Dat blijkt 

als we voor het tot ale materiaal per provincie nagaan waar de meeste 

vernoemingsnamen te vinden zijn. 
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italiaanse iberische franse 

vernoemingsnamen vernoemingsnamen vernoemingsnamen 

provincie aant. perc. provincie aant. perc. provincie aant. perc. 

Noord Holland 50 32.5 % Noord Holland 8 25,0 % Gelderland 14 21,9 % 

Gelderland 23 14,9 Noord Brabant 4 12,5 Zuid Holland 10 15,6 
Zuid Holland 22 14,3 Zuid Holland 4 12,5 Limburg 8 12,5 
Noord Brabant 17 11,0 Groningen 3 9,4 Noord Holland 6 9,4 
Zeeland 9 5,8 Friesland 3 9,4 Noord Brabant 5 7,8 
Friesland 8 5,2 Utrecht 3 9,4 Zeeland 5 7,8 
Groningen 7 4,5 Overijsel 2 6,2 Groningen 4 6,3 
Utrecht 6 3,9 Gelderland 2 6,2 Utrecht 4 6,3 
Overijsel 5 3,2 Limburg 2 6,2 Friesland 3 4,7 
Limburg 4 2,6 Zeeland 1 3,1 Drente 3 4,7 
Drente 3 1,9 Drente a 0,0 Overijsel 2 3,1 

----- -----
154 100 % 32 100 % 64 100 % 

Het blijkt dat Utrecht er sinds 1400 naar verhouding niet veel 

romaanse vernoemingsnamen meer bij gekregen heeft. Zuid Holland 

en Gelderland zijn nog weI open blijven staan voor vernieuwing 

van hun romaanse vernoemingsnamenbestand. Daarnaast zijn als 

nieuwe gebieden met veel en jongere romaanse namen Noord Brabant 

en vooral Noord Holland aan te wijzen. 

Niet alleen het aantal in dit hoofdstuk behandelde vernoemings

namen is vrij groot, ook de hoeveelheid vernoemingsbases waarop 

zij teruggaan is aanzienlijk. Aan de 154 italiaanse vernoemingsnamen 

beantwoorden 29 basisnamen. Bij de spaans-portugese namen is de 

verhouding 32 vernoemingsnamen tegenover twaalf basisnamen en 

bij de franse namen is die 64 vernoemingsnamen tegenover 29 basis

namen. In veel gevallen heeft maar een maal vernoeming plaats 

gevonden. Slechts een beperkt aantal namen bereikt een hoge fre

quentie. Het lijstje met de meest voorkomende namen ziet er als 

voIgt uit: 
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vernoemingsbasis aantal vernoemingsnamen 

Elba 39 
Tivoli 38 
Rome 25 

Frankrijk 14 

Duinkerken 12 

Spanje 9 
Parijs 8 
Portugal 7 

Venetie 7 

Lissabon 6 

De overige namen komen in kleinere aantallen voor. Deze lijst 

wordt weliswaar aangevoerd door drie italiaanse namen, maar vertoont 

naar de kant van de basisnamen toch een vrij regelmatige opbouw. 

Alle drie de romaanse gebieden zijn erin vertegenwoordigd. 

De soort van lokaliteiten die als vernoemingsbasis gediend hebben, 

is per gebied nogal verschillend. De italiaanse namen zijn in de 

eerste plaats naar steden vernoemd. In deze categorie tel de ik twintig 

basisnamen. Daarnaast spelen de zeven basisnamen in de categorie 

"land (streek) , eiland" een meer bescheiden rol. Bij de spaanse en 

portugese namen waren de verhoudingen meer in evenwicht. Als we 

naar de belangrijkste denotatumcategorieen kijken, treffen we daar 

vijf steden en zes landen of streken aan. Frankrijk levert vijftien 

steden als vernoemingsbasis. Daarnaast noteerde ik onder andere 

zes gevallen van een kasteel of een toren en vier gevallen van een 

land of gebied als vernoemingsbasis. 

Opvallend bij de italiaanse basisnamen is het overwicht van 

het noorden in de middeleeuwen. Afgezien van Rome en Apulie zijn 

alle vernoemingsbases in die periode in Noord Italie gelegen. Naar 

Lombardije en Venetie heeft zelfs meer keren vernoeming plaats ge

vonden. De bronnen zeggen niet veel over de secundaire connotaties 

die die namen voor nederlandse naamgevers gehad kunnen hebben. 

Zelfs over de vraag hoe de kennis daarvan tot het noorden door

gedrongen is, valt niet veel met zekerheid op te merken. Huisman 

acht vooral de literatuur een bron waaruit men vee 1 namen heeft 
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leren kennen. Daarbij denkt hij speciaal aan de heIden sagen rond 

de figuur van Theoderik de Grote (Huisman (1962) 30-32; Huisman 

(1967) 97-99). Aangezien ik verschillende namen die Huisman behan

delt niet als vernoemingsnamen erkend heb, is deze verklaring voor 

mij niet zo vanzelfsprekend. Voor Ravenna is literaire herkomst weI 

mogelijk. Bij andere namen zullen naast de literatuur zeker ook 

andere factoren een rol gespeeld hebben. Ik denk bij voorbeeid aan 

de specifieke topografische structuur van Venetie, die zeer bekend 

geweest moet zijn. Deze heeft ook elders en later inspirerend op 

de naamgeving gewerkt. Een buurt langs het water in Bamberg 

(B. R.D.) heet Klein Venedig (Politiken, 27-03-1975). Het Venetie is 

een wijk bij een oude turfvaart te Nieuwmoer in Belgie (Goossenaerts 

(1956-1958) 806). 

Huisman veronderstelt dat Lombardije me de door de invloed van 

bouwvakkers uit dat gebied bekend geworden is. Daar zijn echter 

geen aanwijzingen voor te vinden. In geen van de plaatsen die 

naar die streek vernoemd zijn, is in de middeleeuwen iets van bij

zondere bouwactiviteiten te merken. Het staat echter weI vast dat 

Lombardije in de landen ten noorden van de Alpen het best bekende 

deel van Italie was (Wright (1925) 320). Daarnaast moet in het zuiden 

Apulie genoemd worden. Aanvankelijk liep door deze streek de grens 

tussen christenen en saracenen. Later fungeerde hij als een van 

de uitvalbases van de kruisvaarders. Een dergelijke religieus-mili

taire context was in de middeleeuwen altijd bevorderlijk voor de 

bekendheid van een gebied. In de chansons de geste wordt de naam 

Apulie soms gebruikt om er het meest veraf gelegen land mee aan 

te duiden dat de auteur kent (Karl (1908) 32). 

Naast Lombardije en Apulie valt Italie zelf wat in het niet. We 

zien dat ook in de epische litaratuur, waarin het begrip "ltalie" 

maar weinig voorkomt en dan nog heel vaag omschreven wordt (Hesse 

(1961) 186-189). 

Dat alle wegen naar Rome leiden, weten we al lang. De eerste 

die deze uitdrukking opgetekend heeft, is Chaucer geweest in zijn 

"Treatise on the astrolable" van 1391 (Vogel-J~rgensen (1979) 19-

20). Het feit dat Rome in verschillende uitdrukkingen voorkomt, duidt 

er op dat men met het bestaan van de stad zeer vertrouwd was 
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(Huisman (1959) 65-73). Pelgrims en andere reizigers en vele schrij

vers hebben daar voor gezorgd. Toch moet het beeld van Rome in 

de landen ten noorden van de Alpen in de middeleeuwen weinig 

uniform geweest zijn. Enerzijds was het de stad van het heidendom, 

anderzijds die van de zegevierende kerk. Afhankelijk van iemands 

politieke instelling kon Rome ook nog de stad van de keizer zijn. 

In de literatuur vinden we al deze verschillende nuances weerspie

geld. Ais gemeenschappelijk kenmerk valt daarbij de geringe aandacht 

voor de topografie van de stad op. Rome werd als het ware in een 

tijdloos licht gezien. Haar uiterlijk was van minder belang (Lesser

Shermann (1974) 241-300). 

Het valt moeilijk te zeggen wat hiervan bij de keuze van Rome 

als vernoemingsnaam een rol gespeeld heeft. De bronnen geven in 

de meeste gevallen geen inlichtingen over het naamkeuzemotief. Waar 

we er weI iets over vernemen, blijkt men vooral aan het katholieke 

Rome gedacht te hebben, zoals bij Rome in Beetsterzwaag, Klein 

Rome in Hilversum, Klein Rome bij Bemmel en Klein Rome als bijnaam 

voor Oudenbos. Het gaat hier evenwel om namen die pas in de 

nieuwere tijd ontstaan zijn. 

Van alle namen die we in dit hoofdstuk behandelen, 

de enige waarbij nogal eens de toevoeging klein of nieuw 

is Rome 

optreedt. 

De secundaire connotaties van de plaatsnaam Rome zijn altijd vrij 

complex geweest. In zo'n geval plegen naamgevers er wat vaker 

toe over te gaan klein of nieuw aan de naam toe te voegen als ze 

deze als basisnaam voor een vernoeming kiezen (Rentenaar (1979a) 

261-164) • 

Rome als vernoemingsnaam kan van alle tijden dateren. Daarnaast 

zijn er ook italiaanse namen die aan bepaalde perioden gebonden 

zijn. Toen de turken in de tweede helft van de zestiende eeuw Malta 

aan de johannieters trachtten te ontrukken, stond dit eiland in de 

volle belangstelling. We komen Malta een aantal keren tegen als 

naam voor een opwas of een bedijking die daaruit ontstaan moet 

zijn. Deze vernoemingen moeten min of meer uit dezelfde tijd dateren. 

Blijkbaar inspireerde de strijd die christenen en turken om een eiland 

voerden tot het vernoemen van zandplaten of opwassen naar zo'n 

eiland. Een eeuw later zien we immers bij Candia of Kreta hetzelfde 

76 



gebeuren (zie hoofdstuk I.B.2 en IV.B.4). 

Een aantal vernoemingen kan in de negentiende eeuw gedateerd 

worden. Daartoe behoort in de eerste plaats Elba, de naam van 

het eiland dat door de verbanning van Napoleon in 1814-1815 grote 

bekendheid gekregen heeft. Deze naam kan het best in een napoleon

tische context bekeken worden. Ik zal hem daarom in hoofdstuk 11.2 

behandelen. 

De verdediging van de Kerkelijke Staat tegen de opdringende 

italiaanse eenheid heeft onder de nederlandse katholieken veel enthou

siasme gewekt. Tussen 1860 en 1870 hebben enkele duizenden van 

hen in het corps van de pauselijke zouaven gediend. Aan het thuis

front heeft dat in de vernoemingen naar Albano, Mentana en Velletri 

zijn weerslag gevonden. De tegenpartij heeft het slechts met een 

vernoeming moeten doen, namelijk die naar Caprera, het eiland waar 

Garibaldi sinds 1854 verblijf hield. 

Hoewel niet aan een speciale gebeurtenis gebonden, is Tivoli 

eveneens een typisch negentiende-eeuwse vernoemingsnaam. De oudste 

voorbeelden van deze naam, in Amsterdam en Tilburg, stammen uit 

de jaren twintig. Vanuit de randstad en het zuiden en zuidwesten 

heeft Tivoli zich in de loop van de negentiende eeuw speciaal als 

naam voor pleziertuinen en socH~teiten over vrijwel het hele land 

verbreid (Rentenaar (1976) 24-29). 

Vergeleken met de italiaanse vernoemingsnamen zijn de spaanse 

en portugese betrekkelijk gering in aantaI. De vroegste attestaties 

betreffen de namen Spengen en PoortugaaI. De bronnen zwijgen 

uiteraard over de motieven voor de keuze van die namen. Het blijkt 

ook niet direkt hoe de territoriumnamen Spanje en Portugal bij ons 

bekendheid gekregen hebben en wat de secundaire connotaties ervan 

geweest zijn. Mogelijk hangt hun populariteit met de strijd tegen 

de islam samen. Zoals we bij voorbeeld bij Apulie en OrcanH~ gezien 

hebben, functioneerden grensgebieden met de saracenen weI meer 

als vernoemingsbasis. Spanje vormde al sinds de tijd van Karel 

de Grote een christelijk expansiegebied. In het midden van de elfde 

eeuw kreeg de strijd van de spanjaarden tegen de islam een meer 

internationaal karakter doordat de paus er zich actief mee ging 

bemoeien. Er werden expedities tegen de saracenen uitgerust waaraan 
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ook ridders uit noordelijker streken deelnamen. Later breidde de 

strijd zich ook naar Portugal uit. Tijdens de Tweede Kruistocht ver

overde een kruisvaardersvloot in 1147 Lissabon. Tot deze vloot be

hoorde ook een aanzienlijk contingent vlamingen en friezen. Kruis

vaarders uit onze streken hielpen tijdens de aanloop tot de Derde 

Kruistocht in 1189-1190 de koning van Portugal bij de uitbreiding 

van zijn gebied. De Vijfde Kruistocht zag in 1217 een grote groep 

hollanders en friezen in actie in Portugal en het zuiden van Spanje 

(Hardenberg (1944) 137, 152, 155, 176, 177). 

Gezien in het licht van deze religieus-militaire activiteiten is 

het niet uitgesloten dat Spengen en Poortugaal bellieke vernoemings

namen zijn. De eerstgenoemde ontginning moet nog uit de twaalfde 

eeuw dateren. Wellicht is zijn naam gekozen onder indruk van de 

internationale expedities die in Spanje plaats gevonden hadden. 

Poortugaal is na 1164 bedijkt. Hoe lang daarna is niet duidelijk. 

Kan het omstreeks 1190 geweest zijn, dus juist in de tijd dat neder

landse kruisvaarders in Portugal bijzonder actief waren? 

Wegens gebrek aan nadere gegevens vaH er verder over de chro

nologie van de spaanse en portugese vernoemingsnamen niet veel 

te zeggen. Behalve Spanje als spotnaam voor Assendelft zijn er geen 

sporen van de Tachtigjarige Oorlog aan te wijzen. In Noord Holland 

komt Spanje ook een aantal malen als veldnaam voor. Het vernoemen 

van stukken land naar gebieden waarmee men door de scheepvaart 

verbindingen had, was in deze provincie vrij gebruikelijk. De vernoe

mingen naar Spanje zouden dus uit de tijd kunnen dateren toen 

de handelsbetrekkingen met dat land weer genormaliseerd waren. 

In een handelscontext passen eveneens Lixboa in Nieuwersluis en 

mogelijk Allekanten bij Hulshorst en Portugal in de Beemster. 

Qua aantal nemen de franse vernoemingsnamen na de italiaanse 

de tweede plaats in. Het overgrote deel ervan komt slechts een maal 

voor. De vernoemingsbases liggen door heel Frankrijk verspreid, 

van Kamerijk en Duinkerken in het noorden tot Toulouse en Corsica 

in het zuiden. Het meest frequent is de vernoeming naar het land 

zelf. Frankrijk treffen we sinds de late middeleeuwen veertien maal 

als vernoemingsnaam aan. In geen van deze gevallen is er iets 

bekend over de motieven voor de keuze van die naam. De specifieke 
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secundaire connotaties van de naam Frankrijk, die tot de keuze 

gei:nspireerd kunnen hebben, zijn evenmin duidelijk. De kruistochten 

kunnen hierbij geen rol gespeeld hebben. Ander oorlogsgeweld lijkt 

oak al niet in aanmerking te komen. Wanneer er in Frankrijk ge-

vochten werd, kreeg het gevechtsterrein meestal onder zijn regionale 

naam bekendheid. 

Misschien moeten we een mogelijke verklaring deze keer in een 

heel andere richting zoeken. Rock' n roll, Beatles, soul en disco 

hebben bij velen nog steeds niet helemaal de herinnering aan Charles 

Trenet weg kunnen dreunen. lk betrap mijzelf er af en toe ook nog 

weI eens op dat ik "Douce France" loop te neurii:~n. Het idee van 

dat liedje was niet nieuw. Een literaire tekst van omstreeks l100 

kent France dulce al (TLF Vll (1979) 478). Konrad von Regensburg 

vertaalt dit rond l170 in suoze Karlinge (Lugge (1960) 80-81). In 

het begin van de vijftiende eeuw spreekt de clerc uten laghen landen 

over Vrancrijck, dat een zoet bequaem lant is (Clerc (1867) 9). 

Zowel in het land zelf als in andere landen heeft kennelijk al heel 

lang een positief beeld bestaan van Frankrijk als een in principe 

aangenaam land. Ik acht het niet uitgesloten dat deze secundaire 

connotatie van de naam Frankrijk zijn geschiktheid als basisnaam 

voor vernoemingen bevorderd heeft. 

Een andere lange traditie in verband met franse _ toponiemen 

betreft het frivole image van Parijs. Sinds de dertiende eeuw kennen 

we komische duitse teksten waarin Paradis en Paris met elkaar ver-

wisseld worden (Rosenfeld (1980) 10). Een dergelijk soort olijkheid 

heeft het bij ons tot in de negentiende eeuw uitgehouden (zie hoofd

stuk 1. B.6). Het was niet de aard van de stad, maar het gedrag 

van de inwoners die de secundaire connotatie van de naam Parijs 

bepaalde. Dit blijkt duidelijk in die gevallen waarin Klein Parijs 

als spotnaam voor een dorp optreedt. Of andere vernoemingen naar 

Parijs in hetzelfde licht gezien moeten worden, kan bij gebrek aan 

gegevens alleen maar als hypothese geopperd worden. 

Over het algemeen vinden we onder de romaanse namen niet veel 

vernoemingen naar bouwwerken. Uit Italie en Spanje kunnen alleen 

het Vatikaan en Loyola genoemd worden. Deze lokaliteiten zijn niet 

door hun opvallende architektuur bekend geworden, maar door het 
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feit dat er een beroemd persoon woonde of gewoond had. Het aantal 

franse namen is iets groter. Frankrijk levert de kastelen Chantilly, 

Choisy, Montferrand en Montfort, de Eiffeltoren en de Pont Neuf. 

De verklaring voor dit grotere aantal moet gezocht worden in het 

feit dat dit land het dichtste bij ons ligt. Er bestond daardoor meer 

kans dat men de vernoemingsbasis uit persoonlijke ogenschouw had 

leren kennen. 

Ik heb geen voorbeelden kunnen vinden van vernoemingen die 

plaats gevonden hebben op basis van handelsverkeer met Frankrijk. 

Er zijn daarentegen enkele namen aan te wijzen die door militaire 

gebeurtenissen bekendheid gekregen hebben. Daarbij treedt Duinkerken 

op de voorgrond. Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw vorm

den duinkerker kapers een bedreiging voor de nederlandse scheep

vaart. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog opereerden zij in naam van 

het spaanse gezag. Daarna zetten zij nog tot in de achttiende eeuw 

hun activiteiten onder franse supervisie voort. De Republiek heeft 

zich al die tijd met wisselend succes tegen de duinkerker kaapvaart 

teweergesteld. Vooral in streken die bij de scheepvaart en de visserij 

betrokken waren, had de naam Duinkerken daardoor een opvallende 

klank. Als vernoemingsnaam komen we Duinkerken dan ook in de 

eerste plaats in die gebieden tegen. Dat we hem ook tweemaal in Dren

te aantreffen, is moeilijker te verklaren. Hebben we hier misschien 

met de invloed van de hollandse veenontginners te maken die in 

de zeventiende eeuw in de venen van Smilde actief waren? 

Na de achttiende eeuw worden de franse militaire vernoemingsnarnen 

schaarser. De napoleontische periode levert weinig namen op omdat 

de keizer de meeste van zijn veldslagen buiten Frankrijk uitgevochten 

heeft. Alleen in de boerderi j namen Brienne en Montmirail vinden 

we twee van zijn franse slagvelden vernoemd. Vergeleken met de 

Krimoorlog is de Frans-Duitse oorlog van 1870 eponymisch niet zo 

inspirerend geweest. Metz in Tsjamsweer is de enige naam die uit 

die tijd dateert. Chronologisch de laatste bellieke vernoemingsnaam 

is tenslotte de veldnaam Verdun in Opijnen, die tijdens de Eerste 

Wereldoorlog ontstaan is. 

Bij de namen die we in dit hoofdstuk behandelen, springt geen 

uniform type naamgever naar voren. Evenmin zijn er veel samen-
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hangende naamkeuzemotieven aan te wijzen. Dat was ook weI haast 

te verwachten wanneer het om namen gaat waarvan de vernoemings

frequentie zo laag is. Slechts in enkele gevallen kunnen we de groep 

aanwijzen waarin de vernoemingsgedachte ontstaan is of de persoon 

die de vernoemingsnaam g egeven heeft. Meestal zullen we echter van 

individuele naamgevers met individuele naamkeuzemotieven uit moeten 

gaan. 

Er is een groep naamgevers die we misschien nog wat meer pro

fiel kunnen geven. Dat zijn degenen die voor de oudste middeleeuwse 

romaanse vernoemingsnamen verantwoordelijk waren. De vroegste ont

ginningen die een dergelijke vernoemingsnaam dragen stammen uit 

de elfde en twaalfde eeuw. Het zijn Hoog- en Laag Raven, Spengen 

en Kamerik, aIle in de buurt van Utrecht gelegen. In de kerkelijke 

indeling blijken zij onder het aartsdiakonaat van de choriepiscopus 

te vallen. Dit was een domkanunnik die bepaalde aartsdiakonale 

bevoegdheden bezat. De gebieden waar hij zijn rechten over uit

oefende, waren niet door hemzelf in cuHuur gebracht, maar door 

de b i sschop in ontginning uitgegeven (Dekker (1977) 349-350). We 

mogen aannemen dat de bisschop ook de namen aan dit nieuwe land 

gegeven heeft. De elfde-eeuwse bisschoppen van Utrecht waren duit

sers, trouwe volgelingen van de keizer (Post I (1957) 73, 75, 99, 

102). De duitse invloed was groot in Utrecht in die tijd. Het is waar

schijnlijk in deze op de keizer georienteerde kringen rond de bisschop 

geweest dat de gedachte opgekomen is ontginningen te vernoemen 

naar lokaliteiten die in het buitenland gelegen waren. Spoedig is 

dit gebruik ook bij de kapittels van de Dom en Oudmunster in zwang 

gekomen. In de twaalfde eeuw vinden we in streken waar zij hun 

ontginningsactiviteiten ontplooiden eveneens vernoemingsnamen (zie 

s.v. DENEMARKEN, BRITTANNIE, KORTRIJK, PAVIA, PARIJS en BUL

GARIJE) • 

Het kiezen van italiaanse, spaanse, portugese en franse vernoe

mingsnamen is in kerkelijke kringen begonnen en daarna ook door 

wereldlijke naamgevers overgenomen . Van het begin af aan heeft 

men open 

preferentie 

gestaan voor vernoemingen uit aIle romaanse landen. Een 

voor bepaalde namen vaH nauwelijks aan te wijzen. 

Waarom men met deze manier van naamgeven begonnen is, vaH niet 
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te zeggen. Het is evenmin duidelijk hoe de verhouding tussen de 

voornaamste inspiratiebronnen geweest is. De literatuur, eigen reis

ervaringen en kruisvaardersberichten kunnen alle een rol gespeeld 

hebben. 

Eigenlijk is het beeld van de romaanse vernoemingsnamen sinds 

de elfde eeuw niet zo erg veranderd. Er zijn er vrij veel, maar 

ze zijn weinig spectaculair wat hun frequentie betreft. Pas in de 

negentiende eeuw komen er enkele namen met een hoge frequentie 

bij. Tenslotte kunnen we ook nog constateren dat de region ale con

centratie van deze vernoemingsnamen vrij constant geweest is. Eeuwen

lang trof men de romaanse vernoemingsnamen hoofdzakelijk in het 

midden en westen van Nederland aan. Het heeft tot de negentiende 

eeuw geduurd eer dit concentratiepatroon enigszins doorbroken werd. 
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I.B.2 TUSSEN ALPEN EN BOSPORUS 

Zuidoost Europa 

De tachtig namen die ik hier wil behandelen hebben hun vernoe-

mingsbasis in een gebied dat zich uitstrekt van 

Griekenland. De basisnamen zijn niet gelijkmatig over 

Zwitserland tot 

dit gebied ver-

deeld. Het zwaartepunt ligt bij de namen met een vernoemingsbasis 

in Griekenland en Europees Turkije en bij die met een basis in Zwit

serland. Geordend naar de hUidige kaart van Europa krijgen we 25 

bases die op de volgende manier verdeeld zijn. Bovenregionaal zijn 

de Alpen, de Balkan en de Donau. Onder Europees Turkije horen Adria

nopel, Constantinopel, de Dardanellen, Gallipoli en lstanboel. Grieken

land levert de vernoemingsbases Griekenland, Korfu, Kreta of Candia, de 

Parnassus en Rodos. Zwitserse bases zijn Bern, Colombier, Fribourg, 

Gersau, het Meer van Geneve, de Rigitop en Zwitserland. Wat betreft 

de landen gelegen tussen Zwitserland en Griekenland zijn de vernoe

mingsbases schaars. We vinden alleen Austerlitz, Bohemen en Praag 

in Tsjechoslowakije en verder Hongarije en Bulgarije. Dat betekent 

dat Oostenrijk, ]oegoslavH~ en Roemenie geen lokaliteiten opgeleverd 

hebben die als basis voor vernoemingsnamen in Nederland gediend heb

ben. 

In de meeste gevallen heeft er slechts een keer vernoeming plaats 

gevonden. De lijst van bases waarnaar meer dan een keer vernoemd 

is ziet er als voIgt uit: 

vernoemingsbasis 

Zwitserland 

de Balkan 

Kreta of Candia 

Hongarije 

het Meer van Geneve 

Austerlitz 

Bohemen 

Bulgarije 

Griekenland 

aantal vernoemingsnamen 

83 

31 

9 

8 

5 

3 

2 

2 

2 
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We treffen op bovenstaande lijst zowel vernoemingsbases uit het 

westen, uit het oosten als uit het midden van het behandelde deel 

van Europa aan. De frequentie van de vernoemingen is echter nogal 

verschillend. 

Als wij onze blik nu in de richting van de vernoemingsnamen 

wenden, dan geldt onze aandacht in de eerste plaats de oudste vermel-

dingen. Het overzicht daarvan is niet alleen ' interessant vanwege wat 

er in staat, maar ook om wat er niet in staat. 

oudste vermelding naam ligging denotatum 

1312 Bolgherie Vianen ontginningseenheid 

1523 Hongerien Moerstraten heide 

einde 16e eeuw Adrianopelen Leiden gebuurte 

einde 16e eeuw Constantinopelen Leiden gebuurte 

1629 "Hongarije" Bergeik buurschap 

1703 Candia Het Lo eiland 

1784 Candia Kulemborg zandplaat 

Vergeleken met de oudste vermeldingen van de namen uit de Romania 

in het vorige hoofdstuk is dit een magere oogst. Veer 1600 wordt niet 

meer dan 5 % van de namen uit het gebied tussen Alpen en Bosporusvoor 

het eerst geattesteerd. Leggen we de grens bij 1850 dan is het percen

tage nog maar tot 17,5 % gestegen. 

In het begin hebben we al geconstateerd dat het aantal midden

en zuideuropese vernoemingsnamen niet zo verschrikkelijk groot is. 

We zien nu bovendien dat sIechts een zeer klein gedeelte daarvan aan

toonbaar meer dan twee eeuwen oud moet zijn. Een eerste conclusie 

kan dan ook lui den dat het vernoemen naar lokaliteiten in het gebied 

van Zwitserland tot de Egelsche Zee in de middeleeuwen nauwelijks 

deel van het nederlandse naamvormingspatroon uitgemaakt heeft en 

dat dit zeUs in het begin van de Nieuwe Tijd tot de hoge uitzonde

ringen behoord heeft. Een tweede conclusie is dat het vernoemen naar 

de verder gelegen bases in Hongarije, Bulgarije, Europees Turkije en 

Griekenland veel vroeger begonnen is dan het vernoemen naar de dich

terbij gelegen bases in Zwitserland en Tsjechoslowakije. 
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Welke bijzondere secundaire connotaties hadden de namen in het 

oosten en midden van dat deel van Europa dat zij als basisnaam heb

ben kunnen optreden? Dat is bij de vroege vernoemingen veel moeilijker 

uit te maken dan bij de vernoemingen die later plaats gevonden heb

ben. Bulgarije, waar de polder bij Vianen in het begin van de twaalf

de eeuw naar vernoemd is, zal in de eerste plaats als een ver land 

uit de literatuur bekend geweest zijn, tenzij de doortocht van Godfried 

van Bouillon tijdens de Eerste Kruistocht de naam van het land extra 

actualiteit gegeven heeft. Hongarije genoot een grotere bekendheid in . 
de middeleeuwen. Hoewel men de bevolking over het algemeen maar 

raar vond, gold het land als aangenaam en vruchtbaar. De vele kruis

vaarders die er doorheen trokken hebben de informatie over Hongarije 

vergroot. Sinds de twaalfde eeuw ontstonden er opvallend veel contacten 

tussen de hongaarse bovenlaag en de franse aristocratie. Dit had ook 

invloed op de chansons de geste. Aller jusqu'en Hongrie werd daarin 

een uitdrukking voor "naar een ver en onbekend land gaan" (Karl 

(1908) 6-38; Wright (1925) 315-316). Het is niet uitgesloten dat een 

deel van onze kennis van Hongarije via Frankrijk tot ons gekomen 

is. Zoals meer bij middeleeuwse vernoemingsnamen kan de literatuur 

het informatiekanaal gevormd hebben. Het feit dat de betreffende 10k a

lite it ver weg lag kan het motief voor de keuze van Hongarije als 

vernoemingsnaam geweest zijn. Daarnaast mogen we de mogeli] Khel<l Van 

een woordspeling met honger "fames" niet uitsluiten. Het is daer 

Hongarije "het is daar armoe troef" en iemand naar Hongarije zenden 

"iemand honger laten lijden" waren vroeger bekende uitdrukkingen 

(Bisschop (1866) 42; Stoett (1923) nr 1168; Schonfeld Vn, 57-58). 

De strijd tegen de turken heeft in vele landen effekt op de topo

nymie gehad (zie hoofdstuk I.A.4). In de Zuidelijke Nederlanden kwam 

dat vooral in de popuIariteit van de naam Buda tot uitdrukking, ver

noemd naar de stad die in 1686 op de turken veroverd werd (Lindemans 

(1948) 723). Deze naam is bij mijn weten niet in de noordnederlandse 

toponymie gerepresenteerd. Bij ons treffen we daarentegen een naam 

aan die de weerklank van een iets vroegere gebeurtenis vormde, de 

langdurige belegering van het eiland Candia of Kreta door de turken. 

Dit eiland was bezit van de venetianen, die het in 1669 na een beleg 

van 24 jaar aan de turkse overmacht af moesten staan. We vinden 
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Candia een aantal keren als naam voor een zandplaat of een opwas 

in een rivier. Hij vervulde blijkbaar eenzelfde rol bij de naamkeuze 

voor deze denotatumcategorie als een eeuw eerder de naam Malta, die 

eveneens door de strijd tussen turken en christenen bekendheid gekre

gen had (zie hoofdstuk I. B.l). 

Naarmate het turkse rijk vooral in de negentiende eeuw terugge

drongen werd, kreeg het beeld van de oorlogen in het zuidoosten van 

Europa een ander karakter. Het was nu niet langer alleen een strijd 

tussen "the good guys" en "the bad guys", maar ook een gevecht om 

de buit tussen steeds weer wisselende partijen. Gelet op de vernoe

mingsnamen die we in Nederland aantreffen, heeft men dit oorlogsgeweld 

bij ons met interesse gevolgd. Speciaal de Krimoorlog heeft veel sporen 

in onze toponymie nagelaten (zie hoofdstuk I.B.3). De meest frequent 

voorkomende namen die uit die tijd dateren zijn de Krim en Sebastopol. 

Waarschijnlijk is echter ook Gallipoli als bijnaam voor Garmerwolde 

in die periode ontstaan. 

Na de Krimoorlog concentreerde de strijd zich vooral op de Balkan. 

Voortdurend braken daar gewapende conflikten uit, die af en toe op 

formele oorlogen uitliepen. Vooral de Balkanoorlogen van 1912 en 1913 

hebben veel indruk gemaakt. Door deze vrijwel permanente onrust kreeg 

de naam de Balkan secundaire connotaties die hem blijkbaar geschikt 

maakten als basisnaam bij de vernoeming van armoedige buurten waar 

het nog weI eens rumoerig toeging. We vinden hetzelfde naamkeuzemotief 

ook in Duitsland terug (Holsten (1934) 180; Will (1939) 280). 

In Nieuwpoort treffen we buiten de vestingwal naast elkaar de 

namen Bulgarije en Turkije aan. Waarschijnlijk dateren die eveneens 

uit de tijd van de Balkanoorlogen. Het waren immers juist Bulgarije 

en Turkije die in die strijd elkaars voornaamste opponenten waren. 

Na deze oorlogen was het vrijwel afgelopen met de populariteit van 

Zuidoost Europa als inspiratiebron voor het kiezen van bellieke ver

noemingsnamen. De Iaatste naam van die soort die ik gevonden heb 

is de veldnaam de Dardanellen bij Steenbergen, die uit de Eerste 

Wereldoorlog moet stammen. 

In tegenstelling tot bij voorbeeld in de Verenigde Staten heeft de 

Oudheid vrijwel geen invloed op het nederlandse vernoemingsnamen

patroon gehad. In het oosten van Amerika is sinds de jaren negentig 
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van de achttiende eeuw een hele "Classical Belt" ontstaan (Zelinsky 

(1967> 463-495). Bij ons is iets dergelijks volstrekt afwezig. We kennen 

weI propriale perifrasen als het gelders Athene voor Arnhem, het 

stichtsch Athene voor Utrecht en het Athene van de Achterhoek voor 

Doetinchem (Multatuli, Idee 929; Broers (1874) 4; Blankesteijn (1978) 

98). Ais klassieke vernoemingsnaam is echter alleen de heuvelnaam 

de Parnassus te Putten aan te merken. 

Wat zoeken mensen toch op een alp? Ik ben het helemaal met Dr. 

Johnson eens die yond dat bergen alleen maar het uitzicht belemmeren. 

De romantici den ken daar natuurlijk anders over. In de tweede hclft 

van de achttiende eeuw ontdekten zij Zwitserland als een ideaal reis

doe 1 voor mensen die van de woeste, onb'edorven natuur willen genie

ten. Hun enthousiasme voor het zwitserse landschap neeft al vroeg 

eponymische gevolgen gehad. Nog v66r 1800 vinden we in Duitsland 

in die Sachsiche Schweiz het eerste voorbeeld van een reeks van ver-

noemingen naar Zwitserland, 

tische natuurgevoel vormden. 

indrukwekkende landschappen, 

die een weerspiegeling van het roman

Aanvankelijk betrof het vooral grote, 

zoals die Frankische, die Markische 

en die Hoisteiner Schweiz, later kregen ook allerlei bescheiden heuvel

partijen een dergelijke vernoemingsnaam (Will (1939) 277). 

In Nederland is het vernoemen naar Zwitserland eveneens vrij popu

lair gewo~den. Het resultaat daarvan ziet er formeel echter anders 

uit dan in Duitsland. Bij ons vinden we vrijwel geen adjectivische 

lokaliserende toevoegingen. Nederlandsch Zwitserland als bijnaam voor 

Valkenburg is de enige vertegenwoordiger van dit type. De meest ge

bruikelijke vorm luidt in Nederlancl Klein Zwitserland. Deze naam is 

in ons land niet zo oud. De vroegste vermelding die ik er van gevon

den heb, in Limmel, dateert uit 1899. In de tijd dat de eerste Klein 

Zwitserland's ontstaan zijn, moet Zwitserland niet alleen om zijn ber

gen, maar ook om zijn bossen geliefd geweest zijn. Bij verschillende 

van de lokaliteiten die deze vernoemingsnaam dragen, wordt opgegeven 

dat Zl] bebost zijn. Zeer illustratief is wat dat betreft de beschrijving 

van Klein Zwiserland bij Putten in een toeristische gids van 1908: 

"een golvend, heuvelachtig terrein, begroeid met hoogopgaande beuken 

en doorsneden door een beekje, dat hier zijn oorsprong heeft. Heerlijk 

plekje, waar menig bezoeker tel kens en telkens terugkeert en dat niet 
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ten onrechte den naam Klein Zwitserland draagt (Gids Putten (1908) 

ongepag.) . 

Klein Zwitserland moet als vernoemingsnaam het eerst in de heuvel

achtige delen van ons land in gebruik gekomen zijn. De vroegste en 

de meeste voorbeelden van deze vernoeming vinden we immers in gebie

den als Limburg, de Veluwe, de duinen en de noordelijke zandgebieden. 

Gelet op de vrij grote frequentie van Klein Zwitserland in Noord 

Brabant en Limburg is het overigens weI merkwaardig dat ik deze naam 

in het belgische namenmateriaal dat ik onder ogen gekregen heb geen 

enkele maal tegengekomen ben. 

lk krijg verder de indruk dat de territoriumnaam Zwitserland in 

de loop van deze eeuw ook de meer abstracte secundaire connotatie 

van "land met aantrekkelijke natuur" gekregen heeft. Op die manier 

valt namelijk te verklaren waarom we de naam Klein Zwitserland ver

schillende malen op vlak terrein aantreffen, zoals in Develsluis, Dub

beldam, Etten en Gilze en waarom hij onder andere aan een natuurbad, 

een dierentuin en een speeltuin gegeven is. 

Van de overige zwitserse vernoemingsnamen zijn er twee vrij makke

lijk te klasseren. Gersau te Baarn en de Rigitop bij Reden zijn onge

twijfeld in de sfeer van het alpentoerisme ontstaan. Veel moeilijker 

lijken mij de naamkeuzemotieven bij de drie vernoemingen naar het 

Meer van Geneve in te schatten. Een kom in de he ide en een poeltje 

in een achterbuurt doen nu niet direkt aan het romantische Lac Leman 

denken. Zijn de naamgevers hier soms enigszins spottend aan het werk 

geweest? Datzelfde kan men zich trouwens afvragen bij een andere ver

noeming naar een water die we in dit hoofdstuk behandelen, het yen 

de Donau te Zesgehuchten. Daarbij kan gewezen worden op een mogelijk 

verwant soort naamkeuze in Noorderwijk in BelgH~, waar we de Donau 

als naam voor een klein diepliggend wegje aantreffen (Helsen (1944) 

75) • 

Samenvattend kunnen we ten aanzien van de namen met een vernoe

mingsbasis gelegen in het gebied tussen de Alpen en de Bosporus zeg

gen dat speciaal twee dingen opgevallen zijn. Ten eerste blijken de 

oudste namen hun vernoemingsbasis VrlJ ver in het zuidoosten van 

Europa te hebben. Ten tweede vinden we in het alpengebied namen 

die door het toerisme bij ons bekendheid gekregen hebben en als basis-
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naam zijn gaan fungeren. Dit is echter een vrij 

dat bovendien tot zwitserse namen beperkt blijft. 

laat verschijnsel, 

Het tiroler gejodel 

heeft in Nederland niet tot het kiezen van oostenrijkse vernoemings

namen kunnen inspireren. 
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I.B.3 GEDRAGEN OP DE OOSTENWIND 

Duitsland, Oost Europa, Siberie 

Er zijn nogal wat vernoemingsnamen die een basis hebben die ten 

oosten van ons land gelegen is. Dat "oosten" heb ik zeer ruim opgevat. 

Het gaat van Schenkenschans vlak over de grens bij Lobit tot aan 

het schiereiland Kamtsjatka op de oostkust van Siberie. De politieke 

grenzen zijn in dit gebied nooit stabiel geweest. Daarom is het maken 

van een onderverdeling in kleiner-e, hanteerbare basisgebieden vrijwel 

ondoenlijk. Ik heb mij tot een driedeling beperkt: Duitsland, bestaande 

uit de hUidige B.R.D. en D.D.R.; vervolgens Polen, Rusland en de 

baItische staten, die ik onder de noemer Oost Europa samengebracht 

heb en tenslotte Siberie. Ik trof in mijn materiaal 54 namen met een 

vernoemingsbasis in Duitsland aan, 157 namen hebben een vernoemings

basis in Oost Europa en 53 namen een basis in Siberie. In het totaal 

gaat het dus om 264 vernoemingsnamen. 

Laten wij eerst naar de lijst van oudste vermeldingen kijken. 

oudste vermelding naam ligging denotatum 

1281-1284 Polanen Monster kasteel 

1372 Pollanen Halfweg ambacht 

1393 Heisterbac Dordrecht uithof 

1549 Colchos Rotterdam buurt 

1580 Liefland Kulemborg polder 

begin 17e eeuw Catsenellenboogh Amsterdam buitenplaats 

begin 17e eeuw Smolensko Baambrugge bUitenplaats 

1616 Danswijck Arnemuiden zandplaat 

1643 Ceulen Watergraafsmeer bUitenplaats 

1645 Schinckeschans Olterterp boerderij 

1669 Borckum Eeksta boerderij 

1672 Schijnckenschans Rozendaal heide 

1676 Schinckeschans Deinum buurt 

1695 Frankendael W a tergraafsmeer bUitenplaats 

2e helft 17e eeuw "Hoog EIten" Oudehorne veengebied 
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Slechts vijf van deze oostelijke vernoemingsnamen worden v66r 1600 

in de bronnen verme1d. Dit komt overeen met 1,9 % van het totaaI. 

Leggen we de grens bij 1800 dan vinden we 23 namen (= 8,7 %) die 

v6er dat jaar geattesteerd zijn. Bij een opsplitsing van deze vroege 

verme1dingen over de drie dee1gebieden krijgen we een genuanceerder 

bee1d. V66r 1600 zien we overa1 zeer 1age aantallen. Duits1and: een 

verme1ding = 1,9 % van alle duitse namen; Oost Europa: vier verme1-

dingen = 2,5 % van alle oosteuropese namen; Siberie: geen verme1din

gen. De verschillen worden zichtbaar a1s we de grens bij 1800 1eggen. 

Siberie: nog steeds geen verme1dingen; Oost Europa: neg en verme1dingen 

5,7 %; Duits1and veertien verme1dingen = 25,9 %. 

Uit deze getallen valt de conclusie te trekken dat oostelijke vernoe

mingsnamen over het a1gemeen geen vroeg verschijnse1 in onze topo

nymie vormen. Dat ge1dt speciaa1 voor de namen met een vernoemings

basis in Siberie, die tot een zeer jonge namen1aag blijken te behoren. 

Het vernoemen naar een 10ka1iteit in Oost Europa begon weliswaar reeds 

in de midde1eeuwen, maar is tot aan de negentiende eeuw een uitzonde

ring geb1even. De duitse vernoemingsnamen onderscheiden zich van 

de oosteuropese doordat ze in de midde1eeuwen eveneens ze1dzaam zijn, 

maar daarna sne1 in aanta1 toenemen. 

1k wi1 nu eerst de namen met een vernoemingsbasis in Duits1and 

iets nader bekijken. In achttiende- en negentiende-eeuwse theorieen 

over de komst van de saksen naar Oost Nederland tijdens de Volksver

huizingen spelen ook plaatsnamen een zekere roI. Namen ais Kedingen, 

Marke1o, Doringen etc. zouden ais vernoemingsnamen een bewijs voor 

een planmatige saksische ko1onisatie vormen. Terecht heeft Slicher van 

Bath er op gewezen dat hier slechts van homonymie sprake is en dat 

vernoeming in het gehee1 niet aangetoond kan worden. Dat neemt niet 

weg dat we in de 10kaa1-historische literatuur ook nu soms nog theo

rieen over duitse vernoemingsnamen uit de Vo1ksverhuizingstijd tegen 

komen (Slicher van Bath II (1944) 160-164; Ten Asbroek (1971) 253-254). 

Ik houd daar verder echter geen rekening mee en beschouw Heisterbach 

bij Dordrecht, gesticht in 1203 a1s het oudste voorbeeid van een ver

noeming naar een plaats in Duitsland. 

De 54 duitse vernoemingsnamen gaan op 42 basisnamen terug. 

Daaruit voIgt dat geen enke1e duitse naam een hoge frequentie bereikt. 
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Schenkenschans komt met vier vernoemingen nog het meest v~~r. We 

vinden de duitse namen over het hele land verspreid. De grootste aan

tall en komen voor in Gelderland (zestien namen = 29,6 %), Noord Hol

land (tien namen = 18,5 %) en Friesland (zes namen = 11,1 %). 

Als we schematisch aangeven bij welk soort denotata deze namen 

voorkomen, krijgen we onderstaande lijst: 

aantal percentage 

denotatumcategorie vernoemingsnamen van het totaal 

boerderijen 19 35,2 % 

onbebouwde lokaliteiten 10 18,5 

kastelen/landhuizen 9 16,7 

ongespecificeerde gebouwen 6 11,1 

bewoonde oorden 5 9,3 

herbergen 2 3,7 

molens 2 3,7 

anders 1 1,9 

54 100 % 

Het hoge percentage van de categorieen boerderijen en kastelen/ 

landhuizen is opvallend. Als we meer over de namen in de categorie 

"ongespecificeerde gebouwen" zouden weten, waren deze percentages 

waarschijnlijk nog hoger. We hebben al gezien dat de meeste duitse 

vernoemingsnamen maar een keer voorkomen. Gekoppeld aan de gegevens 

van de bovenstaande lijst kan dit een aanWl]Zlng zijn dat het bij 

deze namen in de eerste plaats om boerderijen en bUitenplaatsen gaat 

waarvan de naamgevers door herkomst, bezoek of economische relatie 

een persoonlijk contact met de vernoemingsbasis in Duitsland gehad 

hebben. Bij de vernoemingen naar Frankenthal, Heisterbach, Hohenheim, 

Hoog Elten, Keulen en Oost Friesland is dat ook aanwijsbaar het geval. 

De vernoemingen naar Bautzen, Dresden, Diiben, jena, Leipzig en Liitzen 

zijn van militaire aard. Zij hangen met de oorlogen van Napoleon 

samen. Deze namen worden in hoofdstuk 11.2 apart behandeld. 

Er is een punt waarop de duitse vernoemingsnarnen een onverwachte 

samenhang vertonen. Dat betreft de ligging van de vernoemingsbases. 
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De 42 basisnamen lijken in eerste instantie lukraak over de kaart ver

spreid te liggen. Bij nadere beschouwing blijken we ze even weI in 

een aantal geografische deelgebieden te kunnen rubriceren. Afgezien 

van Pruisen, dat door zijn omvang niet goed in deze indeling te plaat

sen viel, kon ik negen namen onderbrengen in Neder Saksen en Slees

wijk-Holstein. In Noordrijn-Westfalen, Rijnland Palts en Hessen waren 

zestien namen te lokaliseren. Het vroegete Saksen en Brandenburg 

leverden samen dertien basisnamen. Dit zijn dus allemaal gebieden 

in het noorden en midden van Duitsland. Niet meer dan drie basis

namen worden in Zuid Duitsland aangetroffen. Wat zijn secunda ire 

connotaties betreft sluit een daarvan, het Schwarzwald, bovendien nog 

in de eerste plaats aan bij de toeristische zwitserse namen die we 

in het vorige hoofdstuk besproken hebben. 

Met het vrij negatieve resultaat voor het laatstgenoemde deel van 

Duitsland krijgen we een merkwaardige aansluiting bij eenzelfde situa

tie die we in het vorige hoofdstuk ten aanzien van het aansluitende 

deel van Europa geconstateerd hebben. In een brede strook, gelegen 

in de richting van Zuidoost Europa, zijn vrijwel geen lokaliteiten te 

vinden die als basis voor een vernoemingsnaam in Nederland gediend 

hebben. 

Wat de duitse vernoemingsnamen betreft, kunnen we inderdaad zeg

gen dat de metaforische titel van dit hoofdstuk terecht is. Wanneer 

men in Nederland naar lokaliteiten in Duitsland vernoemd heeft, dan 

is dat in de eerste plaats gebeurd naar plaatsen en streken die ten 

oosten van ons land gelegen waren. 

Als we onze aandacht nu nog wat meer naar het oosten verplaatsen, 

komen we bij de namen met een vernoemingsbasis in Polen, Rusland 

en de baltische staten. Het gaat hier om 157 namen, die op dertig 

basisnarnen teruggaan. Deze oosteuropese namen komen in alle provin

cies v~~r. Het meest frequent zijn ze in Noord Holland (28 namen = 

17,8 % van alle oosteuropese namen), Gelderland (26 namen 16,6 %), 

Friesland (19 namen = 12,1 %9, Zuid Holland (17 namen = 10,8 %) en 

Utrecht (15 namen = 9,6 %). 

In tegenstelling tot de duitse vernoemingsbases zijn er onder de 

oosteuropese een aantal aan te wijzen die een hoge vernoemingsfre

quentie bereiken. De lijst met de meest voorkomende namen ziet er als 
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voIgt uit: 

vernoemings basis aantal vernoemingsnamen 

de Krim 

Sebastopol 

Nova Zembla 

Moskou 

Rusland 

Polen 

Petersburg 

42 

19 

18 

17 

13 

8 

7 

Een deel van de oosteuropese basisnamen heeft zijn bekendheid door 

oorlogsomstandigheden gekregen, een ander deel is onder vreedzamer 

condities in Nederland bekend geworden. Dit laatste wil niet zeggen 

dat de secundaire connotaties van die namen nu altijd zo positief 

waren. Mogelijk waren de secundaire connotaties van de territorium

naam Polen in de middeleeuwen al niet zo gunstig (vgl Wright (1925) 

313). Uit later tijd is in ieder geval bekend dat ze tamelijk negatief 

waren. In Duitsland gold Polen als symbool voor alles wat smerig was. 

Klein Polen vinden we daar vaak als spotnaam voor armoedige dorpen 

of buurten (Karg (1930) 168). In een aanverwante sfeer past de uit

drukking "in Polen is niet veel te halen", die vroeger bij ons bekend 

was (Rarrebomee II (1861) 191). 

De bronnen vertellen ons niet wat de naamkeuzemotieven bij de 

nederlandse vernoemingen naar Polen geweest zijn. Ret lijkt me echter 

niet uitgesloten dat bij voorbeeld de buurt Polen bij Ierseke juist 

wegens de armoedige bebouwing deze naam gekregen heeft. In Suriname 

heeft een plantage Klein Polen bestaan (K Suriname (1817)). Dit doet 

vermoeden dat Polen misschien ook de secundaire connotatie van "ver 

weg gelegen land" gehad heeft, welke het mogelijk maakte deze naam 

te kiezen als men bij de naamgeving van een lokaliteit de afgelegen 

ligging wilde benadrukken. 

De keuze van verschillende vernoemingsnamen is bevorderd door 

het feit dat de naamgever economische contacten met de betreffende 

vernoemingsbasis in oost Europa onderhield. Dit was onder andere 
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geheel of ten dele bij de vernoemingen naar Danzig, Smolensk, Lijf

land, Odessa en Petersburg het geval. Ik acht het verder niet uitge

sloten bij Moscou in Amsterdam en Moscovie in Moerkapelle. 

Een bijzonder opvallende concentratie van oosteuropese vernoemings

namen vinden we in Zevenhoven, Blokland en Nieuwveen. Het gaat hier 

om boerderijen in droogmakerijen die in 1809 en 1813 drooggevallen zijn. 

De eerste die daar uitgestrekte gronden verwierf was Robert Voute, 

een bankier die zich bezig gehouden had met plaatsen van russische 

leningen in Nederland. Na zijn dood in 1823 kwamen zijn bezittingen 

in handen van de bankier ]. B. Stoop (1781-1856). Eerst in samenwer

king met de firma Hope & Co. en later als firm ant daarvan heeft Stoop 

zich eveneens in de belegging van russische fondsen gespecialiseerd. 

Deze omgang met "russen" heeft hem geen windeieren gelegd. Volgens 

Baert heeft hij er zoveel mee verdiend dat hij daardoor in staat was 

in de polders Nieuwkoop en Zevenhoven boerderijen te bouwen die hij 

vernoemde naar plaatsen in het land waaraan hij zijn fortuin te dan

ken had ( Baert (1976) 30-33). 

Volgens mij kan Stoop echter niet de enige naamgever geweest zijn. 

Dat blijkt als we naar de vroegste vermeldingen van deze boerderij

namen kijken. Archangel draagt het jaartal 1814 en moet dus uit de 

tijd dateren toen Voute nog eigenaar van dat deel van de droogmakerij 

was. Moskow, Petersburg en Riga worden in 1855 vermeld en zullen 

hun naam dus van Stoop ontvangen hebben. De naam Livonia komt in 

1887 op de kaart voor. Mogelijk bestond de boerderij ook al in 1855. 

Charcow, Kasan, Odessa, Praha en Wilna bestonden in 1855 nog niet. 

Deze namen moeten dus waarschijnlijk door de opvolgers van Stoop 

gekozen zijn. Voor Smolensk wordt dat zelfs door het jaartal 1887 op 

de gevel bevestigd. We mogen dus aannemen dat Robert VoUte in 1814 

zonder het te weten een traditie in naamkeuze begonnen is die vele 

decennia voortgeduurd heeft. 

In de Zonzeelse Polder vinden we de boerderijnamen Memel, Nerva 

en Riga. Blijkens de informatie die ik er over heb kunnen vinden lijkt 

het me niet uitgesloten dat zij in dezelfde sfeer thuis horen. In dat 

geval zou dit dan een baltische beleggerssfeer zijn. 

De ' naam Nova Zembla, die ik achttien keer in mijn materiaal aan

getroffen heb, herinnert aan een onvrijwillig scheepvaartcontact van 
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de nederlanders met Oost Europa. Pogingen om de noordelijke doorvaart 

naar Indie te vinden, strandden op dit eiland. De overwintering van 

Willem Barends in 1596 was het enige resultaat. De vroegste vermel

dingen van Nova Zembla als vernoemingsnaam dateren pas uit de 

negentiende eeuw. lk vermoed dan ook dat het eiland eerst goed bekend 

geworden is door 'het '''Tafereel'' van Tollens (1819) dat een van de 

meest gelezen literaire werken van de negentiende eeuw geweest moet 

zijn. 

De verspreiding van de Nova Zembla I s over het land is interessant. 

Elf van de achttien vernoemingen treffen we in Noord Holland aan. 

Elders zijn ze uiterst zeldzaam. In Friesland, Overijsel, Noord Brabant 

en Limburg ontbreken zij geheel. Als denotatum vinden we in Noord 

Holland in de meeste gevallen een perceel land opgegeven. Het platte

land van deze provincie is vroeger nauw bij de zeevaart en de visserij 

betrokken geweest. We hebben in eerdere hoofdstukken al gezien dat 

dit soms in de veldnamenkeuze tot uitdrukking kon komen. Nlen ver

noemde stukken land naar landen en streken waar de plaatselijke 

matrozen en vissers over verteld hadden. Deze traditie is in de negen

tiende eeuw kennelijk voortgezet. AIleen de persoon van de verteller 

is veranderd. Het was nu niet meer de eenvoudige dorpsgenoot die 

wat van de wereld gezien had, maar een rotterdamse verfhandelaar 

die het allemaal aan zijn schrijftafel berijmde. 

Voor we ens met de vernoemingen naar erkende slagvelden en oor

logsterreinen bezig gaan houden, wil ik nog wijzen op een paar namen 

die misschien op een wat vagere manier met geweld in verband ge

bracht kunnen worden. De secundaire connotaties van de territorium

naam Rusland zullen in de negentiende eeuw in de eerste plaats "ver 

weg" en "troosteloos" geweest zijn. Daardoor was deze naam geschikt 

voor de vernoeming van afgelegen of armoedige lokaliteiten. De Rus

sische Revolutie heeft een nieuwe secundaire connotatie aan de naam 

Rusland toegevoegd, namelijk die van "land waar gevochten wordt". 

Een dergelijke secundaire connoatie bevordert het kiezen van zo I n naam 

voor buurten of gehuchten waar de bewoners nog weI eens met elkaar 

op de vuist plegen te gaan. Andere voorbeelden daarvan zijn onder 

andere Atjeh, Lombok, Brussel, Korea en de Krim. 

De toevoeging klein of nieuw bij een vernoemingsnaam duidt vaak 
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op het feit dat de basisnaam meer dan een duidelijke secunda ire con no

tatie had (Rentenaar (1979.a) 262-264). Vijf keer treffen we de naam 

Kl ein Rus land aan. vJ anneer deze namen gegeven zi j n , b li j kt in de 

meeste gevallen niet. Alleen van Klein Rusland bij Emmerschans weten 

we dat deze plaggenhuttenkolonie omstreeks 1917-1918 ontstaan is. Dit 

zou dan de toevoeging klein verklaren. Deze was een gevolg van het 

feit dat de territoriumnaam Rusland er een secundaire connotatie bij 

gekregen had. Ten aanzien van de andere Klein Rusland' s schrijven 

de informanten de naamkeuze aan de communistische gezindheid van 

de bewoners van die buurten toe. Een dergelijk naamkeuzernotief is 

in principe natuurlijk mogelijk. Zie bijvoorbeeld Moskou aan de Lek 

als bijnaam voor Ammerstol. Het is ook uit Duitsland bekend (Will 

(1939) 280). Ik vraag me af of dit motief niet wat al te specifiek ge

formuleerd is. De CPH had na de Eerste Wereldoorlog overal in Gronin

gen nogal wat aanhang. We moeten verder weI bedenken dat deze opga

ven uit een vragenlijst van 1954 stammen, dus uit het midden van 

de Koude Oorlog. Ik vermoed dan ook dat het naamkeuzemotief voor 

deze Klein Rusland' s zeker van negatieve aard geweest zaI zijn, maar 

dat de invullers van de vragenlijst er pas de speciale politieke kleur 

aan gegeven hebben. 

Huisman neemt aan dat de militaire activiteiten van de duitse or de 

in de middeleeuwen in Nederland tot de keuze van verschillende oost

europese vernoemingsnamen gernspireerd hebben. In hoofdstuk IV. B.6 

heb ik s.v. RUPPIN trachten duidelijk te maken dat de door hem aan

gewezen toponiemen mijns inziens geen vernoemingsnamen zijn. De enige 

naam die ik met een "kruistocht" in Oost Europa in verband heb kun

nen brengen, is Liefland bij Kulemborg, die mogelijk uit de veertiende 

eeuw dateert. 

Daarna blijft het uit een oogpunt van bellieke vernoemingen rustig 

in het oosten. Pas de oorlogen van Napoleon doen bij ons namen ont

staan die vernoemd zijn naar oosteuropese slagvelden. De vernoemingen 

naar de Berezina, Malojaroslavets, Moskou en de Moskva zal ik echter 

in hoofdstuk 11.2 behandelen. 

Een oorlog die zeer veel invloed op de toponymie gehad heeft, is 

de Krimoorlog geweest. In Duitsland komt het toponiem die Krim vrij 

vaak voor als naam van arme buurten of ontginningen die ten tijde 
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van de Krimoorlog ontstaan zijn (Will a.w.; Holsten (934) 180); Dra

gendorff (1926) 53). De engelse veldnamen Alma. Balaclava en lnker

mann zijn vernoemingen naar slagvelden uit deze oorlog (Cameron 

(961) 210). 

In het vorige hoofdstuk zijn we de bijnaam Gallipoli voor Garmer

wolde al tegengekomen als een naam die misschien uit de tijd van 

de Krimoor1og dateert. Veel meer zekerheid hebben we bij de namen 

de Krim en Sebastopol. Deze heb ik respektievelijk 42 keer en 19 keer 

in mijn materiaal aangetroffen. De verdeling van deze vernoemings

namen over de provincies ziet er als voIgt uit: 

provincie 

Gelderland 

Friesland 

Groningen 

Overijsel 

Noord Holland 

Limburg 

Zuid Holland 

Noord Brabant 

Drente 

Utrecht 

Zeeland 

de Krim 

9 

8 

4 

3 

5 
4 

3 

1 

1 

2 

2 

42 

Sebastopol 

8 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

19 

totaal 

17 

10 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

2 

2 

2 

61 

We kunnen uit deze lijst opmaken dat de meeste Krimoorlog-vernoe

mingen in Gelderland te vinden zijn. Ze worden echter ook in andere 

provincies aangetroffen. Zoals meestal het geval is bij bellieke vernoe

mingsnamen is er geen duidelijk gedeelte van ons land aan te wijzen 

waar ze ontbreken. 

Het is overigens opvallend dat er bij de Krim en Sebastopol enig 

vers.chil in de verdeling van de vernoemingen over de verschi1lende 

denotatumcategorieeen bestaat. Dat blijkt als we de getallen en percen

tages met elkaar vergelijken. 
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de Krim Sebastopol 

denota tumca tegorie aantal percentage aantal percentage 

onbebouwde lokaliteiten 19 45,2 % 9 47,4 % 

bewoonde oorden 16 38,1 1 5,3 

herbergen 3 7,1 1 5,3 

boerderijen 2 4,8 6 31,6 

onbekend 1 2,4 2 10,5 

anders 1 2,4 

42 100 % 19 100 % 

We zien dat de naam de Krim vrijwel uitsluitend aan stukken 

land, buurten en gehuchten gegeven is. De eerste denotatumcategorie 

is onder de vernoemingen naar Sebastopol in dezelfde mate vertegen

woordigd. De bewoonde oorden hebben hun plaats echter aan de Doer

derijen af moeten staan. Ik kan dit verschil alleen maar verklaren 

door aan te nemen dat de secundaire connotaties van de namen ue 

Krim en Sebastopol iets van elkaar afgeweken hebben. In beide geval

ging het om plekken waar gevochten werd. De Krim was evenwel het 

oorlogsterrein zelf en Sebastopol een belegerde plaats op dat oorlogs-

terrein. 

vochten. 

Binnen Sebastopol 

Daarom was de 

werd door de inwoners onderling niet ge

stad als vernoemingsbasis minder geschikt 

wanneer naamgevers in Nederland hun negatieve opvattingen over de 

bewoners van een buurt of gehucht in de keuze van een naam tot uit

drukking wilden brengen. Verder zal de associatie van een boerderij 

met een belegerde/verdedigde stad er voor gezorgd hebben dat we de 

naam Sebastopol juist bij deze denotatumcategorie relatief veel tegen

komen. 

De Krimoorlog is de laatste oorlog geweest die veel bellieke vernoe

mingsnamen opgeleverd heeft. Zoals we zagen, is Klein Rusland mis

schien een vernoeming uit de tijd van de Russische Revolutie. Of dit 

voor de Oekraine en Wit Rusland ook geldt, valt bij gebrek aan nadere 

gegevens niet uit te maken. Stalingrad, tenslotte, is een zeer duidelijke 

vernoeming uit de Tweede Wereldoorlog. 

De laatste namen die ons nu nog resten, zijn de siberische. Het 

gaat hier om twee vernoemingen naar Kamtsjatka en 51 vernoemingen 
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naar Siberie. Ik wil mij tot Siberie beperken. Deze naam blijkt niet 

alleen vrij populair als vernoemingsnaam geweest te zijn, hij is ook 

tamelijk gelijkmatig over het land verspreid, getuige onderstaande 

lijst: 

provincie 

Noord Holland 

Noord Brabant 

Drente 

Friesland 

Gelderland 

Utrecht 

Limburg 

Zuid Holland 

Zeeland 

Groningen 

Overijsel 

aantal vernoemingsnamen 

14 

8 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

1 

1 

51 

De vroegste attestatie, in de Eierlandse Polder, dateert van 1840. 

Verschillende andere Siberie I 5 worden eveneens al in de negentiende 

eeuw voor het eerst vermeld. Siberie is in de eerste plaats gekozen 

als naam voor onbebouwde lokaliteiten. We zien dat aan de verdeling 

over de denotatumcategorieen. 

denota tumca tegorie 

onbebouwde lokaliteiten 

bewoonde oorden 

boerderijen 

onbekend 

aantal 

vernoemingsnamen 

34 

9 

4 

4 

51 

percentage 

van het totaal 

66,7 % 
17,6 

7,8 

7,B 

100 % 

Siberie komt in grote delen van Europa als vernoemingsnaam voor. 

Ik vond vermeldingen in Duitsland, Belgie, Engeland en Scandinavie. 
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AIleen in Frankrijk lijkt de naam la Siberie een andere oorsprong te 

hebben (vgl Arne (1897) 474). Als naamkeuzemotief wordt onder andere 

opgegeven dat het om afgelegen of koude plekken ging, dat de sneeuw 

er lang bleef liggen, of dat er naaldbomen groeiden (St8.hl (1941) 30; 

Field a.w., 203; Doppange (1977) 153; Schwarz (1935) 61; Johannsen 

(1958) 33; Kousg8.rd S6rensen (1969) 266). 

Voor zover er bij de nederlandse vernoemingen naar Siberie een 

naamkeuzemotief vermeld wordt, is dat meestal de afgelegen ligging 

van de betreffende lokaliteit of de kou ter plaatse. Wat dit laatste 

betreft vraag ik mij af of de informanten zich niet wat door de sibe

rische kou hebben laten misleiden. Het nederlandse klimaat geeft vol

gens mij geen aanleiding om de temperatuur als naamkeuzemotief op 

te voeren. Zeker, de meest uitgesproken secundaire connotatie van de 

territoriumnaam Siberie is tegenwoordig "koud land". Toch zijn begrip

pen als siberische kou en het laat mij siberisch koud bij ons niet 

zo oud. Het WNT kent ze nog niet. De vroegste vermelding in een 

nederlands woordenboek van een Siberische koude "schrikkelijke koude" 

dateert uit 1923 (Koenen Endepols (1923) 88). Natuurlijk was Siberie 

in Nederland vroeger niet onbekend als koud land. De strenge vorst 

inspireerde Jacob van Lennep op 4 maart 1853 tot het verzenden van 

een brief uit Amsterdamsch Siberien (Van Lennep II (1909) 68). Er 

zijn echter aanwijzingen dat de naam Siberie in de negentiende eeuw 

mogelijk eerder de secundaire connotatie "troosteloos, onaangenaam 

land" dan "koud land" gehad heeft. In een beschrijving van de nog 

onvoltooide verveningen bij Tiendeveen schrijft Kniphorst dat "men 

meent van uit een rijke polder in Siberien en dan weer in een middel

matig Drentsch gehucht te komen" (Kniphorst (1872) 41). Het kamerlid 

Jan Zijlker noteert in 1849 in zijn dagboek: "Staphorst en Rouveen zijn 

ruwe, morsige Overijselsche plaatsen en leveren niets op, wat het oog 

bevalt; sommige noemen ze het Siberie van Nederland" (Kokkert (1976) 

175). De duidelijkste aanwijzing vormt echter de naam van de plantage 

Siberien op Cura~ao, een eiland waar we toch echt geen bijzondere 

kou kunnen verwachten (van der Aa X (1847) 367). 

De vraag naar het bee1d van de namen met een vernoemingsbasis 

in gebieden ten oosten van ons land heeft ons over een groot deel 

van de aardbol gevoerd. Uit vergelijking van de namen in de verschil-
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lende deelgebieden kon geconcludeerd worden dat vroege vermeldingen 

over het algemeen zeldzaam waren. Aan het begin van de nieuwe tijd 

kwamen de duitse vernoemingsnamen op. Deze zijn later echter in aan

tal door de oosteuropese en siberische namen overvleugeld. De frequen

tie van de vernoemingen was min of meer omgekeerd evenredig aan 

de afstand van het basisgebied tot Nederland. Duitse basisnamen von

den we meestal niet meer dan een of twee keer in onze toponymie gere

presenteerd, terwijl het ver gelegen Siberie daarentegen het hoogste 

aantal vernoemingen telde. 
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1.B.4 ROND NOORDZEE EN POOLZEE 

Groot Brittannie, Scandinavie, Noordelijke IJszee 

De zee als samenbrengend element heeft de taalwetenschap altijd 

het vooral de Noordzee bijzonder 

geweest 

aangesproken. In 

die de taalhistorici 

onze streken 

gei"nspireerd 

is 

heeft tot het zoeken naar 

speciale overeenkomsten in de germaanse dialekten die in de landen 

daarom gesproken werden. 

duidelijk naar voren dat 

Uit deze noordzeegermaanse studies komt 

er in het verleden over de Noordzee heen 

allerlei wederzijdse taalkundige bei"nvloeding plaats gevonden heeft. 

In dit hoofdstuk staat de Noordzee eveneens centraal. Om praktische 

redenen heb ik hier vernoemingsbases uit de aansluitende Poolzee bij

gevoegd. Mijn vraag is uiteraard naamkundig van aard. Hij gaat 

bovendien van Nederland uit. Zijn er in ons land gemeenschappelijke 

kenmerken aan te wijzen bij de namen die vernoemd zijn naar de loka

liteiten rond of in de Noordzee en de Noordelijke IJszee? Het namen

materiaal dat ik daartoe verzameld heb, is in twee hoofdstukken onder

gebracht, IV. B. 7, Noord Europa en de Noordelijke IJszee en IV. B.8, 

Groot Brittannie. 

We beginnen met de namen uit het laatste hoofdstuk. Deze zijn 

gering in aantal. Ik heb slechts 23 namen gevonden met een vernoe

mingsbasis in Groot Brittannie. Uit de onderstaande lijst kunnen we 

opmaken dat daar weinig vroege vermeldingen onder voorkomen. 

oudste vermelding naam ligging denotatum 

1217 Britannien, Bertanien Ruwiel ontginningseenheid 

1595 Bertange, Brytangy Alkmaar perceel land 

einde 17e eeuw "Engelandt" Akkooi boerderij 

+ 1750 Colchester Sloten NH "gebouw" 

1776 Richmond Maarsen buitenplaats 

In percentages uitgedrukt betekent dit dat 8,7 % van de engelse 

vernoemingsnamen v66r 1600 voor het eerst vermeld is en 21,7 % v66r 

1800. 

Deze 23 namen zijn als voIgt over het land verspreid: 
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provincie 

Utrecht 

Noord Holland 

Zeeland 

Gelderland 

Groningen 

Friesland 

Overijsel 

Zuid Holland 

aantal vernoemingsbases aantal vernoemingsnamen 

4 4 

4 4 

2 4 

3 3 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

23 

Voor zover ze in Nederland voorkomen, zijn de engelse vernoemings

namen in de kustprovincies, het midden en noorden van het land te 

vinden. In Drente, Noord Brabant en Limburg heb ik ze niet aangetrof

fen. Deze namen treden bij alle belangrijke denotatumcategorieen op, 

maar vooral bij bewoonde oorden, landhuizen, boerderijen en onbe

woonde lokaliteiten. 

Ik heb het basisgebied "Groot Brittannie" genoemd, maar had ook 

"Engeland" kunnen zeggen. Afgezien van de Doggersbank en het Kanaal 

zijn alle twaalf vernoemingsbases namelijk in Engeland zelf te 10k ali

sereno Schotland en Noord lerland hebben geen bases opgeleverd, even

min als de republiek lerland trouwens. Als vernoemingsbases vinden 

we de territoria Brittannie en Engeland en de steden Colchester, 

Londen, Richmond, Sunbury en Tottenham. Verder heeft er vernoeming 

plaats gevonden naar de parken Hydepark en Hampstead Heath en de 

rivier de Theems. 

De hoogste vernoemingsfrequentie vinden we bij de namen Londen 

(zes keer} , Brittannie (vier keer} , Engeland (drie keer) en het Kanaal 

(twee keer). N aar de andere zeven engelse bases is slechts een keer 

vernoemd. 

Over de motieven die tot de keuze van de engelse vernoemingsnamen 

geleid hebben en over de omstandigheden waaronder deze namen ge

geven zijn, is weinig bekend. De twee oudste vernoemingen verschijnen 

meest in een franse vorm in de bronnen. Het valt niet uit te maken 

of dit een gevolg is van het feit dat men de naam van Groot Brittannii:! 
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bij ons in de middeleeuwen alleen in een latijnse of een franse vorm 

kende of dat we hier met een litera ire vernoemingsnamen te doen heb

ben, die door de franse letterkunde geinspireerd zijn. Portengen, waar

van de naam op een franse vorm van BrittannH~ berust, ligt naast 

Kokkengen, dat een literaire vernoemingsnaam draagt (zie hoofdstuk 

IV.B.ll). Toch lijkt dit laatste mij geen argument om ook Portengen 

als literaire vernoemingsnaam te be schouwen . De polder Kokkengen is 

namelijk later ontgonnen dan Portengen. 

Voor wie nog niet wist dat men Londen bij ons ook vroeger al wer

kelijk als een grote stad beschouwde, wordt dit door de naam Klein 

Londen duidelijk gemaakt. Het complexe karakter van de secunda ire 

connotaties van de namen van grote, opvallende steden, leidt er soms 

toe dat men bij vernoeming naar zulke steden de woorden klein of 

nieuw voor de vernoeming plaatst. Dit heeft onder andere geresulteerd 

in namen als Klein Parijs, Klein- en Nieuw Amsterdam, Klein- en Nieuw 

Jeruzalem, Klein- en Nieuw Rome en Klein Brussel (Rentenaar (1979.a) 

254-264). Drie maal komen we de naam Klein Londen tegen. De engelse 

hoofdstad kan zich dus bij dit illustere gezelschap van bijzondere 

steden scharen. 

We blijven nog even op de Noordzee en zetten daarna koers naar 

noordelijker streken. Afgezien van de handel in deense ossen hebben 

de contacten met Scandinavie vooral over zee plaats gevonden. In de 

vroege middeIeeuwen werden zij voorai door de plundertochten van de 

viking en gekenmerkt. Later kregen zij een meer vreedzaam, commercieel 

karakter. Nederlandse schippers dreven veei handel op noordelijke 

streken. Vanaf de zestiende eeuw waagden onze vissers en walvis

vangers zich zo ver op de Noordelijke IJszee ais Spitsbergen en Groen

land. 

We zullen nagaan of deze ontwikkelingen zich weerspiegelen in het 

beeld van de namen die een vernoemingsbasis in Scandinavie en de 

Noordelijke IJszee hebben. Het gaat hierbij om zestig vernoemingsnamen. 

Zij gaan op negentien noordelijke bases terug. 

De lijst met oudste vermeldingen ziet er als voIgt uit: 
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oudste vermelding naam 

1138 Denemarc 

1359 Norweghen 

1596 Noorwegen 

1655 Elseneur 

1681 "Spitsbergen" 

1700 Dronthem 

ligging 

Vinkeveen 

Steen bergen 

Kallensoog 

Renesse 

Oostzaan 

W a tergraafsmeer 

denotatum 

polder 

boerderij 

duin 

buitenplaats 

stuk land 

hofstede 

We zien dat slechts 5 % van deze namen veer 1600 voor het eerst 

vermeld wordt. Als we de grens bij 1800 leggen, blijken dertien van 

de noordelijke namen veer dat jaar voor het eerst geattesteerd te zijn 

(= 21,7 % van het totaal). We hoeven niet aan te nemen dat op boven

staande lijst namen voorkomen die nog uit de noormannentijd dateren. 

De viking en hebben zeUs in intensief gekoloniseerde gebieden nauwelijks 

vernoemingsnamen gegeven, dus zeker niet bij ons, waar hun vesti

gingen van veel kortere duur geweest zijn (Fellows Jensen (1981) 135; 

Blok (1978) 41-43). 

De oudste vernoeming naar een lokaliteit in Scandinavie is Demmerik. 

Deze ontginning dateert uit het begin van de twaaUde eeuw. Als naam

gevers zijn de kanunniken van het kapittel van Oudmunster te Utrecht 

aan te wijzen. Het idee om nieuw ontgonnen gebieden een vernoemings

naam te geven hadden zij van kringen rond de bisschop overgenomen 

(zie hoofdstuk 1. B.l). Sommige van de vernoemingsnamen in de om

geving van Demmerik zijn in franse vorm gegeven, zoals Portengen 

en Kokkengen. Demmerik gaat daarentegen op een zuiver middelneder

landse vorm, 1183, Denemarc, terug (vgl Kiliaan (1599) 730). 

Zoals gezegd is het vernoemen naar noordelijke lokaliteiten een 

verschijnsel dat vooral na de middeleeuwen opgekomen is. We zien dat 

ook aan de lijst van de meest frequente vernoemingen naar scandina

vische en polaire bases. Deze wordt aangevoerd door de namen van 

twee gebieden waar men bij ons veer het einde van de zestiende eeuw 

nog geen weet van had, Spitsbergen en Groenland. 
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vernoemings basi s 

Spits bergen 

Groenland 

Noorwegen 

Noordpool 

Denemarken 

Noardkaap 

Finland 

aantal vernoemingsnamen 

14 
10 

9 

6 

4 

3 

2 

Bij twaalf namen heeft slechts een maal vernoeming plaats gevon

den. 

Kijken we naar de ligging van de basisnamen dan kunnen we dui

lijk van een zwaartepunt rond Noordzee en Poolzee spreken. Dat toant 

ons het onderstaande lijstje. Daarin heb ik het noorden in een aantal 

basisgebieden ingedeeld. Voor ieder gebied heb ik geteld hoeveel ver

noemingsbases daarin te lokaliseren zijn en hoeveel vernoemingsnamen 

daarmee corresponderen. 

basisgebied aantal vernoemingsbases aantal vernoemingsnamen 

Noorwegen 6 16 

Denemarken 5 8 

Poolzee 4 31 

Zweden 2 2 

Finland 1 2 

Scandinavie (alg) 1 1 

19 60 

De basisnamen zijn oak nog op andere manieren te groeperen. Als 

territoriumnamen vinden we Noorwegen, Denemarken en Zweden. De 

vraag hoe deze basisnamen bij ons bekend geworden zijn, is moeilijk 

te beantwoorden. Noorwegen en Denemarken waren al in de middeleeuwen 

door de handelsverbindingen bekend. De enige keer dat we Zweden als 

vernoemingsnaam tegenkomen, namelijk als veldnaam in Berkhout, is 

deze gekozen als naamspeling met de aangrenzende veldnaam Noorwegen. 

Mogelijk wijst het feit dat Zweden zo zelden als vernoemingsbasis 
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gefunctioneerd heeft erop dat de connecties met dit land minder inten

sief geweest zijn. Finland is een jonge vernoemingsnaam. Dat een 

straat met houten noodwoningen naar dit land vernoemd werd, berust 

op de secundaire connotatie van "houtrijk gebied" die bij ons vooral 

in de twintigste eeuw bekend geworden is. 

Haugesund, Helsing~r, Kopenhagen, Kopervik en Trondheim zijn 

havenplaatsen waarmee de nederlanders regelmatig handelsverkeer 

onderhouden hebben. Het lijdt natuurlijk geen tWijfel dat men de 

Noordkaap en de Noordpool als afgelegen plekken beschouwde. De Noord

kaap, een hoogte bij Doorn, ligt bij een andere hoogte, die Otaheite 

heet. Deze laatste naam heeft men in het laatst van de achttiende eeuw 

leren kennen (zie hoofdstuk I.A.4). Dat houdt tevens in dat de Noord

kaap al veer 1800 de secunda ire connotatie van "afgelegen plek op 

aarde" gekregen heeft. 

De boze start van de noormannenaanvallen ten spijt heeft het noor

den weinig aanleiding gegeven tot het ontstaan van bellieke vernoe

mingsnamen. Alleen het deense eiland Funen heeft dankzij het optreden 

van De Ruyter tijdens de Noordse Oorlog als basis voor een dergelijke 

vernoeming gediend en weI voor een buurt in Amsterdam die omstreeks 

1659 binnen de omwalling getrokken werd. 

In 1612 begon onze arctische walvisvaart. De vangstgebieden waren 

vooraI bij het noorden van Noorwegen en in de buurt van Spitsbergen 

en Groenland gelegen. Voor zover de opvarenden van de walvisvloot 

nederlanders waren, bestond het grootste contingent uit westfriezen 

en andere noordhollanders van benoorden het IJ. Verder waren er onder 

meer friezen en mensen uit Oost Nederland bij betrokken (De Jong I 

(1972) 63-78). 

Namen van veel bezochte vangstgebieden en druk gefrequenteerde 

handelscontacten vindt men in de eerste plaats terug in de veld- en 

boerderijnamen van de streken waar de opvarenden van de vissers

en handelsschepen vandaan kwamen (Rentenaar (1975) 141-142). Dit 

betekent dat we de namen die door de walvisvaart bekendheid gekregen 

hebben, Spitsbergen en Groen1and en ten dele misschien ook Noorwegen, 

vooral in Noord Holland en Friesland mogen verwachten. Inderdaad 

blijken zij daar het meest voor te komen. In Noord Holland treffen 

we tien keer de naam Groenland aan, zes keer de naam Noorwegen 
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en vier keer de naam Spitsbergen. In Friesland komt Spitsbergen even

eens vier maal voor. Elders komen we deze namen in veel kleinere 

aantallen of in het geheel niet tegen. 

"Walvisvaartvernoemingen" blijken dus in hoofdzaak een noord

hollands fenomeen te zijn. Dat geldt trouwens ook voor de noordelijke 

vernoemingsnamen in het algemeen. Kijken wij maar naar de lijst van 

de verspreiding van deze namen over de verschillende provincies. 

aantal aantal percentage 

provincie vernoemingsbases vernoemingsnamen v .h. totaal 

Noord Holland 11 29 48,3 % 

Utrecht 5 7 11,7 

Gelderland 4 6 10,0 

Groningen 3 4 6,7 

Friesland I 4 6,7 

Zeeland 3 4 6,7 

Zuid Holland 2 2 3,3 
Noord Brabant 2 2 3,3 
Overijsel 1 1 1,7 

Limburg 1 1 1,7 

Drente 

60 100 % 

De vaart naar Scandinavie en de Noordelijke IJszee is in de eerste 

plaats een zaak van noordhollanders geweest. Matrozen uit dit gewest, 

die de kou en de stormen getrotseerd hadden, zullen bij hun thuiskomst 

over deze noordelijke streken verteld hebben. Op die manier konden 

de namen daarvan met hun specifieke secundaire connotaties deel van 

het plaatselijk onomasticon gaan uitmaken. Daarom vinden we ook juist 

in deze provincie de meeste noordelijke vernoemingsnamen. 

In het begin van dit hoofstuk heb ik de vraag gesteld of namen 

met een vernoemingsbasis gelegen in of rond de Noordzee of de Noorde

lijke IJszee gemeenschappelijke kenmerken vertonen. Het antwoord moet 

luiden dat zij in de eerste plaats aan de zee gerelateerd blijken te 

zijn. De kennis van de basisnamen is blijkbaar vooral verschaft door 
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personen die bij de visserij en de handel betrokken waren. Het is 

tevens in de gebieden waar deze mensen thuis hoorden of zich geves

tigd hadden. dat wij de meeste vernoemingsnamen aantreffen. 
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I,B,5 BERICHT VAN DE BUREN 
BelgH~ en Luxemburg 

Belgie be staat niet, menen veel belgen die het wet en kunnen. 

Het is dan misschien ook wat gewaagd over eponymica met een ver

noemingsbasis in Belgie te willen schrijven. lk moet inderdaad toe

geven dat de oogst aan belgische vernoemingsnamen niet overwel

dig end is. Bovendien valt er op het eerste gezicht ook nog weinig 

samenhang in te ontdekken. Laten we desondanks zien welk beeld 

we krijgen als we deze namen als groep be schouwen . 

In het totaal telde ik 127 belgische vernoemingsnamen. Daartoe 

heb ik dan ook de vijf vernoemingen , naar Luxemburg gerekend. 

Het was niet zo eenvoudig om tot dit getal te komen. Er moesten 

namelijk nogal wat mogelijke kandidaten afgewezen worden. Ten 

eerste waren daar de homoniemen. Er valt in de literatuur over 

vernoemingsnamen vaak een neiging te bespeuren om het verschijnsel 

van de homonymie over het hoofd te zien. Als men in twee verschil

lende landen twee eensvormige plaatsnamen tegenkomt, wordt er al 

snel gezegd dat de ene naar de andere vernoemd is (vgl Vlietinck 

(934) 233-240; Vincent (940) 251). Zeker wat Nederland en Vlaan

deren betreft, die toch een taalgebied uitmaken, lijkt mij dat een 

gevaarlijk uitgangspunt. 

Etymologisch gezien bestaan 

woordmateriaal dat elders bij 

vernoemingsnamen uit appellativisch 

naamvorming productief geweest is. 

Bij nederlandstalige vernoemingsnamen is dat "elders" echter Neder

land of Vlaanderen en is het betreffende woordmateriaal in principe 

\ dus ook nederlands. Daarmee wordt een belangrijk detectiecriterium, 

namelijk dat van de taalkundige onwaarschijnlijkheid, veel moeilijker 

te hanteren. Alleen als we aan kunnen ton en dat het nederlands 

waaruit een plaatsnaam gevormd is, op het moment van de naam

geving ter plekke niet meer in gebruik geweest is, kan zo'n naam 

voor verdere selectie in aanmerking komen. In de praktijk betekent 

dat meestal, dat we nagaan of de elementen waaruit een naam ety

mologisch bestaat al vroeg uitgestorven zijn, in het dialect van 

de betreffende streek niet voorkomen, of fonetisch niet met dat dia

lect in overeenstemming te brengen zijn. Het gaat daarbij vaak om 

topografische appellativa, die over het algemeen schriftelijk niet 
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erg overvloedig geattesteerd ZlJn. Enig voorbehoud blijft dus weI 

geboden als we uitspraken doen. 

Naast de homoniemen vormden verder de herkomstnaamtoponiemen 

een probleem. Er hebben altijd verbindingen bestaan tussen de gebie

den die nu Belgie en Nederland heten. Het was niet ongewoon dat 

aanzienlijken 

Soms hebben 

uit het zuiden in het noorden bezittingen verwierven. 

zij daar ook hun familienaam aan verbonden. Zo'n 

naam ging dan als toponiem functioneren. Als hij oorspronkelijk 

een herkomstnaam was, kon dat tot gevolg hebben dat hij later niet 

meer van een vernoemingsnaam te onderscheiden viel. Reeds in de 

middeleeuwen zijn op die manier herkomstnaamtoponiemen ontstaan. 

In Zeeuws Vlaanderen is het verdwenen dorp Koksijde bij Oostburg 

naar het geslacht van die naam genoemd (zie hoofdstuk IV. B. 9). 

Het dorp Nieuw Namen dankt zijn naam aan 

die in 1285 de polder van Namen bedijkte 

(1880) 687). De Proffeuldijk bij Schoondijke 

dwenen polder Briffeul, 

graaf Jan van Namen, 

(Zelandia Illustrata II 

verwijst 

door de 

naar 

heren 

de ver-

van die 

naam ingedijkt is (zie 

die waarschijnlijk 

hoofdstuk IV.B.3, 5. v. CYSOING) . Elders in 

Zeeland vinden we onder andere in Kapelle een aantal kastelen met 

belgische herkomstnaamtoponiemen. Bruelis is in het begin van de 

veertiende eeuw door Simon van Bruelis gesticht (Van Ysseldijk (1968) 

95). Het slot Poucques zou eens aan de burggraven van Ieperen 

behoord hebben (Van Ysseldijk (1968) 102). Dit is niet zo onwaar

schijnlijk als we bedenken dat in de vijftiende eeuw de heren van 

Poeke of Poucques burggraven van Ieperen waren. Enkele van hen 

waren met dochters uit de zuidbevelandse adel getrouwd (De Potter 

en Broeckaert VI, Poeke, 11-13; Stockman (1977) 168-170). Het kasteel 

Gistellis is mogelijk op het einde van de vijftiende eeuw door Gerard 

van Gistellis gebouwd (Van Ysseldijk (1968) 101-102). De ridderhofstad 

Voorhout te Kruiningen stamt uit de tweede helft van de veertiende 

eeuw en is door een lid van het geslacht van die naam gebouwd 

(Van den Broecke (1978) 102). De buitenplaats 1I101enbaix of Molen

bay te Grijpskerke, eens eigendom van de abdij te Middelburg, dankt 

zijn naam aan het geslacht Van Lannoy, tevens heren van Molenbaix, 

dat in de late middeleeuwen bezit op Walcheren had (vgl Van der 

Aa VII (1846) 1021; Unger I (1923) nr 666). 
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Ook in de toponymie van Noord Brabant stuiten we een aantal 

keren op herkomstnaamtoponiemen die op belgische familienamen terug

gaan. De tiendhoek Ranst in de Heer Boudenspolder bij Halsteren 

was in de eerste helft van de veertiende eeuw aan het geslacht 

Van Ranst toegevallen (Van Ham (1980) 79). De heren Van Glimes, 

heren van Bergen op Zoom, bedijkten omstreeks 1460 de polder Glimes 

bij Lepelstraat. In 1583 werd de polder gelnundeerd en in 1688 her

dijkt als Oud Glimespolder (Van Ham (1975) 11). In 1487 wordt te 

Wijk een gezaat, genaamd Moerkerken, vermeld (Kort (1978) 25). 

Waarschijnlijk is dit genoemd naar de heren Van Moerkerke, die 

verwant waren met de heren Van de Merwede (Van Leeuwen (1685) 

1008). Het slotje Beveren te Oosterhout dankt zijn naam aan de 

zeventiende-eeuwse eigenaars, de heren Van Beveren (Van Mosselveld 

(1964) 68-69). De polder Oud Beaumont te Dinteloord werd in 1652 

door Aernout van Beaumont bedijkt (Hallema (1955) 141). Bij Slie

drecht vinden we buitendijkse gronden, 1726, Grobbendonck. Deze 

zijn genoemd naar de graven Van Grobbendonk (Harmsen (1978) 107; 

Teixeira de Mattos IX, afd. VI (1936) 1046). 

Verspreid over de rest van het land vond ik nog enkele belgische 

herkomstnaamtopniemen. Het huis Ter Coulster te Heilo kreeg zijn 

naam in de tweede helft van de veertiende eeuw van Willem 

Gerbrandsz van der Coulster (Belonje (1946) 13-15). De bUitenplaats 

Marlot te Wassenaar heeft zlJn naam gekregen nadat hij in 1640 

in bezit gekomen was van Davidt van Marlot (Van Lit, 181). De 

buitenplaats Luxemburg te Maarsen dankt zijn naam aan de zeven

tiende-eeuwse franse maarschalk Luxembourg (Zwarts (1947) 24). 

De lijst van vroegste vermeldingen van belgische vernoemings-

namen ziet er als voIgt uit: 

oudste vermelding naam ligging denotatum 

1217 Kurtryke, Kortrike Ruwiel ontginning 

1272 Monfoirt Montfort kasteel 

Ie helft 16e eeuw Quaet Atrecht Kadzand poldersectie 

1565 Limborch Oosterhout slotje 

1567 Houdenaerde Oostburg stuk land 
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Zoals we zien bestaan er van de belgische vernoemingsnamen 

weinig vroege vermeldingen. Slechts vijf ervan worden v66r 1600 

vermeld. Dit komt overeen met 4 % van het totale aantal namen dat 

naar een lokaliteit in BelgH! of Luxemburg vernoemd is. In de vol

gende eeuwen neemt de hoeveelheid eerste vermeldingen slechts lang

zaam toe. V66r 1700 zijn er nog maar negen namen voor het eerst 

geattesteerd (= 7,1 % van het totaal). Leggen we de grens bij 1800, 

dan tellen we 22 eerste vermeldingen (= 17,5 % van het totaal). 

Er valt weinig samenhang in de oudere belgische vernoemings

namen te ontdekken. Als vernoemingsbasis treden steden op zoals 

Kortrijk, Oudenaarde, Oostende, Antwerpen, Gent, Diksmuide, Maldegem, 

Zottegem en Rupelmonde. Daarnaast vinden wij vernoemingen naar 

grotere gebieden zoals Limburg en Vlaanderen. Verder zien we onder 

de vernoemingsbases de heerlijkheden Greuneries, Houdringe, 

Maraiche, Mont-Sainte-Aldegonde en de kloosters Cambron en Postel. 

De vernoeming naar het kasteel Montfort dateert uit de middeleeuwen. 

Die naar de forten Lillo en Liefkenshoek begint waarschijnlijk op 

het einde van de zestiende eeuw of in de eerste decennia van de 

zeventiende eeuw. 

De meeste van deze oudere belgische vernoemingsnamen komen 

maar een keer v~~r. Dat hangt ongetwijfeld met de speciale aard 

van veel van deze vernoemingen samen. Dikwijls hebben we namelijk 

met een nederlandse lokaliteit te maken die naar de woonplaats of 

een bezitting van de eigenaar in het zuiden vernoemd is. In de 

negentiende eeuw ontstond op een plaats zeUs een explosie van dit 

soort namen toen kort na 1835 in de Eierlandse Polder de boerderij

namen Antwerpen, Burst, Gent, Herentals, Lochristi, Melle en Zoersel 

gegeven werden. Deze zijn alle vernoemd naar de woonplaatsen van 

aandeelhouders in de bedijking. 

Naast dergelijk individuele bezitters- of bewonersrelaties zijn er 

collectieve relaties aan te wijzen in het geval van Klein Vlaanderen 

in Gouda en Klein Vlaanderen in Middelburg. Deze buurten ontvingen 

hun naam nadat vlaamse textielarbeiders zich daar gevestigd hadden. 

Andere motieven dan de hier genoemde relaties zijn voor de keuze 

van de oudere belgische vernoemingsnamen nauwelijks aan te wijzen. 

Mogelijk hebben zij meegespeeld bij de vernoeming naar de forten 
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Liefkenshoek en Lillo. Deze lagen als enclaves op zuidnederlands 

gebied en zijn bekend geworden door de felle gevechten die er in 

1584 en 1585 om geleverd zijn. Liefkenshoek is daardoor zeUs een 

deel van een metaforische uitdrukking geworden. Iemand op Liefkens

hoek zoeken wordt in de zeventiende eeuw weI gebezigd voor "dood 

zijn". Ik acht het niet uitgesloten dat Liefken(s)hoek en Lillo ge

bruikt zijn om afgelegen of roerige plekken mee te benoemen, maar 

zekerheid heb ik op die punten niet kunnen vinden. 

De meerderheid van de belgische vernoemingsnamen wordt niet 

voor 1800 vermeld. Dat hoeft ens niet te verwonderen, want de meeste 

kunnen pas na 1800 gegeven zijn. Het betreft hier twee groepen 

bellieke vernoemingsnamen waarvan de bases eerst in 1815 of 1830 

een zodanige bekendheid gekregen hebben dat hun naam in de neder

landse toponymie toegepast kon worden. De eerste groep be staat uit 

namen die met de uiteindelijke nederlaag van Napoleon samenhangen. 

Dat zijn Quatre Bras met 24 naamdragers, Waterlo met 19 naamdragers 

en Belle Alliance met twee naamdragers, in totaal dus 45 namen. 

Ik heb deze napoleontische vernoemingsnamen in hoofdstuk 11.2 be

handeld. Ze zullen daarom verder alleen zijdelings ter sprake komen. 

Daarnaast is er een groep van 28 namen waarvan het mogelijk is 

de vernoemingsbases met de belgische omwenteling in verband te 

brengen. 

In een tijd van patat en belgenmoppen kunnen we het ens nauwe

lijks voorstellen, maar eens hebben we ons erg over onze zuiderburen 

opgewonden. De samenvoeging van noord en zuid in 1814 was welis

waar niet van harte gegaan, maar toch kwam de opstand van 1830 

eigenlijk als een verrassing. Hij maakte in Nederland een heel scala 

van emoties los. In het westen heerste in de eerste plaats veront

waardiging over wat het muitziek rot der belgen ons aangedaan 

had. In de randprovincies vielen er separatistische en ideologische 

sympathieen voor de oproerlingen te bespeuren. Verder waren er 

ook kringen die blij waren dat we op deze manier van de onbetrouw

bare belgen af konden komen. 

We weten hoe het met de opstand afgelopen is. De belgen hebben 

de nederlanders spoedig uit het hele zuiden verdreven. Alleen de 

Citadel van Antwerpen, verdedigd door Chasse, bleef nog in noorde-
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lijke handen. In oktober riep Willem I op tot een algemene mobili

satie van de rustende schutterij. In het najaar werd het Koninkrijk 

der Nederlanden door de grote mogendheden ontbonden. Het noorden 

wenste zich echter niet bij deze beslissing neer te leggen en zon 

op tegenacties. De verdediging van de Citadel door Chasse werd 

steeds meer als het symbool van de nederlandse onverzettelijkheid 

beschouwd. Vel en grepen de pen om hun vaderlandse gevoelens te 

uiten (Van Zonneveld (981) 200-212). De klap waarmee een luitenant 

ter zee 2e klasse in de ochtend van 5 februari 1831 Z.M. Kanonneer

boot Nr 2 in de lucht liet vliegen, deed ook de weinige inktpotten 

die nog gesloten waren, openspringen. Een golf van Citadelpoezie 

overspoelde het land. In augustus behaalde het nederlandse leger 

zijn laatste militaire overwinning in de geschiedenis tot vandaag 

toe. Tijdens de Tiendaagse Veldtocht werden de belgen bij Hasselt 

en Leuven verslagen. Daarna was het echter afgelopen. De fransen 

onder Gerard trokken Belgie binnen. De nederlanders moesten terug. 

Na een langdurige belegering viel op 23 december 1832 de Citadel 

van Antwerpen. Politiek was Nederland al eerder verslagen, maar 

het heeft nog tot 1839 geduurd voor Willem I het scheidingsverdrag 

met Belgie heeft willen accepteren. 

Ik heb al even aangestipt dat de reacties op de belgische opstand 

in het noorden niet overal dezelfde geweest zijn. In verschillende 

streken werd het "Welaan; te wapen!" waarmee Willem I op 4 oktober 

1830 de schutters opriep weI wat anders gelnterpreteerd dan de be

doeling was (Van Dam van Isselt (913) 1-55; Reinsma (961) 50-

72; Van Heiningen (971) 252-262; Zijlma (884) 199-200; Van Weerden 

z.j. 120-125; Hoffman (974) 98-159; Mooij (1978) 273-300). Nog in 

dezelfde maand ontstond er verzet tegen de mobilisatie in Herwen 

en Aard. In november sloeg dit over naar het gebied rond Zevenaar, 

de Achterhoek, het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en 

WaaI. Begin december was Twente aan de beurt. De protesten tegen 

de militaire maatregelen namen daar zo' n omvang aan dat de Rege

ring zich gedwongen zag troepen te sturen. Er von den op uitgebreide 

schaal inkwartieringen plaats. In de eerste maanden van 1831 was 

er een heuse expeditie nodig om het Land van Maas en Waal weer 

onder controle te krijgen. 

118 



Ook elders in het land is het tot opstootjes gekomen. Bij voorbeeld 

in Groningen in de Marne en in Friesland vooral in Schoterland 

en Haskerland. Verder- wer-den onder- andere reIletjes gemeld uit Driel, 

Soest, Odijk, Werkhoven, het Gooi en de Bollenstreek. De toestand 

in Zeeuws Vlaanderen gold in die tijd als "zeer gespannen". Daaren

tegen was het in Noord Brabant, waar geen schutters opgeroepen 

waren, betrekkelijk rustig. 

Na verloop van tijd heeft de situatie zich op de meeste plaatsen 

weer gestabiliseerd. Verspreid von den er echter in de zomer en in 

het najaar van 1831 nog weI ongeregeldheden plaats, zoals in Fries

land en de Marne. In dit laatste gebied was het verzet, nu tegen 

de financiering van de Tiendaagse Veldtocht, zo fel, dat het aIleen 

door de dreiging met militaire inkwartiering onderdrukt kon wor-den. 

De oppositie tegen het centrale gezag die uit deze gebeur-tenissen 

blijkt, is van verschillende aard geweest. Deels was het een sociaal 

protest dat uit de economische crisis voortkwam. De laatste jaren 

voor 1830 waren door misoogsten gekenmerkt. Het oproepen van de 

schutterijen en de verhoging van de belastingen ten bate van de 

oorlogsvoering maakten de situatie voor de bevolking op het platte

land nog hopelozer. Deels dr-oeg het verzet ook een ideologisch karak

ter. Men voelde sympathie voor de belgen omdat zij zich niet door

de hollanders de wet lieten voorschrijven. Veel katholieken waren 

er bovendien helemaal niet op gebrand om met de protestantse koning 

tegen hun geloofsbroeders in het zuiden op te trekken. Aktief aan 

de kant van de belgen te strijden werd hun echter uitdrukkelijk 

door- de clerus afgeraden. Deze merkte namelijk al heel _ snel dat 

de opstand een al te radikale richting uitging. Nee, het liefst wilde 

men in de katholieke streken van ons land van aIle last met betr-ek

king tot de gebeurtenissen in Belgie gevrijwaard blijven. 

Wat heeft dit verhaal over het binnenlands verzet in 1830-1831 

nu met belgische vernoemingsnamen te maken? WeI, dat wordt duide

lijk als we zien om welke namen het gaat en waar ze voorkomen. 

In de eerste plaats vinden we zeventien keer de naam de Citadel. 

In een aantal gevallen is hij in een wat veranderde vorm of met 

een ander genus overgeleverd. Dat komt omdat de naamgebruikers 

er de eponymische oorsprong niet meer van kenden. Zoals ik echter 
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in hoofdstuk IV.B.9 uiteengezet heb, kan de vernoemingsbasis van 

die namen alleen maar de Citadel van Antwerpen geweest zijn. 

Als we naar de denotatumcategorieen kijken, zien we dat de Cita

del acht maal als naam van een perceel land voorkomt. Vier maal 

is het de naam van een buurt of een rijtje huizen. Drie maal vinden 

we hem als naam voor een "ongespecificeerd gebouw", een maal als 

naam voor een landarbeiderswoning en een maal als naam voor een 

school. De verdeling van deze Citadel's is als voIgt: 

Friesland 7 

Overijsel 3 

Gelderland 2 

Groningen 1 

Noord Holland 1 

Zuid Holland 1 

Zeeland 1 

Noord Brabant 1 

17 

Als we de ligging van deze lokaliteiten nog iets nader onder

zoeken, merken we dat verschillende ervan juist in die streken ge

von den worden waar het in 1830-1831 onrustig geweest is of waar 

een flink deel van de bevolking katholiek was. In Overijsel blijken 

de namen bij voorbeeld juist in Twente voor te komen. In Gelderland 

vinden we ze in Driel en in Alfen in het Land van Maas en Waal. 

In Assendelft en Scheveningen woonden nogal wat katholieken. Anti

hollandse of anti-protestantse gevoelens vormden kennelijk een goede 

voedingsbodem voor het ontstaan van de naam de Citadel. Helaas 

geven de bronnen geen inlichtingen over de motieven die tot de keuze 

van die naam geleid hebben. Alleen weten we dat het Sikkadel te 

Scheveningen oorspronkelijk een blok huizen met een sociaal proble-

matische bevolking geweest 

daire connotaties van de 

is. Dit kan er op wijzen dat de secun

Citadel van Antwerpen dUidelijk anders 

waren dan bij voorbeeld die van Quatre Bras en Waterloo De beide 

laatste plaatsen beschouwde men als slagvelden waar de natie zich 

schitterend tegen de onderdrukker geweerd had. De Citadel was daar-
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KAART 6. De Belgische Opstand weerspiegeld in vernoemingsnamen 
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entegen een plek in het zuiden waar de koning en de hollanders 

zichzelf in moeilijkheden gebracht hadden. Een zelfde, wat afstande

lijke houding ten opzichte van een bellieke vernoemingsbasis komen 

we later in de negentiende eeuw ook bij de Kraton en Lombok tegen 

(zie hoofdstuk 1. A. 3). 

De afscheidingsvernoemingen kunnen nog aangevuld worden met 

Belgie. Hoewel deze naam al in de romeinse tijd bekend was, heeft 

men hem pas in de loop van de achttiende eeuw weer nieuw leven 

ingeblazen (Carnoy [1948] 57). De kans dat de twee nederlandse 

Belgie's van hoge ouderdom zijn, is dus erg gering. Bovendien komen 

ze beide in gebieden voor waar we ook de naam de Citadel al aange

troffen hebben, Twente en Friesland. Daar komt nog bij dat de bewo

ners van het gehucht Belgie in Friesland als ruw en armoedig be

schreven worden, iets wat we weI vaker bij plaatsen met een bellieke 

vernoemingsnaam tegenkomen. 

Tenslotte zijn er nog negen lokaliteiten die naar Brussel vernoemd 

zijn. Deze stad is vanouds het belangrijkste centrum van de zuide

lijke gewesten geweest. Theoretisch is de kans dat men hem al vroe

ger als vernoemingsbasis gebruikt heeft dus nog groter dan bij 

Belgie. Toch denk ik dat ook het ontstaan van de nederlandse 

Brussel 's in het licht van de belgische opstand gezien moet worden. 

In de eerste plaats is daar weer hun opvallende spreiding over 

het land: in Friesland drie naamdragers, in Groningen drie naamdra

gers, in Drente twee naamdragers en in Noord Brabant een naam

drager. Over het algemeen vinden wij ze dus in die delen van het 

land waar de afscheiding van Belgie ook al andere sporen in de 

toponymie achtergelaten heeft. Verder wijs ik er nog op dat het 

in vijf gevallen om de naam Klein Brussel gaat die als spotnaam 

voor een stad of dorp in Groningen of Friesland functioneert. Bij 

een daarvan, Leens, weten we zeker dat de naam uit 1830-1831 stamt 

Leens ligt in de Marne, de meest katholieke streek van Groningen. 

Het vormde in deze provincie het centrum van het verzet tegen de 

regeringsmaatregelen die tot demping van de belgische opstand 

moesten dienen. De opstootjes die er toen plaats vonden, waren het 

motief voor de keuze van de spotnaam Klein Brussel (Duinkerken 

(960) 22). Dit is dus een duidelijk geval van een bellieke vernoe-
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mingsnaam. Het lijkt me het meest aannemelijk dat de andere gro

ningse en friese spotnamen eveneens aan lokale on rust , al dan niet 

van politieke aard, uit dezelfde periode te danken zijn. 

Brussel komt verder nog drie maal als veldnaam voor, onder 

andere voor een aantal percelen weiland te Hantumhuizen. Hiervan 

wordt gezegd dat de grote afstand van deze stukken land tot de 

boerderij van de eigenaar het motief voor de keuze van deze naam 

geweest is. Of dit er op kan wijzen dat we met een bellieke vernoe

mingsnaam te doen hebben, is niet zeker. Een dergelijk naamkeuze

motief pleegt immers bij allerlei soorten vernoemingsnamen op te 

treden. 

Voor zover we het tot nu toe hebben kunnen overzien, vertonen 

alleen de belgische vernoemingsnamen die hun ontstaan aan de af

scheiding te danken hebben enige samenhang. De overigen lijken 

nogal lukraak over het land gespreid te zijn. Laten we kijken of 

een telling per provincie deze indruk bevestigt. 

aantal aantal percentage 
provincie vernoemingsbases vernoemingsnamen v. h. totaal 

Noord Holland 11 20 15,7 % 

Zeeland 17 20 15,7 
Friesland 6 15 11 ,8 

Groningen 5 13 10,2 
Gelderland 9 13 10,2 

Noord Brabant 8 12 9,4 
Zuid Holland 10 10 7,9 
Utrecht 7 8 6,3 
Overijsel 4 6 4,7 
Drente 3 5 3,9 
Limburg 4 5 3,9 

127 100 % 

Zoals zo vaak wordt de lijst aangevoerd door de provincie Noord 

Holland. We moeten echter weI bedenken dat dat deze keer alleen 

maar aan de boerderijnamen in de Eierlandse Polder te danken is. 
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Zonder deze zeven namen zou Noord Holland ergens in de middenmoot 

geeindigd zijn. Om bovenstaande lijst te kunnen interpreteren moe ten 

we eigenlijk eerst nog twee andere overzichten opstellen, namelijk 

die van de bellieke en die van de niet-bellieke belgische vernoe

mingsnamen. Het eerstgenoemde omvat 45 napoleontische namen, 28 

namen die met de afscheiding van BelgH~ samenhangen, Oostende 

dat uit 1600 dateert en de lJzer, die een vernoeming uit de Eerste 

Wereldoorlog is, tesamen 75 namen. Daar staan 52 niet-bellieke namen 

tegenover. 

belliek 
aantal 

provincie vernoemingsnamen 

Friesland 14 

Noord Holland 12 

Groningen 11 

Gelderland 7 

Noord Brabant 6 

Drente 5 
Zuid Holland 5 

Overijsel 4 

Zeeland 4 

Limburg 4 

Utrecht 3 

75 

niet-belliek 

provincie 

Zeeland 

Noord Holland 

Noord Brabant 

Gelderland 

Zuid Holland 

Utrecht 

Groningen 

Overijsel 

Friesland 

Limburg 

aantal 
vernoemingsnamen 

16 

8 

6 

6 

5 

5 
2 

2 

1 

1 

52 

Een vergelijking van deze twee lijsten laat zien dat de negen

tiende eeuw tamelijk revolutionerend op het bestand van belgische 

vernoemingsnamen gewerkt heeft. V66r 1800 kwamen deze namen be

trekkelijk weinig voor. Zeker in de noordelijke provincies en in 

Noord Holland waren zij zeer schaars vertegenwoordigd. Voor de 

naamgevers in die streken bestond Belgie nog niet als eponymisch 

basisgebied. Alleen in Zeeland en Noord Brabant functioneerden topo

niemen 1iit de Zuidelijke Nerrerlanden vaker als vernoemingsnaam. 

Dit was vooral een gevolg van de vestiging van individuele belgische 

grondbezitters in die provincies. Pas in de negentiende eeuw kwam 
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Belgie ook meer binnen de horizon van de nederlanders in andere 

delen van het land. Daarbij is het echter weI opvallend dat de 

vernoemingsnamen die toen gegeven werden hun ontstaan in de eerste 

plaats aan militaire gebeurtenissen te danken hadden. 
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I.B.6 DICHT BIJ HUIS 
Nederland 

In dit hoofdstuk wil ik de namen behandelen die hun vernoemings

basis in ons eigen land hebben. Het gaat dus am nederlandse 10k ali

teiten die naar nederlandse lokaliteiten vernoemd zijn. Zoiets klinkt 

eenvoudig: geen problemen met vreemde talen of moeilijk te inter

preteren secunda ire connotaties. Toch blijken er nog heel wat moei

lijkheden op te duiken als we deze inheemse namen afzonderlijk 

of als groep beoordelen willen. In de eerste plaats is het niet zo 

makkelijk nederlandse vernoemingsnamen op het spoor te komen. 

In tegenstelling tot namen met een vernoemingsbasis in andere taal

gebieden kunnen zij zich namelijk heel goed tussen niet-eponymische 

nederlandse toponiemen schuil houden. Hun taalkundige afkomst is 

immers dezelfde. Zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, 

is er in dat geval uiterlijk moeilijk verschil te zien tussen homo

niemen en vernoemingsnamen. Enig voorbehoud blijft dus weI geboden 

als we uitspraken doen. 

Een ander obstakel vormen de herkomstnaamtoponiemen. Tijdens 

het verzamelen van mijn materiaal kwam ik zeer veel toponiemen 

tegen die op nederlandse herkomstnamen bleken terug te gaan. Ik 

zal daar in het volgende hoofdstuk nog op terug komen. 

Na het uitschiften van de niet in aanmerking komende namen 

hield ik 367 vernoemingsnamen over die hun basis in Nederland heb

ben. Omdat 

ten aanzien 

het geheel zich binnen onze grenzen afspeelt, zijn er 

van de verspreiding twee vragen te stellen: hoe is de 

verde ling van vernoemingsnamen over het land en hoe zijn de 10k ali

teiten waarnaar die vernoeming plaats gevonden heeft, over het 

land verdeeld? We beginnen met de eerste vraag. De inheemse ver

noemingsnamen zijn als voIgt over de verschillende provincies ver

deeld: 

provincie 

Noord Holland 

Friesland 

Zuid Holland 

aantal vernoemingsnamen 

102 

44 
44 

127 

percentage v. h. totaal 

27,8 % 

12,0 

12,0 



Gelderland 33 9.0 
Drente 32 8.7 
Groningen 24 6.5 
Noord Brabant 23 6,3 

Overijsel 21 5.7 
Utrecht 19 5.2 
Zeeland 19 5.2 
Limburg 6 1.6 

367 100 % 

We zien dat de inheemse vernoemingsnamen vooral in het westen 

en noorden van het land en in Gelderland voorkomen. Dat Drente 

zo hoog op de lijst staat is het gevolg van een concentratie van 

eponymic ale waternamen in Nieuw Tiendeveen. Voor het overige komt 

het beeld dat uit deze lijst spreekt vrij aardig overeen met het 

beeld dat we krijgen als we de namen met een vernoemingsbasis 

in andere landen of andere werelddelen bekijken. Dat wil dus zeggen 

dat niet het feit dat het inheemse vernoemingsnamen zijn maakt dat 

we deze namen op de hier geschetste manier over het land verspreid 

vinden, maar het feit zonder meer dat het vernoemingsnamen zijn. 

De volgende vraag betreft de verdeling van de vernoemingsbases 

over de verschillende provincies. Daarbij doet zich de moeilijkheid 

voor dat een aantal bases provinciegrenzen overschreidt of meer 

dan een provincie omvat. Meestal heb ik dit opgelost door de naam 

onder te brengen bij de provincie waar het grootste deel van zo' n 

gebied of rivier zich bevindt. Een aantal gevallen heb ik echter 

onder een hoofdje "Algemeen" moeten rubriceren. Het betreft de namen 

Flevo. Noordzee, Woud zonder genade, Zeventien Provincien en Zuider

zee. In de onderstaande lijst heb ik per provincie het aantal ver

noemingsbases geteld met daarnaast het aantal vernoemingen dat 

daarnaar plaats gevonden heeft. 
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aantal ver- percentage aantal ver- percentage 

provincie noemingsbases v .h. totaal noemingsnamen v .h. totaal 

Noord Holland 57 29,5 % 114 31,1 % 

Zuid Holland 33 17,1 77 21,0 

Gelderland 27 14,0 52 14,2 

Zeeland 15 7,8 22 6,0 

Friesland 10 5,2 16 4,4 

Overijsel 10 5,2 15 4,1 

Utrecht 9 4,7 15 4,1 

Noord Brabant 9 4,7 13 3,6 

Groningen 8 4,1 14 3,8 

Drente 6, 3,1 19 5,2 

"Algemeen" 5 2,6 6 1,6 

Limburg 4 2,1 4 1,1 

193 100 % 367 100 % 

Twee dingen springen uit dit overzicht duidelijk naar voren. 

Ten eerste blijkt er een overwicht te zijn van de provincies Noord 

Holland, Zuid Holland en Gelderland als "leveranciers" van vernoe

mingsbases. Ten tweede valt het op dat het aantal naar deze bases 

vernoemde namen procentueel niet erg afwijkt van het aantal basis

namen zelf. Dat Noord Holland en Zuid Holland iets hogere percen

tages aanwijzen is een gevolg van het feit dat er zoveel vernoemingen 

naar Amsterdam (38 keer) en Vianen (22 keer) plaats gevonden 

hebben. 

We hebben nu gezien in welke delen van ons land veel inheemse 

vernoemingsnamen voorkomen en in welke gebieden de meeste vernoe

mingsbases liggen. Het is mogelijk de verhouding tussen "gever" 

en "nemer" nog iets verfijnder te beschrijven. We kunnen dit doen 

door per provincie na te gaan waar de lokaliteiten liggen die als 

basis voor de betreffende vernoemingsnamen gediend hebben. am 

niet geheel in de cijfers te verdrinken heb ik alleen de meest fre

quente basisgebieden opgenomen. 
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aantal vernoemings- aantal percentage totaal-
provincie vernoe- bases vernoe- van het percentage 

mingsnamen gelegen in mingsnamen totaal 

Noord Holland 102 Noord Holland 47 46,1 % 

} Zuid Holland 19 18,6 76,5 % 

Gelderland 12 11,8 

Friesland 44 Noord Holland 12 27,3 

} Gelderland 11 25,0 72,7 
Zuid Holland 9 20,4 

Zuid Holland 44 Zuid Holland 15 34,1 

} Noord Holland 12 27,3 75,0 
Gelderland 6 13,6 

Gelderland 33 Noord Holland 11 33,3 

} Gelderland 8 24,2 72,7 
Zuid Holland 5 15,2 

Drente 32 Noord Holland 13 40,6 

) Zuid Holland 5 15,6 65,6 
Gelderland 3 9,4 

Groningen 24 Drente 7 29,2 

} Groningen 6 25,0 62,5 
Noord Holland 2 8,3 

Noord Brabant 23 Zuid Holland 11 47,8 

} Noord Holland 4 17,4 82,6 
Gelderland 4 17,4 

Overijsel 21 Overijsel 21 42,9 

} Zuid Holland 3 14,3 66,7 
Noord Holland 2 9,5 

Utrecht 19 Noord Holland 6 31,6 

) Zuid Holland 3 15,8 63,2 
Gelderland 3 15,8 

Zeeland 19 Zeeland 9 47,4 

} Zuid Holland 6 31,6 94,8 
Gelderland 3 15,8 

Limburg 6 Noord Holland 3 50,0 

} 100,0 Utrecht 2 33,3 
Overijsel 1 16,7 

3-67 
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Er zijn uit deze lijst twee conclusies te trekken. Ten eerste blijkt 

er uit dat voor iedere provincie geldt dat de meerderheid van zijn 

bases slechts in een beperkt aantal provincies ligt. Als we naar 

de totalen van de meest preferente basisgebieden kijken, zien we 

dat deze steeds boven de 60 % en in de meeste zelfs boven de 70 % 

liggen. 

In de tweede plaats vaH uit dit overzicht op te maken dat de 

meeste provincies een voorkeur voor hetzelfde soort basisgebieden 

hebben. Vooral Holland en, in mindere mate, Gelderland blijken 

populair te zijn. Een andere preferentie, namelijk die voor de eigen 

provincie, spreekt wat minder duidelijk uit deze lijst, maar vaH 

toch niet geheel te ontkennen. Dat wil dus zeggen dat nederlanders 

die inheemse vernoemingsnamen wilden geven in de eerste plaats 

vernoemden naar lokaliteiten die in Noord- en Zuid Holland gelegen 

waren, maar ook weI naar lokaliteiten dicht in de buurt. 

Bij de namen die we in dit hoofdstuk behandelen liggen de lokali

teiten van de vernoemingsnamen en die van de basisnamen niet zo 

erg ver van elkaar verwijderd. De grootste afstand, zo'n tweehon

derd kilometer, is die tussen het gehucht De Willemstad te Marum 

en zijn vernoemingsbasis in het westen van Noord Brabant. 

Er zijn verschillende gevallen aan te wijzen waarin de vernoeming 

naar zeer dichtbij gelegen lokaliteiten plaats gevonden heeft. We 

vinden deze situatie vrijwel aIleen in Noord- en Zuid Holland. Als 

voorbeelden noem ik Grote Markt en Heili.gland in de duinen bij 

Bloemendaal, vernoemd naar twee haarlemse straten, Amstel veld, 

zowel in Weesp als Aalsmeer, vernoemd naar een marktplein in 

Amsterdam en Reynegom te Leiden, vernoemd naar het huis Rijnegom 

te Zoeterwoude. 

Een aantal keren hebben we bij deze nederlandse namen in Neder

land met een speciale geografische afhankelijkheid te maken. Loka

liteiten blijken vernoemd te zijn naar het gebied waarin zij liggen. 

Zo bij voorbeeld Amstelland te Amstelveen, Hameland te Twello en 

Lochem, Noord-Holland in de Haarlemmermeer, Twente in Beuningen, 

Rijnland in Hazerswoude, Westfriesland in Westerblokker en Zeeland 

in Kattendijke. 

Het overwicht van de hollandse, en speciaal de noordhollandse 
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vernoemings bases kan op een punt nog nader gespecificeerd worden. 

Er valt namelijk een vrij grote groep amsterdamse namen te onder

scheiden. Daarbij gaat het natuurlijk in de eerste plaats om de 

naam Amsterdam zelf, die we 34 keer als vernoemingsnaam vinden. 

Een enkele maal treffen we ook de bijnaam van de hoofdstad, Mokum, 

aan. Verder vinden we vernoemingen naar de grachten het Singel, 

de Herengracht, de Prinsengracht, de Keizersgracht, de Martelaars

gracht. de Binnenkant en de Buitenkant en naar de straten de Kal

verstraat en de Warmoesstraat. Buurten die als vernoemingsbasis 

optreden zijn het Bickerseiland, Kattenburg, het Realeneiland en 

de Pijp. Andere plekken in Amsterdam die tot vernoeming gelnspireerd 

hebben zijn het Amstelveld, de Bocht van de Herengracht en de 

Diemermeer. Tenslotte hebben we in het Deutzenhofje en het Spaanse 

Huis twee gevallen waar een huis als vernoemingsbasis gefunctioneerd 

heeft. 

In totaal telde ik dus naast de naam van de stad zelf negentien 

amsterdamse basisnamen. Samen vormen zij 35.1 % van de noord

hollandse basisnamen. Deze twintig basisnamen hebben in Nederland 

in 61 vernoemingsnamen geresulteerd. Procentueel betekent dit 

dat zij 53,5 % van de 114 vernoemingsnamen met een basis in Noord 

Holland u itmaken. 

De namen met een vernoemingsbasis in Amsterdam zijn als voIgt 

over het land verdeeld: 

aantal percentage van 

provincie vernoemingsnamen het totaal 

Noord Holland 16 26,2 % 

Drente 11 18,0 

Friesland 9 14,8 
Utrecht 6 9,8 
Gelderland 6 9,8 
Zuid Holland 6 9,8 
Overijsel 3 4,9 
Noord Brabant 2 3,3 
Limburg 2 3.3 
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KAART 7. Amsterdam en namen met een vernoemingsbasis in Amsterdam 
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Groningen 

Zeeland 

o 
o 

61 

0,0 % 

0,0 

100 % 

Hieruit blijkt dat de "amsterdamse olievlek" zich vooral over 

het noordwesten en midden van het land uitgebreid heeft en veel 

minder over het zuiden en noordoosten. 

Vergeleken met namen die hun vernoemingsbasis elders in Europa 

of het Midden Oosten hebben verschijnen de inheemse namen eigenlijk 

vrij laat in de bronnen. Verschillende van die andere namen worden 

een of twee eeuwen eerder dan de nederlandse namen voor het eerst 

vermeld. De attestaties van deze laatstgenoemde namen zijn bovendien 

lange tijd nog erg schaars. Onderstaande namen kwam ik in bronnen 

voor 1500 tegen. 

oudste vermelding naam ligging denotatum 

1330 Gelrelant Warmond leengoed 

1381-3 Twente Seuningen erve 

1446 Vianen Oosterland polder 

1475 Utrecht Volte erve 

1482 Vreeswyck De Silt perceel land 

1494 ten Sticht Wichmond erve 

Na 1500 wast de stroom van inheemse vernoemingsnamen aanvan

kelijk maar heel traag. Tot 1600 zijn niet meer dan vijftien (4,1%) 

van de 367 namen voor het eerst vermeld. Leggen we de grens bij 

1800 dan blijkt het getal tot 69 (18,8 %) gestegen te zijn. V66r 1850 

tellen we 99 (27,0 %) oudste vermeldingen en v66r 1900 193 (52,6 %). 

We mogen uit deze getallen weI conc1uderen dat de inheemse vernoe

mingsnamen in Nederland voor een belangrijk deel van vrij recente 

datum zijn. De oudste stammen weliswaar uit de middeleeuwen, maar 

de meerderheid is ongetwijfeld pas veel later gegeven. 

Willen we de namen met een vernoemingsbasis in Nederland trach

ten te karakteriseren, dan dienen we ook hun denotata in het onder

zoek te betrekken. Als we deze enigszins systematiseren, blijken 
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er drie denotatumcategorieen te zijn waarbij de meerderheid van 

de inheemse vernoemingsnamen in te delen va1t: boerderijen met 

106 namen (28,9 % van het totaal), onbewoonde lokaliteiten met 86 

namen (23,4 %) en bewoonde oorden, buurten en wijken met 80 namen 

(21,8 %). 

De verdeling van de meest voorkomende denotatumcategorieen over 

de verschillende provincies ziet er als voIgt uit: De categorie boer

derij is de meest frequente in Noord Holland (51 % van de daar 

voorkomende vernoemingsnamen), Zeeland (31,6 %), Overijsel (28,6 %) 

en Gelderland (27,3 %). De bewoonde oorden voeren de lijst aan 

in Limburg (50 % van de daar voorkomende vernoemingsnamen), Fries

land (45,5 %) en Zuid Holland (29,6 %). In Groningen en Noord 

Brabant vormen de onbewoonde lokaliteiten de meest voorkomende 

denotatumcategorie (62,5 % en 60 %). In Drente is dat de categorie 

wateren met 34,4 %. In Utrecht eindigen de categorieen "ongespeci

ficeerd gebouw" en onbewoonde lokaliteit ex aequo op de eerste plaats 

met ieder 21,1 %. 

Het beeld dat uit deze cijfers spreekt is tamelijk diffuus. Als 

we de getallen van de denotatumcategorieen met lagere frequenties 

erbij zouden betrekken, zou het er niet duidelijker op worden. Mis

schien moeten we dit ook weI als een van de kenmerken van de 

nederlandse vernoemingsnamen in Nederland beschouwen. Denotatief 

bestrijken zij een vrij breed scala. Opvallende region ale verschillen 

zijn er eigenlijk niet te onderscheiden. De drie hierboven genoemde 

denotatumcategorieen zijn vrijwel overal het meest vertegenwoordigd. 

Andere categorieen, zoals bij voorbeeld villa I 5, landhuizen, herbergen 

en molens komen we over het algemeen veel minder tegen. 

Herbergen, villa I 5 en landhuizen ontmoeten we nog weI eens bij 

de namen waarvan de vernoemingsbasis in een ander land of wereld

dee 1 gelegen is. Onder de molennamen daarentegen komen we vrijwel 

geen enkele soort vernoemingsnamen tegen. De molens moeten het 

meestal doen met solie de hollandse namen als de Vlijt, de Deugd en 

het Vergulde Kalf. 

Over de denotata van de vernoemingsbases wil ik kort zijn, omdat 

ze bij de behandeling van de naamkeuzemotieven ten dele ook nog 
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ter sprake komen. Meer dan de helft van de inheemse eponymica 

is vernoemd naar een stad of een dorp. De meeste daarvan, namelijk 

acht, vinden we in Zuid Holland. Dat zijn Brielle, Dordrecht, Goeree, 

's Gra venhage, 

liggen Arnhem, 

en Zutfen. Het 

Leiden, Rotterdam, Schiedam en Vianen. In Gelderland 

Borkulo, Groenlo, Harderwijk, Kulemborg, Zaltbommel 

is opvallend dat er maar naar vier noordhollandse 

steden vernoeming plaats gevonden heeft, te weten Alkmaar, Amster

dam, Haarlem en Zaandam. In het noorden treffen we alleen in Drente 

en Friesland stedelijke vernoemingsbases aan. In Drente is dat Koe

vorden en in Friesland zijn het Dokkum, Franeker, Harlingen en 

Leeuwarden. Noord Brabant levert verder nog de steden Breda, Eind

hoven, 's Hertogenbos en Willemstad en Zeeland de steden Aarden

burg, Brouwershaven en Domburg. 

Bij de vernoemingsbases die op het moment van de vernoeming 

nog tot de dorpen of landelijke nederzettingen gerekend konden wor

den, is het beeld iets anders. Het aantal basisnamen is groter dan 

bij de steden. Er valt bovendien een duidelijk overwicht van de 

provincies Noord- en Zuid Holland en Zeeland waar te nemen. Samen 

leveren zij meer dan veertig basisnamen. 

Bij de stedelijke vernoemingsbases komen we nog weI eens een 

hoge vernoemingsfrequentie tegen. Denk bij voorbeeld aan Amsterdam 

en Vianen. Dit is bij de dorpen nooit het geval. Waarschijnlijk moet 

dat daaruit verklaard worden dat vernoeming naar dorpen vrijwel 

steeds alleen op de herkomst of de woonplaats van de naamgever 

gebaseerd geweest is, terwijl er bij de vernoeming naar steden ook 

andere naamkeuzemotieven een rol gespeeld hebben. 

Ruim een vijfde deel van de inheemse vernoemingsnamen heeft 

een provincie, een landstreek of een eiland als vernoemingsbasis. 

Met uitzondering van Drente en Overijsel Zl)n alle provincies een 

of meer keren vernoemd. De landstreken of van ouds bekende regio' s 

zijn daarentegen tot een paar delen van het land beperkt. De provin

cie Groningen levert de vernoemingsbases Fivelingo, Humsterland, 

Hunsingo, Oldambt en Westerwolde. In Overijsel vinden we Twente. 

Gelderse vernoemingsbases in deze categorie zijn Hameland, Teister

bant en de Veluwe. Wat Noord Holland betreft heeft er vernoeming 
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plaats gevonden naar Amstelland, Waterland en West Friesland. Zuid

hollandse vernoemingsbases zijn het land van Arkel en Rijnland. 

In de categorie eilanden komen we de Waddeneilanden Tessel, Ameland 

en Schiermonnikoog tegen en verder de voormalige eilanden Urk en 

Schokland. 

Bij de vragen die we tot nu toe aan het inheemse vernoemings

namenmateriaal gesteld hebben, bleek het in vele gevallen mogelijk 

een antwoord te geven dat op getallen gebaseerd was. We komen 

nu bij het probleem van de motieven die de naamgevers voor de 

de keuze van deze namen gehad hebben. Hier zullen we het met 

verspreide gegevens moeten doen omdat de noodzakelijke informatie 

dikwijls ontbreekt. 

Van enkele tientallen namen is bekend dat zij gekozen zijn omdat 

een eigenaar of bewoner van een bepaalde vernoemingsbasis afkomstig 

was, daar bezit had, of er op een andere manier persoonlijk mee 

verbonden was. Vernoeming naar de plek waar men vandaan komt 

kan het werk van een individu of van een groep zijn. Bij het laatste 

den ken we vooral aan naamgeving die in het kader van kolonisatie

bewegingen plaats gevonden heeft. Het merkwaardige is echter dat 

daar in Nederland wat de middeleeuwen betreft zo weinig van te 

merken valt, hoewel vele delen van het land in de tijd van de 

middeleeuwse binnenkolonisatie in cultuur gebracht zijn. Het enige 

voorbeeld dat ik gevonden heb, is Kort Haarlem te Gouda, dat in 

1491 voor ' het eerst vermeld wordt, maar enkele eeuwen eerder ont

gonnen is. 

Bij de namen waarvan de keuze met de afkomst van een indivi

duele bewoner samenhangt. kan de vernoemingsbasis zowel een plaats 

als een streek zijn. Het eerste zien we onder andere bij de boerderij

naam Alkmaar te Prinsenhage. Voorbeelden van het laatste zijn Twente 

te Heithuizen en Vraisland te Middelstum. Een wat ongebruikelijke 

en nogal radikale variant van de vernoeming naar de plaats van 

herkomst komen we tegen bij Rollecate te Dedemsvaart en Tautenburg 

te Roden. Beide keren gaat het om lokaliteiten die opgebouwd zijn 

uit het puin van de gesloopte vernoemingsbasis. 

Talrijker zijn de gevallen waar de vernoeming plaats yond na 

bezitsvermeerdering, maar zonder dat er migratie aan te pas kwam. 
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De eigenaar bleef gewoon op de vernoemingsbasis wonen. Dit zien 

we bij voorbeeld bij de boerderijen Heemstede onder Workum en Ake

rendam bij Winkel. In principe zal de naamkeuze van het leengoed 

Gelrelant te Warmond op dezelfde grondslag berust hebben. We mogen 

aannemen dat het goed de naam gekregen heeft nadat het aan de 

graaf van Gelre in leen opgedragen was. 

Enigszins hiermee verwant is de vernoeming naar de woonplaats 

van een aandeelhouder in een bedijking. In de zestiende eeuw komen 

we dit al tegen bij Kijfhoek in Vrouwenparochie. In de Eierlandse 

Polder vinden we zeven boerderijen die omstreeks 1835 op basis van 

dit motief een nederlandse vernoemingsnaam gekregen hebben, namelijk 

Breda, Dordrecht, IS Hertogenbosch, Leyden, Prinsenhage, Rotterdam 

en Vianen. 

De vorm van naamkeuze die we hier bespreken, treedt niet alleen 

bij individueel eigendom op, maar ook bij bezitsvorming door instel

ling en . Uit de middeleeuwen kennen we al de vernoeming naar de 

plaats van vestiging van een klooster, zoals bij Rijnsburg te Seroos

kerke en Ten Donk te Ridderkerk. In de negentiende eeuw kunnen 

we hetzelfde fenomeen waarnemen bij de vernoeming naar de plaatsen 

waar de veenontginningsmaatschappijen hun kantoor hielden, zoals 

Nieuw Amsterdam en Nieuw Dordrecht. Nieuw Haarlem bij Erica is 

mogelijk eenzelfde geval. 

Een eigenaar hoefde niet beslist naar de plek waar hij woonde 

te vernoemen. Hij kon ook bezit dat hij elders had als vernoemings

basis nemen. Dit is bij voorbeeld bij Boxmeer te Didam gebeurd. 

De relatie van een naamgever tot een vernoemingsbasis kon ook ge-

compliceerder zlJn. 

ouderlijk huis van 

Saxenburg te Bloemendaal is vernoemd naar het 

de echtgenote van de eigenaar. Rusthout in de 

Anna Paulownapolder dankt zijn naam aan het landhuis van de ouders 

van de beheerder van die boerderij. Tenslotte vinden we in Aarden

burg te Doorn een geval van vernoeming naar de plaats waar het 

geslacht van de naamgever oorspronkelijk vandaan gekomen is. 

Over andere naamkeuzemotieven dan die welke met eigendoms

verhoudingen samenhangen heb ik veel minder gegevens gevonden. 

We zullen de gevallen waarvan we iets weten of vermoeden nu nader 

bekijken. Een landschappelijke eigenaardigheid als naamkeuzemotief 
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treffen we aan bij het zandige terrein de Veluwe te Dreumel en de 

nieuwbouwwijk Zandvoort te Gorkum, beide zo genoemd wegens de 

aanwezigheid van veel zand. De keuze van de veldnaam Zuid Limburg 

te Nunen zal waarschijnlijk met de geaccidenteerdheid van het terrein 

samenhangen. 

Topografische karakteristieken liggen onder andere ten grondslag 

aan de naam de Kalverstraat te Nieuw Loosdrecht voor een smal 

vaarwater en Klein 

gestructureerde dorp 

nog te begrijpen als 

Molkwerum als bijnaam voor het onregelmatig 

Marken-Binnen. Deze laatste naam is alleen 

men weet dat de topografie van het friese dorp 

Molkwerum na de uitgave van een plattegrond in de achttiende eeuw 

algemeen bekend geworden was. Zo werd ook het dorp Strijp met 

zijn kronkelende wegen omstreeks 1825 omschreven als het MeH~rysch

Malkwerum (Brock [1978] 260). 

Architectonische eigenaardigheden vinden we een aantal keren 

als motief voor de keuze van het Lo als naam voor een groep lelijke 

huizen. Het gaat hier dus om een spottende vernoeming naar het 

fraaie paleis van stadhouder Willem I I I. Het bekendste paleis in 

Nederland is Soestdijk. De witte kleur ervan heeft in Winschoten 

gelnspireerd tot het geven van de naam Soestdijk aan een rijtje 

witte huizen. Er is ook naar opvallende militaire bouwwerken in 

Nederland vernoemd, zoals Knodsenburg, Loevestein, Brittenburg 

en Boneschans. Het motief voor deze vernoemingen heb ik over het 

algemeen niet kunnen achterhalen. 

Andere motieven die gehanteerd zijn, horen meer in de sociaal

economische sector thuis. Wegens zlJn economische activiteit kreeg 

Meppel de bijnaam Klein Rotterdam. De aanwezigheid van industrie

molens heeft misschien aanieiding gegeven tot het vernoemen van 

het gehucht Zaandam te Winsum naar de plaats in Noord Holland. 

De manier waarop omwonenden tegen een nieuwe nederzetting of een 

uitbreiding van de bestaande bewoning aankeken, was niet altijd 

even vriendelijk. Men kon op de nieuwkomers neerzien of ze met 

afgunst bejegenen. Zoals we hieronder nog zullen zien heeft het 

eerste waarschijnlijk bij verschillende vernoemingen naar Amsterdam 

een rol gespeeld, maar bij voorbeeid ook bij het geven van de naam 

Amerongen aan een rij huizen voor daklozen en a-.sociakn te Bano. 
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De vernoemingsbasis bij dit laatste was het kasteel waar ex-keizer 

Wilhelm II tijdelijk ondergebracht was. Afgunst lag ten grondslag 

aan de vernoeming van een elite-barak in het doorgangskamp Wester

bork naar de Bocht van de Herengracht in Amsterdam. 

De populariteit van de amsterdamse namen is het gevolg van 

een aantal factoren. In de eerste plaats is daar het feit dat Amster

dam, al voor het hoofdstad werd, de belangrijkste stad van het 

land was. Het is een bekend verschijnsel dat hoofdsteden en andere 

veelbesproken steden vaak als vernoemingsbasis optreden (vgl 

Hallberg (1976) 70). Wat de motieven voor de keuze van een derge

lijke naam geweest zijn, is meestal niet uit te maken. Voor zover 

de naamgevers niet uit de stad zelf afkomstig zijn, kan het prestige 

dat zo'n belangrijke stad heeft mogelijk een rol spelen bij de ver

noeming van een lokaliteit elders in het land. Ik krijg echter de 

indruk dat er niet overal even positief over de hoofdstad gedacht 

werd. De bijnaam Klein Amsterdam voor het indertijd beruchte dorp 

Sint Willebrord is wat dat betreft tekenend. De bedenkelijke reputatie 

van Amsterdam - en van de hoofdstad van Frankrijk - spreekt ook 

uit het gedicht "Nederlands paradijs" dat in 1845 door een anonymus 

in elkaar geknutseld werd: 

Papa! - dus sprak Annet - houdt gij niet voor gewis, . 

Dat Amsterdam het Paradijs van Neerland is? 

o Ja! mits na den val; maar, zal uw beeld gelijken, 

Wil uit het woord de vierde en vijfde letter strijken. 

(Groninger Volksalmanak voor 1845, 206). 

De naam Klein Amsterdam vinden we verschillende malen voor 

een gehucht of een buurt vermeld. Voor zover ik via foto I s of door 

eigen aanschouwing heb kunnen nagaan, gaat het hierbij steeds 

om vrij armoedige bewoningsconcentraties in plattelandsgemeenten. 

Dit kan er op duiden dat de naamgevers, in dit geval waarschijnlijk 

de omwonenden, met de naam Klein Amsterdam iets negatiefs bedoeld 

hebben. Het contrast is een belangrijke factor bij naamvormings

processen (Moser 0951-1952) 69). Het zal ook hier een rol gespeeld 

hebben. Amsterdam was de grootste stad van het land en lange tijd 
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het belangrijkste economische en culturele centrum. Tegelijkertijd 

werd de tegenstelling tussen stad en 

wanneer "Amsterdam" tegenover 

zich op het platteland 

"de 

land nooit sterker gevoeld dan 

provincie" geplaatst werd. Dit 

was men zeer weI bewust. "Amsterdam" stond 

daar voor al die stedelijke elementen die men zelf niet bezat. Als 

er echter in een dorp een buurtje of een rijtje uniforme huizen voor 

landarbeiders, dijkwerkers of ander laag aangeslagen werkvolk ge

bouwd werd, was dit toch een vorm van verstedelijking. Dit ging 

niet ongemerkt aan de overige dorpsbewoners voorbij. Een van hun 

reacties was meestal dat zij aan zo'n buurt een eigen naam gaven. 

Het was niet ongebruikelijk dat zij daarin hun weinig positieve 

houding tegenover dit nieuwe element in hun gemeenschap tot uit

drukking brachten. Op verschillende plaatsen zien we dat men als 

naam voor de betreffende buurt een vernoemingsnaam koos. Een zeer 

voor de hand liggende keuzemogelijkheid was dan de naam van de 

meest "stedelijke" stad van het land, Amsterdam. Daarmee is ook 

de begrenzing in productiviteit van een dergelijke "vernoeming naar 

de hoofdstad" aangegeven. Men moest in die plattelandsgebieden 

weI op de een of andere manier op de hoofdstad georH!nteerd zijn. 

Anders was dit alleen maar een verre, grote stad als vele anderen. 

Op die manier valt het ook te verklaren waarom we in het zuidoosten 

van ons land, in de Achterhoek en Twente, in Groningen en Zeeland 

vrijwel geen amsterdamse namen tegenkomen. 

Een deel van de namen met een vernoemingsbasis in Amsterdam 

kan dus vanuit "de provincie" verklaard worden. Daarnaast treffen 

we ook namen aan die hun verklaring in activiteiten van amster

dammers vinden. In een klein aantal gevallen hebben we een aanwij

zing dat een naam gegeven is nadat immigranten uit de hoofdstad 

zich ergens gevestigd hadden. Daarnaast blijkt het amsterdamse 

kapitaal een rol in de naamgeving gespeeld te hebben. In een aantal 

veenontginningen vinden we vernoemingsnamen die hun ontstaan aan 

hoofdstedelijke ondernemers te danken hebben, bij voorbeeld in Nieuw 

Amsterdam en Nieuw Tiendeveen (Kniphorst (1972) 40). 

Een veel voorkomend motief bij de keuze van vernoemingsnamen 

is de afgelegenheid van de te benoemen lokaliteit. Als vernoemings

basis kiest men dan een land of een plek waarvan de naam voor 
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velen de secunda ire connotatie liver weg" bezit. Zoals we hierboven 

gezien hebben, liggen bij de namen die we hier behandelen de ver

noemingsbases over het algemeen niet zo ver verwijderd van de loka

liteiten die een vernoemingsnaam gekregen hebben. Toch is die 

afstand in een aantal gevallen groot genoeg geweest om aan een 

toponiem de secundaire connotatie van "afgelegen plek" te verbinden, 

waardoor het mogelijk werd deze naam als basisnaam te gebruiken. 

We vinden immers verschillende voorbeelden van vernoemingsnamen 

waarvan de keuze op de afgelegenheid of de moeilijke bereikbaarheid 

van de betreffende lokaliteit berust. lk denk aan de vernoemingen 

naar het Ellertsveld, de Mokerheide en Vianen en mogelijk ook die 

naar Kulemborg. Bij de laatste twee was de afgelegenheid vooral 

van juridische aard doordat het vrijplaatsen waren waar men niet 

door zijn schuldeisers gegrepen kon worden. De gersoleerde ligging 

is ook het motief geweest voor de keuze van de naam Urk voor een 

buurtje te Goor. We kunnen ons verder afvragen in hoeverre vernoe

mingen naar Loevestein, bekend door de gevangenschap van Hugo 

de Groot, in deze rubriek thuis horen. Afgelegenheid en moeilijke 

bereikbaarheid zijn ook in de twintigste eeuw nog als motief voor 

de keuze van namen opgetreden, zoals we aan de vernoemingen naar 

de Noordoostpolder en Schiphol kunnen zien. 

Tenslotte wil ik nog wijzen op een aantal soorten motieven die 

meestal weinig bij de keuze van vernoemingsnamen gehanteerd worden 

en daarom ook hier slechts schaars vertegenwoordigd zijn. Van de 

aanwezigheid van bepaalde instellingen als motief heb ik twee duide

lijke voorbeelden gevonden. Het feit dat er drie pastorieen aan een 

straat te Emmeloord lagen, heeft de bijnaam de Martelaarsgracht 

doen ontstaan. Een overvloed aan vermaaksetablissementen heeft 

er in '5 Hertogenbos toe geleid dat aan een bepaalde wijk de bijnaam 

de Pijp gegeven werd. 

Een ideologisch getint motief treffen we aan bij de naam Frij 

FrysHin voor een landbouwkolonie te Nijbeets. Het lijkt mij waar

schijnlijk dat we de keuze van de naam Grol voor een buitenplaats 

te Renesse en Kijkduin voor een boerderij in de Beemster eveneens 

ideologisch moeten noemen. De verovering van Grol en de slag bij 

Kijkduin waren belangrijke momenten in de Tachtigjarige Oorlog 
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en de Derde Engelse Oorlog. In twee nieuwbouwwijken te Urmond 

en Sittard zijn de straten naar leden van het koninklijk huis ge-

noemd. Deze wijken drag en beide de bijnaam Soestdijk. Ik beschouw 

dit ook als een ideologisch soort vernoeming. 

Onder vernoemingsnamen komen weinig incidentnamen voor, dat 

wil zeggen namen die hun ontstaan aan een eenmalige gebeurtenis 

te danken hebben. Alleen het instorten van in aanbouw zijnde huizen 

wil nog weI eens als motief aangegrepen worden, zoals we bij de 

vernoeming naar het bijbelse Jericho zien. In Valkenburg werd 

omstreeks 1925 aan een groep huizen de naam Borculo gegeven, naar 

de gelderse plaats die in dat jaar door een orkaan verwoest werd. 

Mogelijk is ook hier een instorting het motief voor de keuze van 

die naam geweest. De dood is een ruwer soort eenmalige gebeurtenis. 

Het onnatuurlijk einde van de WA-man Koot in 1941 maakte via een 

naamspeling het ontstaan van de bijnaam Kootwijk voor de amster

damse jodenbuurt mogelijk. 

we 

In aansluiting 

ook nog naar 

op de vraag naar de naamkeuzemotieven 

de voorgeplaatste toevoegingen kijken. 

kunnen 

Bij 49 

van de 367 inheemse vernoemingsnamen (13,4 % van het totaal) treffen 

we dergelijke toevoegingen aan. In 33 gevallen gaat het om klein 

en in twaalf om nieuw. Vier toevoegingen zijn van andere aard. 

Toevoegingen worden bij vernoeming vooral gegeven als de basis

naam niet voor alle namengebruikers dezelfde secundaire connotaties 

heeft (Rentenaar (1979a) 254-264). In Nederland gold dat blijkbaar 

vooral voor de naam Amsterdam. Achttien maal komen we de naam 

Klein Amsterdam en drie maal de naam Nieuw Amsterdam tegen. Bij 

andere namen zijn toevoegingen zeldzaam. Het feit dat we drie keer 

de naam Klein Scheveningen aantreffen zou er misschien op kunnen 

duiden dat sommigen Scheveningen vooral als vissersplaats en anderen 

het meer als badplaats zagen. 

We hebben geprobeerd enige or de te scheppen in de eponymica 

die een vernoemingsbasis in ons eigen land hebben. Het blijkt om 

een groot aantal namen te gaan, die overal in Nederland voorkomen, 

maar het meest in het westen en noorden van het land en in Gelder

land. De vernoemingsbases liggen in principe ook over het he Ie land 

verspreid, maar hier valt de nadruk nog meer op Holland en Gelder-
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land. Gemeten naar de oudste attestaties is het geven van inheemse 

vernoemingsnamen geen uitzonderlijk vroeg toponymisch gebruik te 

noemen. Wanneer deze namen eenmaal een geetableerd eponymisch 

type geworden zijn. vertonen ze echter weI een breed scala. zowel 

denotatief als wat de motieven voor de keuze ervan betreft. Uit

schieters en opvallende kenmerken zijn er verder niet zo veel bij 

waar te nemen. Misschien is dat ook weI typisch nederlands. 
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I.B.7 NEDERLANDSE HERKOMSTNAAMTOPONIEMEN IN NEDERLAND 

In het vorige hoofdstuk heb ik al even aangeduid dat een van 

de moeilijkheden bij de bestudering van de inheemse vernoemingsnamen 

gelegen is in de aanwezigheid van een groot aantal herkomstnaamtopo

niemen. In de loop van mijn onderzoek ben ik op vele tientallen namen 

gestoten die geen vernoemingsnamen, maar geografische familienamen 

in de functie van toponiem bleken te zijn. Hoewel ik dergelijke namen 

in principe in dit boek niet behandel, omdat ze buiten de eponymicale 

definitie vallen, wil ik er hier toch iets over zeggen. Hun aantal is 

te groot om ze geheel stilzwijgend voorbij te gaan. De volgende voor

beelden kunnen misschien een indruk geven van dit vrij omvangrijke 

namen bestand. 

De oudste herkomstnaamtoponiemen vinden we vooral in het westen 

van het land en in Noord Brabant. Zij gaan vrijwel alle terug op 

adellijke familienamen. De denotata zijn nogal verschillend van aard. 

Zoals we hierna kunnen zien, gaat het vooral om heerlijkheden, leen

goederen, ambachten en vager omgrensde gebieden. Alkemade is een 

ontginning, die dateert uit het laatst van de dertiende eeuw (Rente

naar (1972) 303). Zanen is een heerlijkheid ten noorden van Haarlem 

(Zeven Heerlijkheden (1966) 44). De ambachten Lokhorst en Naaldwijk 

te Sliedrecht hebben hun naam gekregen nadat zij in de loop van de 

veertiende eeuw in handen van de geslachten Van Lokhorst en Van 

Naaldwijk gekomen waren (Bos (1969) 20-21). Het dorp Nieuwkuik 

dankt zijn naam aan de heren van Kuik (zie hoofdstuk IV. B.lO s. v. 

KUIK). Polanen te Linschoten is een gerecht dat in de veertiende eeuw 

in bezit van het geslacht Van Polanen gekomen is (Blok (1957) 24). 

De wijk Amsteleind te Os, 1419, ~mstel , is genoemd naar een geslacht 

dat verwant was aan de hollandse Van Amstels (Van de Ven (1975) 

26; Smit (1952 ) 39). Voornseinde te Sprundel is een buurt die in de 

middeleeuwen Voorne heette. Die naam stamde waarschijnlijk uit het 

begin van de veertiende eeuw, toen Albrecht van Voorne heer van 

Bergen op Zoom en dus ook van dit gebied was (Habets 1 (1889) 298, 

322; Juten (1935) 143). Mogelijk hoort bij deze groep ook het leengoed 

IJselmuiden te Driebergen, 1382, dat goet tot Yselmuden (Br. Zeist 
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I (1959) 93). Dit Ieen was in 1382 in handen van Dyderic van Wulven. 

De geslachten Van Wulven en Van IJselmuiden waren waarschijnlijk 

met elkaar verwant. In beide kwamen immers dezelfde voornamen, 

Ernst en Alfert voor (Koenen (1904) 315-318; OBOv IV 1025; OBOv VI 

1539). Verder hebben we de polder Soeburg bij Alblasserdam, waar 

de zeeuwse edelman Nicolaas van Souburg in 1280 be zit kreeg (Boersma 

(1939) 250-251). In 1633 wordt in Waddingsveen een huis, genaamd 

Souburg, vermeld (VROA XLVII, 1 (1924) 297). Waarschijnlijk is dit 

genoemd naar de familie Van Souburgh die in de zestiende eeuw in 

Gouda een belangrijke positie innam (Veerman (1974) 229). 

De polder het Land van Stein bij Haastrecht kwam in het begin 

van de veertiende eeuw door huwelijk in handen van de limburgse 

edelman Arnoud van Stein (Fockema Andreae (1932) 400-401). Van de 

polder het Land van Tuil bij Gouda, 1413, Land van Tuyl, is veel 

minder bekend (Martens van Sevenhoven (1914) R 144). Syntactisch 

bestaat zijn naam uit eenzelfde verbinding als die van het Land van 

Stein. Mogelijk is deze polder genoemd naar de heren Van Tuil, die 

leenmannen van de heren Van de Goude waren (vgl De Lange van 

Wijngaerden I (1813) 523). Bij het opdelen van de tiendhoeken in de 

Heer Boudenspolder te Halsteren kregen deze de namen van de geslacht

en aan wie ze toegevallen waren, Baarsdorp, Bergen, Heesbeen, Maal

stede, Reimerswaal en Scherpenisse (Van Ham (1980) 79). Zevenbergen 

is een gebied onder Nieuwkoop. Zijn naam dateert van na 1475, het 

jaar waarin de ambachtsvrouwe van Nieuwkoop met een lid van het 

geslacht Van Zevenbergen trouwde (Van Hinsbergen [1962] 6; Van der 

Waag (1975) 9). Uit diezelfde tijd stamt de naam Schagen voor een 

gebied in Linschoten waarvan het gerecht in 1478 aan vrouwe Adriaen 

van Nyenrode, vrouwe van Schagen in leen gegeven werd (vriendelijke 

me de de ling Prof. Dr. D. P. Blok). 

Verschillende kastelen, adellijke huizen en landgoederen drag en 

de namen van aanzienlijke families. Groot Poelgeest te Koudekerk 

was sedert het begin van de dertiende eeuw in het bezit van het 

geslacht Van Poelgeest (Van Steeden en Bijleveld (1915) 63). Zowel 

in Leiderdorp, Heilo als Vleuten vinden we huizen genoemd naar het 

geslacht Van der Mije of Ter Mije (Muller (1901) 215; Heylooer 

cron yck 4/2 ( 1979) 7; Me Issen ( 1976) 170). N ada t Coen Cuser van 005-
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terwijk in 1366 de hofstede Ter Wijk te Beverwijk verworven had, ver

ving hij de naam daarvan door Oosterwijk (Van Foreest (1950) 62) . 

Bruheze vinden we zowel te Baarle-Nassau als te Hilvarenbeek (Brekel

mans (1956) 93; Brock [1978] 290, bijlage). V66r 1700 was Arckom de 

naam van de bUitenplaats Brittenrust te Alfen aan de Rijn (Regt 

(1920) 165-166). De vorm Arckom was in de late middeleeuwen uit Adri

chern ontwikkeld (Scholtens (19471 299). Het slotje Grimhuizen te Oud 

Gastel is + 1500 genoemd naar Joost van Grimhuizen (Wimersma Greida

nus (1966) 213-214). Montfoort is de oudere naam van Zorgvliet te 

Den Haag. In de zestiende eeuw heette het ook Montfoorts woninghe 

(Sinninghe (1970) 115). 

Vermoedelijk eveneens een herkomstnaamtoponiem is, 1435, 't hof 

Zaemslacht te Groede (Gottschalk II (958) 38). Deze soort toponiemen 

komt veel in Zeeuws Vlaanderen voor. Het geslacht Van Zaamslag speel

de in de middeleeuwen in dit gebied een belangrijke rol (De Cuyper 

(980) 272-274). Ysendoorn, vermeld te Eikenduinen in 1712, is moge

lijk genoemd naar het geslacht Van IJzendoorn dat al in de middel

eeuwen in Holland voorkwam (K Delfland (1712». Wat betreft het huis 

te Leeuwen in Alfen aan de Rijn bestaat er waarschijnlijk reIatie met 

het geslacht Van Leeuwen (Van Leeuwen (1667) 40; Van Leeuwen (1918) 

247) . 

Soms was slechts een korte eigendomsperiode voldoende om een huis 

een herkomstnaamtoponiem te geven. Zo is het kasteel Maurik te Vucht 

al1een van 1421 tot 1428 in be zit van de familie Van Mauderic geweest 

(Vught (1931) 19). Een voorbeeld van een familienaam die pas heel 

laat aan een kasteel gehecht werd, vinden we in Warmond. Het twaalf

de-eeuwse steenhuis van de heren van Teilingen aldaar heette lang 

Huis te Warmond, tot het op het einde van de veertiende eeuw in ver

val raakte en de naam Oud Teilingen kreeg (Machen II (1931) 3-4). 

In de zestiende en zeventiende eeuw droeg het ook de naam Lokhorst, 

naar het geslacht van de toenmalige eigenaars (Van der Aa VII (1846) 

406). 

Vooral als het om adellijke huizen gaat, verschijnen verschillende 

herkomstnaamtoponiemen als dubbelnamen. De huizen Cronensteyn te 

Zoeterwoude en Oud Poelgeest te Oestgeest werden soms ook Alkemade ,ge-
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noemd (Fockema Andreae e.a. (1952) 72, 85). Rijnenburg te jutfaas 

heette ook Huis te Gent, nadat de dochter van de eigenaar op het ein

de van de vijftiende eeuw met Hendrik van Ghent getrouwd was (Schut 

en De Waard (1974) 36). Obdam was een dubbelnaam voor ZUidwijk 

te Wassenaar, eigendom van het geslacht Van Wassenaar Obdam (Focke

rna Andreae e.a. (1952) 95). Het huis Heemskerk heeft in de loop der 

tijd vele namen gehad. In de vijftiende eeuw en een deel van de 

zestiende eeuw heette het Zevenbergen, na het huwelijk van de eigena

res met Arent van Zevenbergen (Koenen (1903) 446-447). Het huis De 

Werve te Voorburg heette ook Matenes (K Rijnland (16lO-1615)). Het 

was in de vijftiende eeuw in bezit gekomen van het geslacht Van 

Matenesse (Voorhoeve, 43-44). In Hillegom heeft men de Hof van Hille

gom korte tijd 't Hof van Nieurode genoemd. De hof was sinds 1515 

in bezit van het geslacht Van Nijenrode (Hulkenberg (1978) 10, 15). 

De naam Wijngaarden komen we zoweI tegen als dubbelnaam voor het 

Ter Lips te Voorschoten als voor Sint jacobi Parochie (Fockema Andreae 

e.a. (1952) 79; Sannes I (1951) 15, 28). In Langezwaag vinden we 

in de zeventiende eeuw de naam Wyngaerden (Schotanus [1664]). Gaat 

deze ook op het geslacht Van Wijngaarden terug ? 

Tegen het einde van de middeleeuwen en in de loop van de zes

tiende eeuw zien we ook de eerste boerderijen met een geografische 

familienaam verschijnen. Het huis Nijenburg te Heilo was aanvankelijk 

een boerderij van Gerrit van Egmond van de Nijenburg (Heylooer 

cronyck 4/2 (1979) 9). Verder zijn nog te noemen de boerderijen Haren 

te Sint Anna Parochie, Grovestins te Kommerzijl en Zuylen te Prinsen

hage (Sannes I (1951) 283; Ligterink (1968) 282; Dirven (1980) 94). 

In de zeventiende eeuw beg inn en herkomstnaamtoponiemen ook in 

het oosten, zuiden en noorden van het land op te treden. Ik wijs bij 

voorbeeld op de boerderij Vianen te Didam (Tinneveld (1973) 233). 

Staveren was een nieuwe naam voor de hof Berghorst te Enter nadat 

deze + 1650 in bezit gekomen was van de familie Van Staveren (Anspach 

(1893) 240). Het kasteeltje Assendelft te Middelrode is waarschijnlijk 

genoemd naar de predikant Philippus van Assendelft (Van Sasse van 

Ysselt (1908) 223; Van Sasse van Ysselt (1916) 26). De Renesse is een 

complex grond te Heze. De heerlijkheid Heze was van 1615 tot 1659 

bezit van het geslacht Van Renesse (Paans (1963) 114). Het erve De 
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Lochem bij Terwolde wordt voor het eerst vermeld in 1648 en is ge

noemd naar de familie Van Lochem (Vredenberg [1969] 17, 68). Dezelfde 

naam komt ook voor in Twello in het huis de Loghem en bij Doetin

chern, 1646-1647, den Lochem, een landgoed bij Dichteren (NkA). Hebben 

we in deze beide gevallen ook met de familienaam Van Lochem ver-

band te zoeken? In Friesland vinden we in Oudehorne de state Seve

nero Deze is in de tweede helft van de zeventiende eeuw gebouwd door 

een lid van de gelderse familie Van Sevenaer (Keizer (1976) 37-40). 

In Groningen treffen we drie maal de naam Matenesse aan. De borg en 

te Raskwerd en te Menzingeweer zijn in het begin en midden van 

de zeventiende eeuw gekocht door leden van het hollandse geslacht 

Van Matenesse (Formsma e. a. (1973) 53-55; 252). Verder is er een oude 

heerd te Grijpskerk (Ligterink (1968) 283). 

In het westen van het land is in deze periode het aantaI nieuwe 

herkomstnaamtoponiemen niet zo groot. Een gerecht te Kokkengen en 

twee te Harmelen kregen de namen Lokhorst, Naaldwijk en Ravenswaai 

(Meijerink en Vrolijk (1975) 275, 274). Onder de zeventiende-eeuwse 

buitenplaatsen langs de binnenduinrand komen vrijwel geen herkomst

naamtoponiemen voor. lk registreerde aIleen De Rijp te Bloemendaal, 

dat genoemd is naar Johannis van der Rijp (Hoekstra (1947) 154). Via 

een huwelijk kwam de friese familienaam Tjepma in Oudenrijn terecht. 

Het was overigens eerst de kleinzoon van het meisje Tjepma die zich 

in de loop van de zeventiende eeuw heer van Tjepma ging noemen 

(Van Klaveren (1954) 109-140). Eveneens uit de zeventiende eeuw da

teert de naam Borsselen voor een slotje te Oosterhout (Van Mosselveld 

(1964) 68-69). 

Voor het eerst vinden we nu ook buitendijkse gronden die naar 

een geografische familienaam genoemd zijn, namelijk Tilburg te Slie

drecht en Snelrewaard te Haastrecht, als deze laatste polder tenminste 

naar de familie Snelrewaert genoemd is, die in de zeventiende eeuw 

in die plaats vermeld wordt (Teixeira de Mattos IX, afd VI, 1046; 

Kolker (1967) nr 435; Kolker (1974) 208). 

Het aantal min of meer gedateerde herkomstnaamtoponiemen dat uit 

later eeuwen stamt, is vrij gering. Regteren te Meppel heeft in de 

tweede helft van de achttiende eeuw zijn naam gekregen nadat het 
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door Berend van Regteren gekocht was. Tevoren heette het Vledderinge 

(Van Dijk (1946) 15). De Hof Tilburg te Driewegen, die de naam van 

de familie Van Tilburg draagt, is gebouwd in 1777 (Boonman (1971) 

9). Onder de boerderijen die omstreeks 1835 of later in de Eierlandse 

Polder gesticht zijn vinden we ook twee met een geografische familie

naam, Herrewijn en Wageningen (K Kikkert (1854); Van der Vlis (1949) 

244). Uit dezelfde tijd dateert Gorkum op den Zoom te Wouw. Deze 

buurt is ontstaan bij een teerfabriek die in 1841 gesticht is door ge

neraal J.E. van Gorkum (Holleman (1956) 111-112; vgl Pott (1899) 110). 

Het jongste voorbeeld is het dorp lJsselsteijn in de Peel, dat genoemd 

is naar H.A van lJsselsteijn, die van 1918 tot 1922 minister van land

bouw was (Van lJsselstein (LANN (1936) 175; Van Goor's (1968) 495). 

Voor veel namen geldt dat we niet kunnen bewijzen dat ze op een 

geografische familienaam teruggaan, maar dat er weI omstandigheden 

zijn die in die richting wijzen. Daarbij denk ik vooral aan de aard 

en de ligging van de denotata. Als we de lijst van staten en saten 

in Friesland bekijken, zien we dat daar talrijke familienamen op voor

komen (Van der Meer (1962) 60-93). Het is dus zeer goed mogelijk dat 

lJselstein te Warga en Steenwijk te Deinum eenzelfde soort oorsprong 

hebben. Nog in 1947 kwamen immers in Friesland de familienamen 1Js

se1stein en (Van) Steenwijk voor (NRF Friesland, 228, 189). Steenwijk 

heette in 1528 Spitael (Menameradiel (1972) 476). 

1k wil ook nog wijzen op een groep toponiemen, meest veld- en 

boerderijnamen, waar ik verder geen informatie over heb. Het gaat 

om namen die ik voora1 in Noord Holland, het gelderse rivierengebied 

en enkele plaatsen elders aangetroffen heb. Zij bezitten een gemeen

schappelijk kenmerk in het feit dat zij homoniem zijn met geografische 

familienamen die min of meer in hetzelfde gebied a1s deze toponiemen 

voorkomen. Wat de familienamen betreft heb ik daarbij over het a1ge

meen gebruik gemaakt van de opgaven in het Nederlands Repertorium 

van Familienamen, voor zover dat tot nu verschenen is. Dat betekent 

dat ik niet over de gegevens van 1947 uit Limburg kon beschikken. 

Soms treffen we toponiem en familienaam in dezelfde plaats aan. 

Vroege voorbeelden daarvan zijn 1751, Koninksvelt te Berkhout en 1761, 

de Soerendonk te Valkenswaard (Kollis (1968) 107; vgl NRF Noordho1-
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land, 382; Melotte en Molemans (1979) 237). Verder vinden we een der

gelijke topografische samenval ook bij de veldnamen Zevenbergen te 

Poortugaal, Wijdenes te Medemblik en Twisk, IJzendoorn te Maurik en 

Dreumel en Assen te Nieuwolda (NkA; StiBoKa; NsI; vgI Van der Vlies 

(1932) 69; NRF Noordholland, 813; NRF Gelderland, 701; NRF Groningen, 

30) . 

In verschillende gevallen blijkt de familienaam in een gemeente 

v~~r te komen die grenst aan de plaats waar het toponiem geattesteerd 

is. Ik constateerde dat onder andere bij de boerderijnamen Teijling

en te Sloterdijk, Mourik te Esharen, Tilburg te Jaarsvelderkapel, Kuil

enburg te Angeren en Klein en Groot Werkhoven te Zandhuizen (TMK 

II blad 329 (1892); vgl NRF Noordholland, 711; TMK I blad 45 (1907); 

vgl NRF Noordbrabant, 412; TMK III blad 38E (1936); vgl NRF Utrecht, 

455; TMK 11 blad 512 (1932); vgl TMK Gelderland, 382; TMK III blad 

l6E (1954); vgl NRF Friesland, 218). Dit gaat ook op voor de veld

namen de Wassenaar te Bunschoten, Batenburg te Herwijnen en Egmond 

te Nijkerkerveen (NkA; vgl NRF Utrecht, 493; StiBoKa; NkA; vgl NRF 

Gelderland, 90, 203). 

Bij een volgende groep namen is de afstand tussen de lokalisatie 

van het toponiem en het anthroponiem wat groter. Het gaat om geval

len waarbij de homonieme familienaam in 1947 niet op dezelfde plaats, 

maar nog weI in dezelfde streek voorkomt als waar de veldnaam geat

testeerd is. lk denk aan Medemblik te Twisk en Midwoud, Beemster 

te Medemblik, Bokhoven te Schalkwijk, Gouda te Tuil en Heino te Lop

persum (NkA; vgl NRF Noordholland; 471, 60; NRF Utrecht, 80; StiBoKa; 

vgI NRF Gelderland, 248; NsI; vgl NRF Groningen, 110). Ik reken hier 

ook het ongespecificeerde gebouw Bredero toe, dat in 1843 te Borkulo 

vermeld wordt (K Gelderland (1843)). Primaire toponiemen samengesteld 

met -rode komen in de Achterhoek niet voor, maar weI de familienaam 

Bredero{o) (vgl NRF Gelderland, 137). 

In verschillende streken van Nederland is het niet ongebruikelijk 

aan bezit, vooral van land, de eigen familienaam als toponiem te ge

yen (Schonfeld Vn, 158). Voor zover ik het kan overzien, gebeurt dat 

vooral in Noord Holland en het rivierengebied en verder in mindere 

mate in de noordelijke provincies. Ik vermeldde al dat ik over de 

paar laatste groepen namen hierboven geen nadere gegevens had. 
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leder toponiem daaruit als vernoemingsnaam te verklaren zou dan ook 

een hele krachtproef betekenen. Het lijkt mij daarom beter de samen

vallende spreiding van deze toponiemen en de daarmee homonieme geo

grafische familienamen als argument te laten spreken en deze veld

en boerderijnamen als herkomstnaamtoponiemen te beschouwen. 
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11.1 OORLOG EN VERNOEMING 

Oorlog verrijkt de taal. De Krimoorlog heeft ons bij voorbeeld in 

de kledingsector de cardigan, de raglan en de balaclavamuts geschon

ken. In de duitse en belgische mijnbouwgebieden ontstond ten tijde 

van diezelfde oorlog het woord malakowtoren voor een bepaald soort 

vierkante mijntorens (Partridge (1950) 34, 86, 358; Drebusch (1976) 

69-73; Feller (1927) 20). 

In de toponymie heeft het oorlogsgeweld eveneens zijn sporen nage

laten. Herhaaldelijk stuiten We op namen waarbij niet de plaatselijke 

situatie van de vernoemingsbasis of een bepaalde relatie van de naam

gever tot de betreffende lokaliteit de grondslag voor de vernoeming 

gevormd heeft, maar 

andere gewelddadige 

een oorlog, een opstand, een veldslag of een 

gebeurtenis die er plaats gevonden heeft. Zoals 

men al eerder heeft kunnen zien, heb ik voor deze namen de term "bel

lieke vernoemingsnamen" ingevoerd. 

Om hoeveel namen het precies gaat, valt niet met zekerheid te 

zeggen. Dat komt omdat de secundaire connotaties van sommige basis

namen zowel militair als vreedzaam van aard kunnen zijn. Vaak ont

breekt de informatie die over de vraag "belliek of niet" uitsluitsel 

Natuurlijk bestaat er bij namen als Lombok, Austerlitz, kan geven. 

Sebastopol, Abessinie en 

onder andere bij Moskou, 

Korea weinig twijfel. 

Rusland, Mexico en 

lets anders ligt het 

Marokko. In de hoofd-

stukken waarin deze ,namen behandeld worden, heb ik er op gewezen 

dat het bellieke karakter daarvan lang niet altijd met zekerheid valt 

vast te stellen. Hetzelfde geldt voor verschillende middeleeuwse vernoe-

mingsnamen die door mij met de kruistochten in verband gebracht zijn, 

zoals S}2anje, Portugal, Apulie, Bulgarije, Askalon. Was het nu de 

strijd die er plaats gevonden heeft die de belangrijkste secundaire 

connotatie van de basisnaam uitmaakte of het feit dat die lokaliteiten 

door de kruistochten de secundaire connotatie van "plekken aan de 

rand van de middeleeuwse westelijke wereld" gekregen hebben? 

Oorlog is helaas een universeel verschijnsel. In vrijwel ieder hoofd

stuk heeft de lezer dan ook met bellieke vernoemingsnamen uit het 

daarin behandelde basisgebied kennis kunnen maken. Wat valt er nog 
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meer over dit type vernoemingsnaam op te merken als we aIle vertegen

woordigers ervan bij elkaar optellen? Zoals gezegd kan die telling 

geen absoluut zeker getal opleveren. lk heb immers niet meer kunnen 

doen dan die namen bijeen te brengen waarvan wij met meer of minder 

waarschijnlijkheid mogen aannemen dat zij in de definitie van bellieke 

vernoemingsnamen passen. 

Met wat slagen om de arm kom ik tot een totaal van 452 bellieke 

vernoemingsnamen, wat overeenkomt met ongeveer 20 % van aIle door 

mij verzamelde vernoemingsnamen in Nederland. Deze 452 namen gaan 

op 64 vernoemingsbases terug. 

De lijst van de meest frequente vernoemingen ziet er als voIgt uit: 

vernoemingsbasis 

Lombok 

Korea 

de Krim 

Quatre Bras 

Transvaal 

Sebastopol 

Waterlo 

de Citadel 

de Kraton 

aantal vernoemingsnamen 

117 

44 

42 

24 

20 

19 

19 

17 

16 

Uit dit overzicht kunnen we concluderen dat de afstand tot het 

slagveld geen inv10ed op de frequentie van de vernoemingen gehad 

heeft. De definitie impliceert het ook al. Het is niet de ligging van 

het oorlogsterrein die het kiezen van dit soort vernoemingsnamen be

vordert, maar het feit van het gewapend conflikt zelf. 

Er bestaat geweld in soorten. Afhankelijk daarvan zijn de basis

namen waarop de bovengenoemde 452 vernoemingsnamen teruggaan in 

een aantal groepen in te de1en. In de eerste plaats zijn er de namen 

van landen of streken die bekendheid kregen doordat er een oorlog 

woedde of een opstand uitgebroken was, bij voorbeeld Abessinie, Trans

vaal, Korea, de Balkan, Atjeh en Belgie. Daarnaast treffen we namen 

aan' van belegerde plaatsen en eilanden. Ik noem onder andere Troje, 

Ladysmith, Jericho, Candia, Malta, Willemstad en de Citadel van 
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Antwerpen. Tenslotte zijn er de namen van slagvelden en van plekken 

buitengaats waar zeeslagen plaats gevonden hebben. Voorbeelden van 

slagvelden zijn El Alamein, Majuba, Waterlo, Bautzen, Brienne en 

Leipzig. De Doggersbank is een plek waar een zeeslag uitgevochten 

is. Een overzicht van de aantallen vernoemingsbases en vernoemings

namen per groep biedt ons het volgende staa tje: 

geweldca tegorie 

oorlog 

belegering 

veldslag 

zeeslag 

aantal vernoemingsbases aantal vernoemingsnamen 

17 269 

20 109 

25 71 

2 3 

64 452 

Dit overzicht geeft aanleiding tot enig commentaar. In de eerste 

plaats valt het op dat zeeoorlogen blijkbaar nooit erg tot het kiezen 

van bellieke vernoemingsnamen hebben kunnen inspireren. De vele zee

slagen uit de verschillende Engelse Oorlogen hebben nauwelijks enige 

eponymische weerslag gevonden. De slag bij Kijkduin van 21 augustus 

1673 heeft twee namen opgeleverd, de slag bij de Doggersbank van 

5 augustus 1781 een naam. Vermoedelijk moet dit geringe aanta1 daaruit 

verklaard worden, dat gevechtsterreinen op zee minder duidelijk te 

omschrijven zijn dan die op het land. Mede daardoor lagen de namen 

van de zeeslagen aanvankelijk nog niet zo vast. Pas de populaire 

historische literatuur en de schoolboekjes hebben de namen van slagen 

als die bij Terheide, Lowestoft en Solebay definitief in ons geheugen 

geprent. 

Verder blijkt er niet zo'n groot verschil te bestaan tussen de aan

tallen oorlogsterreinen, slagvelden en belegerde plaatsen waarnaar 

vernoemingen plaats gevonden hebben. We zien daarentegen vrij grote 

verschillen tussen de aantallen vernoemingsnamen die daaruit geresul

teerd zijn. Bijna 60 % van aIle hier behandelde namen hebben een 

oorlogsterrein als vernoemingsbasis. Veel minder talrijk zijn de ver

noemingen naar belegerde steden en eilanden, terwijl die naar slag

velden nog weer minder in aantal zijn. We kunnen hieruit opmaken 
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dat er een onmiskenbare relatie bestaat tussen de duur van het mili

taire geweld en de hoeveelheid vernoemingsnamen waartoe dit gelnspi

reerd heeft. Bellieke vernoemingsnamen werden weliswaar onder de in

druk van actuele militaire gebeurtenissen gekozen, maar de naamgevers 

hadden toch even de tijd nodig om aan de namen van die vreemde 

gevechtsterreinen te wennen. Die tijd werd hun in de eerste plaats 

geboden door oorlogen, die zich in het algemeen nu eenmaal over een 

langere periode uitstrekken dan belegeringen, welke op hun beurt weer 

langer plegen te duren dan veldslagen. 

Feller en Fockema Andreae hebben het kiezen van bellieke vernoe

mingsnamen "naamgeving naar de gebeurtenissen van de dag" genoemd 

(Feller (1927) 20; Fockema Andreae (1952.a) 105). Voor zover dat valt 

na te gaan, hebben de vernoemingen inderdaad meestal nog plaats 

gevonden in de perioden dat de oorlogshaarden in de actualiteit ston

den. Soms is de dag echter wat langer uitgevallen. Dan denk ik niet 

eens aan de vernoemingen naar Jericho, maar bij voorbeeld aan een 

villa in Domburg, die pas tijdens de sloop in 1883 de naam de Kraton 

kreeg. De boerderij Sebastopol in Bezel is gebouwd na 1859. De bijnaam 

de Citadel voor de Kweekschool voor de Zeevaart in Groningen dateert 

van 1858. 

Vooral in het volgende hoofdstuk, dat de napoleontische vernoe

mingsnamen behandelt, zullen we verschillende voorbeelden van late 

bellieke vernoemingen tegenkomen. Een interessant geval daarbij is 

de naam Quatre Bras. De oudste vernoemingen naar deze plaats lijken 

vooral ideologisch getint te zijn: vreugde over de dappere tegenstand 

van de nederlanders tegen Napoleon. Later ontstane Quatre Bras' 

hebben echter vrijwel alle met elkaar gemeen dat zij aan een kruising 

van wegen gelegen zijn. De topografie van het belgische slagveld was 

voor de nederlandse naamgevers dus blijkbaar even belangrijk gewor

den als de veldslag zelf. Mogelijk speelde daarbij ook een rol dat 

men de betekenis van de naam Quatre Bras begrijpen kon. Anderzijds 

is *Vier Armen een toponiem dat bij mijn wet en niet in Nederland voor

komt, wat de mogelijkheid van analoge naamvorming weer kleiner 

maakt. De hierboven genoemde late vernoemingen hebben met elkaar 

gemeen dat hun basis een belegerde stad of vesting was. De ontwikke

ling die we bij de naam Quatre Bras kunnen waarnemen is misschien 
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mede een aanwijzing dat bellieke vernoemingen vooral lang productief 

kunnen blijven als de secundaire connotaties van de basisnaam niet 

aIleen uit de militaire gebeurtenis zelf, maar ook uit duidelijke topo-

grafische of landschappelijke componenten bestaan. 

staan van de hiervoor vermelde namen de Kraton, 

Het vrij late ont

Sebastopol en de 

Citadel zou dan verklaard kunnen worden uit het feit dat het vesting

karakter van de vernoemingsbases zo benadrukt geweest is. 

Daarnaast kunnen late bellieke venoemingen ook ontstaan onder 

invloed van bepaalde ideologische ontwikkelingen in de maatschappij 

waarbij op roemruchte daden uit het verleden teruggegrepen wordt. 

We zullen dat onder andere bij de namen Quatre Bras en Waterlo zien. 

Tenslotte wijs ik alvast op de gelderse baron die in zijn jonge jaren 

de veldtochten van Napoleon meegemaakt had en enkele decennia later 

zijn ontginningsboerderijen naar de verschillende slagvelden vernoemde. 

Het is verder niet uitgesloten dat een enkel Moskou of Rusland zijn 

naam aan een nederlandse grognard te danken heeft. Het verschijnsel 

van de jeugdsentimentele bellieke vernoeming is mogelijk internationaal. 

Nog na 1844 kreeg een boerderij in Northumberland de naam Camper

down (Watson (1970) 200). Over het motief voor de keuze van de naam 

is niets bekend. Zou het misschien kunnen zijn dat de naamgever in 

zijn jeugd Duncan geholpen heeft de bataven bij Kamperduin te ver

slaan? 

De verdeling van de 452 bellieke vernoemingsnamen over het land 

blijkt uit onderstaande lijst: 

provincie aantal vernoemingsnamen percentage v. h. totaal 

Gelderland 75 16,6 % 

Friesland 66 14,6 

Zuid Holland 60 13,3 

Noord Holland 54 11,9 

Groningen 43 9,5 

Zeeland 32 7,1 

Noord Brabant 31 6,9 

Overijsel 28 6,2 

Drente 21 4,6 
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Utrecht 

Limburg 

21 

21 

452 

4,6 

4,6 

100 % 

We zien dat de bellieke vernoemingsnamen in alle provincies verte

genwoordigd zijn, hoewel het meest in Gelderland, Friesland en Hol

land. In eerdere hoofdstukken hebben we soms meegemaakt dat er in 

del en van het land, vooral in het oosten en zuidoosten, in het geheel 

geen vernoemingsnamen voorkwamen. Daarmee vergeleken kunnen we 

dus zeggen dat de spreiding van bellieke vernoemingsnamen relatief 

gelijkmatiger over het land verdeeld is dan die van allerlei soorten 

niet-bellieke vernoemingsnamen. Dit is ongetwijfeld een gevolg van 

de manier waarop de naamgevers van de vernoemingsbases kennis geno

men hebben. Veel vernoemingsnamen hebben hun ontstaan te danken 

aan het feit dat mensen die in den vreemde geweest zijn over die verre 

streken verhalen verteld hebben. Daardoor werden de namen van aller

lei exotische lokaliteiten gemeengoed voor de 10k ale bevolking en kon

den zij in haar onomasticon gerntegreerd worden. Niet iedere provincie 

had echter een even bereisde bevolking. Mede daarom zien we ook dat 

de kennis van de wereld om ons heen in sommige delen van het land 

groter was dan in andere. Over oorlog en opstand in andere landen 

las men echter in de eerste plaats in de krant. Daar hebben we veel 

minder met de mondelinge berichten van ooggetuigen te maken. Een 

zekere centralisatie van buitenlandse persberichten is geen nieuw ver

schijnsel. We kennen het al sinds de uitvinding van de krant. Een 

gevolg van deze centralisatie was dat men over belangrijke gebeurte

nissen overal in het land min of meer dezelfde berichten onder ogen 

kreeg. Nu moeten we de invloed van die verslaggeving in het begin 

niet overschatten. Maar weinig mensen waren immers in staat om de 

krant te lezen. Dit werd anders in de negentiende eeuw toen de be vol

king in hoog tempo gealfabetiseerd raakte. Sindsdien drong buitenlands 

krijgsgeweld sne1 tot iedereen door. De namen van de slagvelden waren 

aan allen bekend. Smakelijke gevechtsreportages, liefst met illustraties, 

wisten de juiste sfeer te creeren waarin de namen van de oorlogs

terreinen voor de lezers duidelijke en "vertrouwde" secundaire con no

taties van spanning en sensatie kregen. Dit bevorderde het kiezen 
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van bellieke vernoemingsnamen. Vandaar ook dat wij dit zeUs in stre

ken zien gebeuren waar andere soorten vernoemingsnamen weinig of 

niet voorkomen. 

Toch kende deze ontwikkeling blijkbaar ook zijn grenzen. Sommige 

oorlogen hebben minder bellieke vernoemingsnamen opgeleverd dan men 

in eerste instantie verwacht zou hebben. De dUidelijkste voorbeelden 

daarvan zijn de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Viet

nam. Als vernoemingen uit de Eerste Wereldoorlog ken ik in Nederland 

aIleen de veldnamen de Dardanellen bij Steenbergen, Verdun te Opijnen 

en de lJzer onder Ede in Zeeuws Vlaanderen (zie hoofdstukken IV. B.4, 

IV.B.3 en IV.B.9). De enige bellieke vernoemingen uit de Tweede 

Wereldoorlog zijn bij mijn weten de veldnamen Kreta te Bozum en Sta

lingrad bij Stamprooi (zie hoofdstukken IV. B.4 en IV. B.5). De oorlog 

in Vietnam heeft, in tegenstelling tot die in Korea, in het geheel geen 

aanleiding tot het kiezen van dergelijke namen gegeven. 

lk denk dat het vrijwel ontbreken van bellieke vernoemingsnamen 

uit deze oorlogen verklaard moet worden uit het feit dat wij er op 

verschillende manieren te dicht bij betrokken waren. De houding van 

afstandelijke gernteresseerdheid die zo noodzakelijk is om de geesten 

rijp te maken voor bellieke vernoemingen kon niet tot ontplooii"ng 

komen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren het enerzijds de angst 

dat het land in de oorlog betrokken zou raken, anderzijds de tegen

stellingen tussen de sympathisanten met de beide strijdende partijen 

die maakten dat we de namen van de slagvelden over het algemeen 

niet met de juiste ongecompliceerde secundaire connotaties konden voor

zien die ze als basisnamen voor vernoemingen geschikt maakten. Gedu

rende de Tweede Wereldoorlog zullen het vooral de zorgen om de uitslag 

van de oorlog en de angsten voor de bezetter geweest zijn die het 

kiezen van bellieke vernoemingsnamen in de weg gestaan hebben. De 

Vietnam-oorlog begon weliswaar in dezeUde sfeer als de oorlog in 

Korea, maar ontwikkelde zich al spoedig tot een strijd waar we veel 

direkter bij betrokken raakten. Dankzij de televisie werd hij mede 

in onze huiskamers uitgevochten. Bovendien bracht hij de hele discussie 

over de Koude OOrlog en onze verhouding tot de Verenigde Staten in 

een stroomversnelling. Oorlogen die zo ingewikkeld beginnen te worden, 

brengen ook de gemiddelde naamgever in verwarring. Hij zal daarom 
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niet licht proberen op dat soort slagvelden zijn eponymische inspiratie 

te halen. 

De visie van de bevolking op buitenlands krijgsgeweld was niet 

altijd eensgezind. Een speciaal geval vormden de oorlogen die mede 

door een religieuze bril bekeken werden. Hun eponymische weerslag 

werd sterk door godsdienstige factoren bepaald. In hoofdstuk l.A.5 

hebben we gezien dat het verschil uitmaakt of we ons in katholieke 

dan weI protestantse streken bevinden ais we naar bellieke vernoe

mingsnamen zoe ken die ontstaan zijn tijdens en na de oorlogen in Zuid 

Afrika en Abessinie. Verwante verschillen waren al eerder aan het 

licht gekomen bij vernoemingen die met de belgische opstand in ver

band stonden (zie hoofdst'uk 1. B. 5) . 

We moeten ook nog kijken naar de verdeling van de hier behandeide 

namen over de verschillende denotatumcategorieen. Geschematiseerd 

krijgen we het volgende overzicht: 

aantal percentage 

denota tumca tegorie vernoemingsnamen van het totaal 

onbebouwde lokaliteiten 167 36,9 % 

bewoonde oorden 156 43,5 

boerderijen 56 12,4 

herbergen 27 6,0 

ongespecifeerde gebouwen 13 2,9 

onbekend 12 2,7 

Iandhuizen 11 2,4 

anders 10 2,2 

452 100 % 

De veldnamen en nederzettingsnamen blijken elkaar redelijk in even

wicht te houden. Dit is bij aIle geweldcategorieen min of meer het 

geval. Bij de vernoeming naar oorlogsgebieden telde ik 117 namen van 

onbebouwde Iokaliteiten en 113 namen van bewoonde oorden. Onder de 

vernoemingen naar belegerde steden en eilanden yond ik in de eerst

genoemde denotatumcategorie 33 namen en in de tweede 35 namen. Bij 

de veld- en zeeslagen was de verde ling iets meer ongelijk: zeventien 
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namen van onbebouwde lokaliteiten en acht van bewoonde oorden. 

Meer opvallende verschillen vinden we als we de verde ling van 

de boerderijnamen over de verschillende geweldcategorieen bekijken. 

In de categorie "oorlog" zijn dat veertien namen, bij de veld- en zee

slagen 22 namen en bij de belegeringen eveneens 22 namen. We vinden 

dus relatief veel meer boerderijen vernoemd naar nederzettingen die 

door de oorlog bekend geworden zijn dan naar landen die daardoor 

in de publiciteit gekomen zijn. 

"Surely the strangest method of all for naming a new farm is to 

call it after a battle", meent Watson (Watson (1970) 199). Het is maar 

wat je vreemd vindt. Mij lijkt de naam Rundervreugd voor een boerderij 

waar het vee op een onaangename manier aan zijn eind pleegt te 

komen, net zo merkwaardig (Van Wijk (1948) 84). Dit nu terzijde ge

laten, blijft het feit dat de verhoudingsgetal1en van de boerderijnamen 

ons er op attenderen dat de secunda ire connotaties van bellieke basis

namen van elkaar kunnen verschillen en dat dit invloed op de aard 

van de denotata der vernoemingsnamen kan hebben. Bij de behandeling 

van de namen de Krim en Sebastopol in hoofdstuk 1. B.3 heb ik trachten 

duidelijk te maken dat een boerderij eerder met een belegerde vesting 

te associeren valt terwijl een plaats waar de bevolking nog weI eens 

met elkaar op de vuist wil gaan, eerder naar een land in oorlog ver

noemd kan worden. 

Al evenmin als bij andere soorten vernoemingsnamen krijgen we 

bij de bellieke veel inlichtingen over de naamkeuzemotieven. Wanneer 

namengebruikers er iets over mede te delen hebben, noemen zij meestal 

"onderlinge ruzies van de bewoners" en "afgelegenheid" als motieven. 

Het eerste antwoord is niet zo verwonderlijk. Het gaat immers om ver

noemingen naar plekken waar het geweld serieuze vormen aangenomen 

had. Het tweede antwoord dient met meer argwaan bekeken te worden. 

We moeten namelijk niet vergeten dat de vraag over het algemeen ge

steld wordt op een moment dat de herinnering aan de strijd op de 

vernoemingsbasis voor velen al weer op de achtergrond geraakt is en 

men niet meer weet dat er op de plaats die een bellieke vernoemings

naam draagt, ooit ruzies uitgevochten zijn. De kans dat de namen

gebruikers minder goed ge'informeerd zijn over de omstandigheden waar

onder een naam gekozen is, wordt in de loop der jaren dus groter. 
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Het probleem is evenwel dat zij zich dit waarschijnlijk niet altijd reali

sereno Wanneer dat het geval is, zou het weI eens kunnen zijn dat 

hun antwoorden eerder hun mening over vernoemingsnamen als zodanig 

uitdrukken dan een verklaring geven van het motief voor de keuze 

van de naam waar we inlichtingen over vragen. Aangezien "afgelegen

heid" nu eenmaal voor velen het eerste naamkeuzemotief is waar zij 

aan denken als zij zich realiseren dat een lokaliteit naar een plek 

buiten onze grenzen vernoemd is, zal er dus ook een tendens opkomen 

om het ontstaan van oorspronkelijk bellieke vernoemingsnamen aan dit 

motief te gaan toeschrijven. 

Bij bepaalde groepen belli eke vernoemingsnamen wordt het sociaal 

negatieve gedrag van 

genoemd. Dat is bij 

bewoners in het geheel niet als naamkeuzemotief 

voorbeeld bij de napoleontische namen uit het 

volgende hoofdstuk het geval. Het ontbreken van dit motief is weI te 

verklaren. Vernoeming op grond van het ruwe gedrag van de bewoners 

van een lokaliteit gaat vrijwel altijd van omwonenden uit. Als vernoe-

mingsbasis kiezen dezen vaak een plek die door oproer of oorlogsgeweld 

bekend geworden is. De keuze van die plek wordt evenwel in hoge 

mate bepaald door de manier waarop de naamgevers betrokken zijn 

bij de gebeurtenis die er plaats gevonden heeft. Wie zich al te zeer 

met een van de strijdende partijen identificeert, zal de naam van het 

slagveld niet meer zo makkelijk kunnen gebruiken voor de vernoeming 

van een lokaliteit waar allerlei groepen mensen nogal hardhandig met 

elkaar samenleven. De beste voorwaarde voor een dergelijk soort ver

noemingsnaamgeving is eigenlijk toch een gelnteresseerde neutraliteit of 

hoogstens een neerbuigende partijdigheid van de kant van de naam

gevers ten opzichte van wat er in den vreemde plaatsvindt. Vandaar 

dat we in verbinding met het naamkeuzemotief van het negatieve 

sociale gedrag van bewoners weI de namen van koloniale slagvelden 

of internationaal bekende oorlogsterreinen tegenkomen, maar niet die 

van plaatsen die direct met onze eigen verdediging te maken hadden, 

zoals Quatre Bras en Waterloo 

We kunnen concluderen dat oorlogen en opstanden een belangrijke 

invloed op ons vernoemingsnamenbestand gehad hebben. De vraag welke 

namen men koos werd in hoge mate bepaald door de houding en de 

interesse van de naamgevers ten opzichte van het krijgsgeweld. Dat-
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zelfde gold voor de motieven die men voor de keuze van die namen 

had. Het was dus vooral een kwestie van waar men stond bij / zo' n 

oorlog, maar dat is het eigenlijk altijd. 
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11.2 VAN CORSICA NAAR SINT HELENA 

Napoleontische vernoemingsnamen 

Oorlog en toponymie hebben soms meer met elkaar te maken dan 

we in eerste instantie zouden denken. Zoals Huisman op overtuigende 

wijze aangetoond heeft, is dat ook voor de franse tijd het geval. 

Nauwkeurig heeft hij de invloed bestudeerd die de napoleontische oor

logen op onze toponymie en meer speciaal op die van de provincie 

Utrecht gehad hebben. Het resultaat van zijn onderzoek heeft hij neer

gelegd in twee interessante artikelen die in 1971 gepubliceerd zijn 

(Huisman (1971.a); (1971.b)). Zijn conc1usie was dat namen uit de 

franse tijd overal in het land voorkomen, maar dat ze in het zuiden 

en in de beide noordelijke provincies het talrijkst zijn. De grootste 

concentratie is even weI te vinden in een gebied op de Utrechtse Heu

vel rug tussen Amersfoort, Leusden en Amerongen. Dit heeft als centrum 

Austerlitz, een dorp ontstaan bij een legerkamp dat de fransen in 1804 

op de heide bij Zeist aangelegd hadden. Volgens Huisman bestaat er 

een duidelijk verschil tussen de napoleontische namen in Utrecht en 

die in de rest van het land. Het namenveld rond Austerlitz is blijven 

groeien. Er komen nog steeds nieuwe namen bij. Elders in het land 

is de ontwikkeling anders verlopen. Daar is het aantal namen uit de 

franse tijd in de loop der jaren aIleen maar afgenomen. 

De vraag wat we als napoleontische namen moeten be schouwen is 

niet zo eenvoudig te beantwoorden. Voor Huisman is het een vrij ruim 

begrip, dat niet aIleen vernoemingsnamen omvat. Hij rekent er ook 

samensteIlingen toe met in het eerste lid begrippen of namen van per

sonen en plaatsen die uit de franse tijd dateren. Daarnaast vaIlen 

bij hem ook nog bepaalde persoonsnamen met de functie van toponiem, 

zoals Bonaparte, Napoleon en Marmont, binnen de categorie van napo

leontische namen. Hij wijst er op dat men zelfs bij zo'n ruime defini

tie moet oppassen. Lang niet aIle samenstell ingen met Keizer- of 

Franse- hoeven met de jaren 1795 - 1815 in verband te staan. Ook 

vernoemingsnamen als Egypte en Frankrijk kunnen uit een heel ande

re tijd dateren. 
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Huisman heeft laten zien dat de namen die met de franse tijd sa

menhangen een speciale plaats in de nederlandse toponymie innemen. 

Ik heb in mijn materiaal nogal wat vernoemingsnamen aangetroffen 

die in zijn definitie van napoleontische namen passen. Het lijkt mij 

daarom interessant om na te gaan welk beeld we krijgen als we deze 

namen als groep bekijken. Een eerste probleem daarbij is natuurlijk 

dat van de begrenzing. Napoleon was een persoon en geen geografisch 

begrip. Het is dus niet mogelijk een napoleontisch basisgebied af te 

palen. We zijn evenmin uit de moeilijkheden als we het begrip "napo

leontisch" voor die namen van landen en plaatsen hanteren die de 

fransen ooit bezet hebben of waar de keizer eens slag geleverd heeft. 

In dat geval zouden we namelijk een groot deel van de europese ter

ritoriumnamen napoleontisch kunnen noemen. In plaats van naar een 

definitie van het begrip napoleontische namen te zoeken lijkt het me 

beter ons te concentreren op de vraag welke invloed de opkomst en 

ondergang van Napoleon op de groei van het vernoemingsnamenbestand 

in Nederland gehad heeft. De franse tijd wordt door al1erlei belang

rijke gebeurtenissen gekenmerkt. Niet bij ieder daarvan den ken we 

onmiddellijk aan de preciese plek waar hij plaats gevonden heeft. Zo 

is het geografisch kader van de uitroeping van de Bataafse Republiek 

of de vestiging van het Keizerrijk tamelijk globaal. Gebeurtenissen, 

zoals de slag bij Austerlitz, de overtocht over de Berezina en de sla

gen bij Quatre Bras en Waterlo, zijn daarentegen veel duidelijker aan 

een bepaalde lokaliteit gerelateerd. Het is vooral dit soort plaatsen 

geweest dat als basis voor de vorming van napoleontische vernoemings

namen in ons land gediend heeft. 

Onder de namen die ik verzameld heb, beschouw ik er 118 als na

poleontisch. Op Corsica na zijn deze namen vernoemd naar lokaliteiten 

die in de periode 1795 - 1815 onder invloed van de internationale 

politiek speciale bekendheid gekregen hebben. In de onderstaande lijst 

heb ik de basisnamen bijeengezet die aan de napoleontische vernoe

mingsnamen in Nederland ten grondslag liggen. Als we de gebeurtenissen 

die aan deze namen gekoppeld zijn chronologisch ordenen, krijgen we 

al een eerste indruk van de betekenis van de franse tijd voor onze 

toponymie. 
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vernoemingsbasis gebeurtenis aantal ver
noemingsnamen 

Corsica 

Austerlitz 

Jena 

15 augustus 1769 geboorte van Napoleon 

2 december 1805 overwinning van Napoleon 

14 oktober 1806 overwinning van Napoleon 

de Moskva 7 september 1812, overwinning van Napoleon, 
ook bekend a1s de slag bij Borodino 

Moskou september 1812 verblijf van Napoleon, brand 

Malojaros1avets 4 oktober 1812 onbesliste veldslag 

de Berezina 27-29 november 1812 overtocht 

Ltitzen 1 mei 1813 overwinning van Napoleon 

Bautzen 20 mei 1813 overwinning van Napoleon 

Dresden 27 augustus 1813 overwinning van Napoleon 

Dtiben 10-14 oktober 1813 verblijf van Napoleon 

Leipzig 18-19 oktober 1813 nederlaag van Napoleon 

Brienne 29 januari 1814 overwinning van Napoleon 

Montmirail II februari 1814 overwinning van Napoleon 

Elba 3 mei 1814 - 26 februari 1815 verbanning 

Quatre Bras 

Belle Alliance 

Waterlo 

Sint Helena 

19 

16 

18 

18 

16 

van Napoleon 

juni 1815 nederlaag van Napoleon 

juni 1815 nederlaag van Napoleon 

juni 1815 nederlaag van Napoleon 

oktober 1815 - 5 mei 1821 verbanning 
en dood Napoleon 

2 

2 

1 

1 

13 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

39 

24 

2 

19 

4 

ll8 

(*) 

(**) 

(***) 

(***) 

(*) Zoa1s men in hoofdstuk 1. B. 3 en IV. B. 5 kan zien komt de naam 

Moskou meer keren voor. Het gaat dan echter om namen die ouder dan 

de franse tijd zijn of om naamgeving onder invloed van de politieke 

situatie in de twintigste eeuw. 

(**) In hoofdstuk IV.B.6 kan men meer voorbeelden van de naam 

Dresden vinden. Dit zijn voIgens mij echter geen vernoemingsnamen. 

(***) Het betreft hier dezelfde veIds1ag. AIleen stonden de engelsen 

en nederlanders bij Waterlo terwijl de hoofdmacht van de pruisen zich 

bij Belle Alliance beyond. Daarom komen we in Enge1and en Nederland 
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vooral Waterlo als vernoemingsnaam tegen en in Duitsland meest Belle 

Alliance. 

Evenmin als Huisman heb ik het aangedurfd de namen ~ypte en 

Frankrijk tot de napoleontische namen te rekenen. Ook Rusland leek 

mij niet zeker genoeg. In de eerste plaats is het vaak problematisch 

of we weI met een vernoemingsnaam te maken hebben als we een Rus

land vinden. Daarnaast was het voor Rusland ook mogelijk om zonder 

Napoleon als vernoemingsnaam te functioneren. Tenslotte wijs ik er 

nog op dat het door Huisman als frans gelnterpreteerde Kanje niet 

op mijn lijst voorkomt. Dit is mijns inziens namelijk een zuidameri

kaanse vernoemingsnaam. 

Zelfs als we het beg rip napoleontische namen heel voorzichtig nemen 

blijken de vernoemingsbases over een groot gebied verspreid te zijn. 

Het onderstaande lijstje laat echter zien dat er geen verband bestaat 

tussen de afstand tot het basisgebied en het aantal vernoemingsnamen. 

basisgebied aantal aantal 
vernoemingsbases vernoemingsnamen 

Duitsland 6 7 

Oost Europa 4 17 

Belgie 3 45 

Frankrijk 3 4 

ltalie 1 39 
Atlantische Oceaan 1 4 

Midden Europa 1 2 

19 118 

Het eponymisch slagveld hierboven overziende lijkt de uitslag voor 

Napoleon vrij gunstig te zijn. Elf basisnamen zijn met een gebeurtenis 

verbonden die voor hem als positief beschouwd kan worden. Acht basis

namen hebben voor hem negatieve secundaire connotaties. 

Als we onze blik even weI naar de kant van de vernoemingsnamen 

wenden krijgen we een ander beeld te zien. Van de 118 napoleontische 
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\ 

vernoemingen op basis van 
positieve secundaire 
connotaties 

vernoemingen op basis van 
negatieve secundaire 
connotaties 

KAART 8. De lotgevallen van Napoleon weerspiegeld in vernoemingsnamen 
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vernoemingsnamen zijn er slechts veertien met een basis die voor Napo

leon positieve secundaire connotaties bezit. Als het om de vorming van 

vernoemingsnamen gaat kan men dus niet zeggen dat de nederlanders 

veel met Napoleon opgehad hebben. Dat blijkt nog dUidelijker als we 

bedenken dat de weinige voor de keizer positieve namen in hoofdzaak 

aan een man te danken zijn, baron H.J.C.J. van Heeckeren van Eng

huizen. Deze gelderse edelman, luitenant-kolonel bij de caval erie en 

lid van de Eerste Kamer, had als eH~ve de tocht van Napoleon naar 

Rusland en de daarop volgende campagnes meegemaakt. In 1821 werd 

hij eigenaar vail. Sonsbeek, dat hij sindsdien aanzienlijk uitgebreid 

heeft. Op zijn bezittingen legde hij de boederijen Moskowa, Dresden 

en Lei£zig aan. In 1831 volgde hij zijn vader op in het bezit van 

het kasteel Enghuizen bij Hummelo. Hij liet dit in 1835 afbreken en 

door een nieuw gebouw vervangen. Ook hier heeft de baron zich veel 

met ontginningsactiviteiten bezig gehouden. Als gevolg daarvan ont

stonden de boerderijen Jena, Maloi Jaroslawitz, Berezina, Lutzen, 

Bautzen, Diiben, Brienne en Montmirail. Zoals we onder andere aan 

de stichtingsdata van Maloi Jaroslawitz (1860) en Brienne (1860) kun

nen zien, is Van Heeckeren vrijwel tot aan zijn dood, in 1862, met 

het geven van napoleontische 

van jeugdsentiment misschien? 

(1941) 29; Harenberg (1970) 9). 

boerderijnamen voortgegaan. Een uiting 

(De Haas (1882) 96; Van Hogerlinden 

De boerderijen Leipzig en Dresden zijn afgebroken. Behalve Mont

mirail bestaan de andere namen nog steeds. Dat geldt ook voor de 

naam van de Austerlitzpolder, waarvan Huisman dacht dat hij niet 

meer in gebruik was (Huisman (1971. a) 315; vgl echter Wilderom IV 

(1973) 118) . Deze auteur was verder tot de conclusie gekomen dat 

namen die voor Napoleon positief klonken na de franse tijd makkelijk 

verdwijnen konden. Vi at de vernoemingsnamen betreft ligt dit evenwel 

iets anders. In de eerste plaats zijn er, voor zover ik kan nagaan, 

tijdens het franse bewind vrijwel geen vernoemingsnamen gegeven 

waarvan de basisnamen secundaire connotaties hadden die voor Napo

leon positief waren. De enige gevallen zijn de namen van het dorp 

Austerlitz in Utrecht en die van de AusterlitzpoIder in Zeeland. Beide 

keren was de naamgever een ondergeschikte van de keizer. Verder 

zijn de meeste voor Napoleon positieve namen pas in de loop van de 
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negentiende eeuw gegeven. Zowel deze laatste namen als die uit de 

franse tijd hebben over het algemeen echter de tand des tijds door

staan. Sinds 1815 heeft er in ons land een duidelijke tendens bestaan 

om Napoleon als de grote boeman te zien. De continuHeit in de voor 

hem positieve namen vormt misschien mede een aanwijzing dat er daar

naast ook steeds een stroming bestaan heeft die hem meer genuanceerd 

benaderd heeft. 

Soms is het mogelijk een duidelijke relatie te zien tussen bepaalde 

vernoemingsnamen en de denotatumcategorieen waarbij we ze aantreffen. 

_In het geval van de napoleontische namen is het beeld helaas niet 

zo helder. Een optelling van de verschillende denotatumcategorieen 

geeft voor de napoleontische namen het volgende resultaat. 

dentota tumca tegorie 

onbewoonde lokaliteiten 

boerderijen 

herbergen 

bewoonde oorden 

landhuizen 

ongespecificeerde ge bouwen 

onbekend 

fabrieken 

aantal 
vernoemingsbases 

9 

16 

4 

6 

5 
3 

3 

1 

aantal 
vernoemingsnamen 

36 

35 

13 

12 

9 

8 

4 

1 

118 

Hierbij moet worden aangetekend dat ik bij eventuele semantisch se

cundaire nederzettingsnamen het denotatum van de primaire naam opge

nomen hebe 

Het meest opvallende bij de onbewoonde lokaliteiten is het overwicht 

van Elba. Terwijl andere namen in deze categorie hoogstens drie keer 

voorkomen, heeft Elba een frequentie van 24 vernoemingen. Dergelijke 

uitspringers treffen we bij andere categorieen vrijwel niet aan. Bij 

de categorie herbergen vinden we negen maal de naam Quatre Bras. 

Met een frequentie van vijf is dit ook de meest voorkomende naam bij 

de categorie landhuizen. Bij de boerderijen wordt de lijst aangevoerd 
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door Elba met zeven namen, Moskou met zeven en Waterlo met zes 

namen. 

Uit dit kleine overzichtje kunnen we al opmaken dat men bij de 

naamgeving van boerderijen, akkers, weilanden en andere onbebouwde 

stukken grond in de eerste plaats gedacht heeft aan wat er met Napo

leon gebeurd was. Bij het vernoemen van herbergen, villa's en land

huizen heeft men daarentegen veel meer de activiteiten van zijn tegen

standers centraal gesteld. De betrekkelijk hoge frequentie van de 

naam Quatre Bras in deze categorieen wijst er op dat men onder deze 

tegenstanders vooral de prins van Oranje, de latere koning Willem 

11, op het oog gehad heeft. 

Aansluitend aan het onderzoek van de denotatumcategorieen kunnen 

wij ook nog naar de motieven kijken die bij de keuze van napoleon

tische vernoemingsnamen in ons land een rol gespeeld hebben. Zoals 

gewoonlijk zijn de bronnen op dit punt tamelijk zwijgzaam. In de 

meeste gevallen kunnen we alleen het bestaan van een napoleontische 

naam constateren. Als we er ook nog het naamkeuzemotief bij willen 

zoeken, ligt de valkuil van het "hineininterpretieren" vlak voor onze 

voeten. Het best gelnformeerd zlJn we nog over het motief voor de 

keuze van de eerst geattesteerde napoleontische vernoemingsnaam in 

ons land, Austerlitz. Hier is het de ideologische betrokkenheid van 

de naamgevers bij de gebeurtenissen op de vernoemingsbasis geweest 

die tot het ontstaan van deze naam geleid heeft. Een dergelijke be

trokkenheid, maar dan bij de nederlagen van Napoleon, vinden we 

later een enkele keer als motief opgegeven voor de keuze van de namen 

Quatre Bras, Waterlo en Belle Alliance. 

Afgezien van de boerderijnamen van baron Van Heeckeren heb ik 

maar enkele gevallen gevonden waar deelname aan de veldtochten van 

Napoleon als motief voor de keuze van een naam opgegeven wordt. Dat 

is in de eerste plaats de naam van de polder Austerlitz in Zeeland 

en verder de veldnaam de Moskou te Laren(Gld) en de boerderijnaam 

Moskou te Dreischor. Vreugde over het feit dat een lid van de familie 

nu juist van een dergelijk uitstapje gevrijwaard gebleven was, vinden 

we daarentegen als motief bij de boerderijnaam Moskou te Hardegarijp. 

Een geval als dit laatste maakt ons duidelijk waarom we de deelname 

aan militaire expedities maar zo weinig als naamkeuzemotief tegenko-
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men. De groepen uit de samenleving die meer dan anderen in de gele

genheid geweest zijn om namen te geven, waren de eigenaars van boer

derijen, landhuizen, villa's en landerijen. Het zijn echter ook deze 

mensen geweest die zich makkelijker aan de dienstplicht hebben kunnen 

onttrekken door zich vrij te kopen of een remplacant te sturen. Zij 

hebben de russische kou dus meestal niet zelf meegemaakt. 

Als naam voor afgelegen lokaliteiten vinden we soms Moskou, maar 

vooral Elba vermeld. Zeker wat Elba betreft is dat niet zo verwonder

lijk. Verbanningsoorden functioneren vaker als vernoemingsbasis voor 

plekken die ver van de bewoonde wereld liggen (zie bij voorbeeld Dui

velseiland). In Engeland zijn Australia en Botany Bay met deze se

cundaire connotatie bekend (Field [1972] 8; Reaney (1969) 221). We 

mogen aannemen dat voor de naam Sint Helena dezelfde secundaire 

connotaties gelden. 

We komen ook twee k~er de naam Corsica tegen. In beide gevallen 

gaat het am een nogal afgelegen plek. Hoewel Corsica zijn geboorte

eiland was, zijn de bekendste eilanden in Napoleons leven toch Elba 

en Sint Helena geworden. Beide zijn we ons blijven herinneren als 

verbanningsoorden. Analogie is een frequent verschijnsel in de topo

nymie, oak als het om vernoemingsnamen gaat. Het lijkt me dat de 

naam van het derde napoleontische eiland, Corsica, door analogiewer

king eveneens de secundaire connotatie van afgelegen verbanningsoord 

gekregen heeft. 

De brand van Moskou heeft blijkbaar indruk gemaakt. Een afge

brande boerderij bij Wirdum kreeg na de herbouw de naam Moskou. 

Diezelfde naam werd overigens ook aan een cafE~ in Kerkrade gegeven 

waar tegen het einde van de franse tijd een vechtpartij plaats ge

vonden had. Over de verschoven secunda ire connotaties van de naam 

Quatre Bras hebben we in het vorige hoofdstuk reeds gesproken. 

De onderstaande lijst geeft aan hoe de napoleontische vernoemings

namen over de verschillende provincies verdeeld zijn. 

provincie aantal aantal percentage 
vernoemingsbases vernoemingsnamen v. h. totaal 

Noord Holland 5 36 30,5 % 

Gelderland 16 21 17,8 
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Friesland 6 15 12,7 
Zeeland 4 9 7,6 
Groningen 3 8 6,8 

Limburg 6 7 5,9 
Zuid Holland 4 7 5,9 
Utrecht 4 5 4,2 

Noord Brabant 3 5 4,2 

Drente 3 4 3,4 
Overijsel 1 1 0,8 

118 100 % 

We zien dat napoleontische namen overal in het land voorkomen, 

het meest echter in de provincies Noord Holland, Gelderland en Fries

land. Het hoge aantal gelderse namen is natuurlijk aan baron Van 

Heeckeren te danken. lk wijs er verder op dat Utrecht maar een be

scheiden plaats in het geheel inneemt. Voor zover het om vernoemings-

namen gaat, kunnen we deze provincie zeker niet als kerngebied van 

napoleontische namen be schouwen . 

Het verspreidingsbeeld dat 

is voor vernoemingsnamen niet 

uit deze lijst opgemaakt kan 

ongewoon. Vele napoleontische 

worden 

namen 

zijn van bellieke aard. Zoals we in het vorige hoofdstuk reeds opge

merkt hebben, vinden we bellieke vernoemingsnamen over het algemeen 

altijd iets meer over het hele land verspreid dan andere vernoemings

namen. Aan de andere kant zijn Noord Holland en in mindere mate 

Friesland, Gelderland en Zeeland de provincies waar het geven van 

vernoemingsnamen het meest gebruikelijk geweest is. 

Meestal vragen we ons bij vernoemingsnamen af hoe vroeg ze ont

staan zijn. Bij de napoleontische namen loont het evenwel de moeite 

na te gaan hoe laat ze gegeven zijn. Dat komt dus neer op een onder

zoek naar de productiviteit van deze namengroep. Hoewel we van lang 

niet aIle namen het moment van ontstaan kennen, beschikken we toch 

in voldoende gevallen over een terminus a quo om enig inzicht in deze 

kwestie te krijgen. Wat blijkt nu? Een flink aantal napoleontische 

namen is bewijsbaar pas lang na de franse tijd ontstaan. Dat geldt 

bij voorbeeld voor de jeugdsentimentele boerderijnamen van baron Van 
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Heeckeren in Gelderland, waarvan de jongste uit 1860 dateren. Het 

gaat evenzeer op voor de boerderijnamen Elba, Quatre Bras en Waterlo 

in de Haarlemmermeer. Deze moeten van na 1852 stammen omdat de 

Meer eerst in dat jaar droog gekomen is. 

De lange productiviteit van de napoleontische namen is een ver

schijnsel dat we in heel Nederland kunnen waarnemen. Ik yond 34 

namen die aantoonbaar na 1815 ontstaan zijn. Deze worden al s voIgt 

over de provincies verdeeld. 

provincie 

Gelderland 

Noord Holland 

Noord Brabant 

Groningen 

Friesland 

Utrecht 

Limburg 

Drente 

Zuid Holland 

aantaI namen ontstaan na 1815 

11 

8 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

34 

Als we de jaartallen van de oudste vermeldingen van deze 34 namen 

bekijken, vaH er nog iets opvallends op te merken. Twee namen date

ren uit 1865. Een aantal andere bestond in ieder geval nog niet in 

1864. Dit zijn dan steeds vernoemingen naar plaatsen die door de veld

slagen van 1815 bekend geworden zijn. De villa Waterlo te Zevenbergen 

werd gebouwd in 1865. Uit hetzelfde jaar dateert het huis Belle Al

liance te Hillegom. De herberg Quatre Bras ten noorden van Bergum 

bestond nog niet in 1864, maar weI in 1870. De herberg Quatre Bras 

ten zuiden van Leens was in 1864 nog niet gebouwd. Waar later bij 

Aduard de buurt Quatre Bras ligt, is in 1864 nog geen bebouwing te 

vinden. De boerderij Waterloo in de Wijde Wormer bestond nog niet 

in 1864. 

lk vestig speciaal de aandacht op het jaar 1865 omdat toen het 

vijftigjarig jubileum van de slagen bij Quatre Bras en Waterlo gevierd 

175 



werd. Het land weergalmde van de "Waterloliederen". Overal werden 

herdenkingsfeesten georganiseerd. Een stroom van ronkende geschriften 

kwam van de drukpersen, getuige titels als "Broeders, ziet op naar 

hooger! Een zang des tijds, ter herinnering aan den Vijftigjarigen 

Gedenkdag van Waterloo en Neerlands Overwinning", "Aan de oude 

krijgsknechten van 1813 - 1815, in het jubeljaar 1865", "Ontboezeming 

op het 50-jarig jubile van den Veldslag bij Waterloo", "Oud-krijgers

bede aan Neerlandsch Vorst en Volk" (Overvoorde (1904) 655). De stem

ming waarin men in juni 1865 verkeerde was natuurlijk al door het 

Oranje-enthousiasme van november 1863 op gang gebracht. Vijftig jaar 

herstel van het Huis van Oranje en vijftig jaar overwinning op Napo

leon hadden een zekere historische reflectie over het land gebracht. 

Het lijkt me niet uitgesloten dat we daar ook enkele eponymische ef

fecten van kunnen waarnemen in de vorm van vernoeming van een aan

tal lokaliteiten naar Quatre Bras en Waterloo Deze nationalistische 

golf is nog vele decennia doorgerold. Tot aan het begin van deze eeuw 

komen we Quatre Bras en Waterlo als nieuw gegeven namen tegen. 

Soms is daar zelfs naamsvervanging aan vooraf gegaan, zoals bij het 

cafe Quatre Bras te Bergen(L) en het hotel Quatre Bras te Austerlitz. 

Pas na de Eerste Wereldoorlog wordt het spectrum van de nieuw ge

vormde napoleontische namen in ons land weer iets breder. Dan vindt 

bij voorbeeld bij Nederweert een vernoeming naar Sint Helena plaats. 

Aan het begin van dit hoofdstuk hebben we de vraag gesteld welke 

invloed de opkomst en ondergang van Napoleon op de groei van het 

vernoemingsnamenbestand in ons land gehad heeft. Welnu, het blijkt 

dat vooral zijn ondergang voor onze voorouders een bron van epo

nymische inspiratie geweest is. Er zijn vrijwel geen vernoemingsnamen 

aan te wijzen die uit de bloeitijd van het franse keizerrijk dateren 

of daaraan gerelateerd kunnen worden. Des te meer namen herinneren 

ons echter aan de nadagen van Napoleon. Moskou, Elba, Quatre Bras, 

Waterlo en Sint Helena zijn namen die frequent in het land voorkomen. 

Het zwaartepunt van de verbreiding van deze laat-napoleontische ver

noemingsnamen ligt in Noord Holland en Gelderland. Verder komen ze 

ook vrij veel in de noordelijke provincies en Zeeland voor. De perioden 

waarin bellieke vernoemingsnamen productief zijn plegen over het alge

meen vrij kort te zijn. Men is echter nog lang na 1815 doorgegaan 
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met het geven van napoleontische namen. Dit is vooral een gevolg van 

het nationalistisch karakter van een deel van die namen. Quatre Bras 

en Waterlo waren begrippen die in de negentiende-eeuwse vaderlandse 

geschiedenis een belangrijke rol speelden. Waarschijnlijk is die rol 

door de herdenkingen van 1865 nog aangescherpt. Andere napoleontische 

namen gingen in de loop van de negentiende eeuw in productiviteit 

achteruit. De slagvelden van Quatre Bras en Waterlo bleven daaren

tegen hun geschiktheid als vernoemingsbasis behouden. ·Een pittig 

Oranje-windje zorgde er zelfs voor dat zij in de laatste decennia van 

de vorige eeuw en het begin van deze eeuw een soort eponymisch mono

polie kregen. Voor de Utrechts Heuvelrug, waar men toch vanouds nogal 

Napoleongezind was, werd blijkens de overgeleverde namen op dat punt 

geen uitzondering gemaakt. Pas na de Eerste Wereldoorlog ging de 

wind wat liggen. Toen konden er ook weer andere napoleontische ver

noemingsnamen gevormd worden. 

177 





11.3 BOEKENWUSHEID 

litera ire vernoemingsnamen 

Er bestaat een uitgebreide literatuur over eigennamen in de letter

kunde (Rajec (1977) ; Rajec (1978) ; Rajec (1981) ). Over de neerslag 

van de letterkunde in eigennamen is maar zelden iets geschreven. De 

weinige publica ties die er op dit gebied bestaan, houden zich in de 

eerste plaats met persoonsnamen bezig. Daarbij heeft men zich vooral 

geconcentreerd op de vraag in hoeverre anthroponiemen iets over de 

populariteit van roman- en sagenfiguren en over de verbreiding van 

heIden sagen en heldenpoezie in de middeleeuwen kunnen vertellen. 

Lange tijd heeft men gemeend dat de vermelding in oorkonden van na

men als Tristan, Walther, Gudrun, lwein en vele andere een bewijs 

vormde dat de sagen of litera ire werken waarin deze namen ook voor

kwamen, ter plaatse bekend geweest zouden zijn. In het nederlandse 

taalgebied is Lindemans een overtuigde vertegenwoordiger van deze 

richting geweest, meer nog dan Boekenoogen, die eerder en wat voor

zichtiger over dit onderwerp geschreven had (Lindemans (1941) 507-

521; Boekenoogen (1917) 67-96). Sinds de methodisch-kritische artikelen 

van Rosenfeld zullen anthroponymisten en literatuurhistorici echter 

meer op hun hoede moe ten zijn (Rosenfeld (1966) 231-265; Rosenfeld 

(1969) 333-340). Het blijkt niet altijd duidelijk te zijn of de namen die 

zij als gidsen naar onvermoede kennis van litera ire werken gekozen 

hadden ook werkelijk hun oorsprong in de letterkunde hadden, of dat 

zij deel van de-gewone persoonsnamenschat uitmaakten. Pas in de latere 

middeleeuwen is er onder de adel een tendens merkbaar zich naar per

sonen uit de ridderepiek te noemen. Dat gebeurde evenwel eerst op 

een tijdstip waarop deze epiek tot ordinaire avonturenromantiek gedege

nereerd was en de toonaangevende rol van de adel uitgespeeld begon 

te raken. 

De invloed van de letterkunde op de plaatsnamen is nog minder 

onderzocht dan die op de persoonsnamen. Verspreid, of in een breder 

verband is er echter af en toe weI aandacht be steed aan toponiemen 

van literaire oorsprong, bij voorbeeld door Grimme, Huisman en Hald 

(Grimme (1887) 65-72; Huisman (1962) 19-32; Hald (1965) 221-224). Ver

der heeft bij mijn weten alleen Andersson zich meer principieel met 
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dit vraagstuk beziggehouden (Andersson 0972. a) 14-21; Andersson (1972 

. b) 3-19). Hij werkt met het begrip litterara ortnamn "literaire plaats

namen" en definieert dit als "namen die hun oorsprong in de literatuur 

hebben, namen uit de we reId van de verbeelding die aan naamlokali

teiten in de werkelijkheid verbonden zijn" (Andersson (1972. b) 3, ver

taling R. R.). Elders in zijn artikelen gebruikt hij ook de term littera

ra uppkalle1senamn voor die gevallen waar het om zuivere vernoe

mingsnamen gaat. Zijn conclusie uit het onderzoek van deze namen 

luidt dat litera ire toponiemen, wat Scandinavie betreft, slechts een 

miniem deel van de plaatsnamenvoorraad uitmaken. Voor zover deze 

namen uit de middeleeuwen stammen zijn ze echter weI belangrijk voor 

de literatuurgeschiedenis omdat ze een indruk geven van de verbreiding 

van westeuropese literaire genres naar het noorden. Het blijkt dat zo

weI de heldendichten als de diergedichten basisnamen voor vernoemin

gen geleverd hebben. Uit de vorm waarin bepaalde namen optreden 

valt soms op te maken dat de naamgevers de inhoud van de literaire 

werken via volksliederen hebben leren kennen. 

In feite is de vraag of we met een literaire naam te maken hebben, 

voor het onderzoek van vernoemingsnamen niet zo relevant. Mensen 

konden hun kennis van de namen van elders gelegen lokaliteiten op 

zoveel verschillende manieren verworven hebben, door boeken, reisver

slagen of mondelinge berichten, of door verschillende van deze kanalen 

tegelijk. Zelfs de vraag of de vernoemingsbasis een geografische reali

teit was, of door een schrijver is verzonnen, is niet van wezenlijk 

belang. Waar het op aankomt, is dat een basisnaam in het onomasticon 

van een naamgever opgenomen is en daardoor voor het vormen van 

een vernoemingsnaam beschikbaar werd. 

Omdat ik in de loop van het onderzoek af en toe op namen gestoten 

ben waarvan gezegd werd dat de vernoeming op de kennis van litera i

re werken gebaseerd was, lijkt het mij nuttig om te zien of over dit 

soort namen voor ons land meer algemene opmerkingen te maken zijn. 

De namen die hun ontstaan aan een van de bekendste boeken, de Bij

bel, te danken hebben, worden in hoofdstuk 11.4 behandeld. 

Voor literaire vernoemingsnamen geldt hetzelfde als voor andere 

vernoemingsnamen. Wie met dergelijke namen wil werken, zal zich er 

eerst van moeten vergewissen of zij inderdaad tot dit naamtype beho-
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ren. lk wijs hier nog eens op omdat we in de artikeIen van Huisman 

verschillende namen aantreffen die volgens hem vernoemingsnamen zijn, 

maar mijns inziens geheeI anders gelnterpreteerd moeten worden. Ik 

heb dit onder andere uiteengezet in hoofdstuk IV.B.1 s.v. BARI en 

VERONA en in hoofdstuk IV.B.4 s.v. EFFERDING (zie ook Blok (1971) 

7-16). 

Het is aI mooi als we van een toponiem met enige zekerheid kunnen 

aangeven dat het een vernoemingsnaam is. Pogingen om zo'n vernoeming 

vervolgens als "literair" te karakteriseren bezitten weer een hogere 

moeilijkheidsfactor. We dienen ons te hoeden voor onze vooropgezette 

ideeen. Het feit dat een pIaatsnaam overeenkomt met de naam van een 

lokaliteit in een literair werk betekent niet automatisch dat de naam

gevers deze naam uit dat gedicht, uit die sage of uit dat boek hebben 

leren kennen. lk heb er bij de behandeling van de italiaanse namen 

in hoofdstuk 1. B.1 al op gewezen dat de kennis van deze namen even

goed op eigen waarnemingen of op berichten van anderen berusten kan. 

Literaire vernoemingsnamen zijn een vrij zeldzaam verschijnsel in 

de nederIandse toponymie. Conclusies trek ken en klassificaties maken 

op basis van weinig materiaal is altijd gevaarlijk. Toch meen ik op 

grond van het namenmateriaal dat ik voor Nederland gevonden heb, 

dat de literaire vernoemingsnamen in een aantal soorten onder te ver

delen zijn, afhankelijk van de aard van de vernoemingsbasis en de 

wijze waarop de naam daarvan bij ons bekend is. Daarbij moeten we 

er rekening mee houden dat de vraag of de betreffende namen weI met 

zekerheid als "literair" bestempeld mogen worden, voortdurend op de 

achtergrond blijft meespelen. 

In de eerste plaats zijn er de namen die geen vernoemingsbasis 

in de geografische werkelijkheid hebben, dus de namen van plaatsen 

die naar imaginaire landen en streken vernoemd zijn (zie hoofdstuk 

IV. B.ll). De bekendste middeIeeuwse voorbeelden hiervan zijn de ver

noemingen naar Cocagne, zoals Kokkengen en Koekange. Vooral Kokken

gen is literair-historisch interessant. Het dorp wordt voor het eerst 

vermeld omstreeks 1307. De ontginning dateert echter al uit de twaalfde 

eeuw. Als hij vanaf het begin dezelfde naam gedragen heeft, zou dat 

bewijzen dat het verhaal over het land Cocagne toen reeds in de noor

delijke Nederlanden bekend geweest moet zijn. 
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Hoewel we tegenwoordig alleen nog maar Luilekkerland met de se

cundaire connotatie van "land van overvloed" kennen, is dit blijkbaar 

niet zo'n populaire vernoemingsbasis geweest als Cocagne. Alleen in 

Leeuwarden yond ik sinds 1749 de naam Luilekkerland vermeld. 

De Graalburcht hoort natuurlijk in verhevener sferen thuis dan 

de twee voorgaande vernoemingsbases. Hij is echter even onlokaliseer

baar. Daarom heb ik de naam Graalburcht bij Haarzuilens toch in de

zelfde groep geplaatst als de vernoemingen naar Cocagne en Luilekker

land. 

Nauw bij het voorgaande groepje sluiten een paar namen aan met 

vernoemingsbases die ik "diffuus" zou willen noemen. Ik bedoel daar

mee dat die bases in de ogen van de naamgevers weI bestonden, maar 

moeilijk lokaliseerbaar waren. Daartoe reken ik Maupertuus, het kasteel 

van Reinaert, dat een aantal keren in Nederland en elders vernoemd 

is (vgl Andersson (1972. b) 16). De vroegste vermelding in ons land, 

Mauperdoeyse te GeervIiet, dateert uit 1395. Het Reinaertgedicht moet 

voor de tijdgenoot vrij veel toespelingen op de realiteit bevat hebben. 

Dit kan ook voor de toponiemen in dat werk opgaan. Het is niet uitge

sloten dat men bij de naam Maupertuus een concrete plaats voor ogen 

gehad heeft. Waar deze gelokaliseerd moet worden, heeft men tot nu 

toe even weI nog niet met zekerheid kunnen uitmaken. 

Het begrip "diffuus" zou ik ook willen gebruiken voor de vernoe

mingsbases Orcanil'! en Indie. Beide gebieden waren in de middeleeuwen 

voor westerlingen voIstrekt gesloten werelden, Orcanie als het ontoe

gankelijke land van de saracenen en Indie als het onbereikbare verre 

oosten. De vernoeming die er naar plaats gevonden heeft kan mijns 

inziens aIleen maar onder de invloed van de literatuur tot stand ge

komen zijn. Orcanie heeft drie vernoemingsnamen opgeleverd, waarvan 

Rokkanje de bekendste is (zie hoofdstuk IV .A.4). Indie komt aan het 

begin van de zestiende eeuw tweemaal als vernoemingsnaam in Fries

land voor (zie hoofdstuk IV .A.3). 

De vierde naam die ik in dit groepje geplaatst heb, is Eldorado. 

Niemand mag dit land in Zuid Amerika dan gevonden hebben, het zoe

ken ernaar is niet minder fanatiek geweest (zie hoofdstuk IV. A.l). 

Met Eldorado hebben we verder een voorbeeld dat laat zien, hoe moe i

lijk het begrip "literair" in literaire vernoemingsnamen eigenlijk te 
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defini(~ren is. De kennis van dit goudland berustte op verhalen van 

indianen die door europeanen opgetekend waren. Vooral Raleigh heeft 

daarvan gebruik gemaakt om een gefantaseerd verhaal in elkaar te 

zetten dat hij als een waarheidsgetrouw reisverslag aan het publiek 

presenteerde. Hebben we hier nu met fictie, dus "literatuur" te maken 

of met een journalitieke beschrijving van zeer slecht allooi? In de 

loop van de tijd is het probleem nog ingewikkelder geworden doordat 

Eldorado in vele talen als gevolg van appellativisering deel van de 

algemene woordvoorraad is gaan uitmaken. 

Er is een groepje namen met bases die op het moment van de ver

noeming in feite uit het gezicht verdwene'n waren. lk denk hierbij 

aan de namen van plekken die in de oudheid van belang waren, maar 

later alleen door de klassieke letterkunde bekend gebleven zijn, zoals 

Colchis, de Parnassus en Troje. Van deze laatste naam is de invloed 

in de toponymie elders al in de vroege middeleeuwen merkbaar (Bach 

II ,2(1954) 195; Andersson (1972. b) 3-9). Merkwaardig genoeg heb ik 

er bij ons slechts heel weinig sporen van gevonden. Bij Borsele ligt 

de Berg van Troje, waarop het kasteel van de heren van Borsele ge

staan heeft. Dit laatste werd + 1300 als dat huys van Troyen vermeld 

(Gorissen (1972) 48-49; Van den Broecke (1978) 165-171). Verder ken 

ik aIleen Klein Troje als bijnaam van Koevorden sinds die stad in 

1672 op een slimme manier veroverd was (zie hoofdstuk IV .A.4). 

Als we enkele laatmiddeleeuwse kronieken mogen geloven, heeft er 

ooit ergens in Nederland een bos gelegen dat het Woud zonder genade 

heette. In Leiden vinden we een gebuurte dat hiernaar vernoemd is. 

We kunnen dus zeggen dat deze naam uit onze eigen oudheid stamt 

(zie hoofdstuk IV.B.9). 

Bij het volgende groepje namen is het wat meer twijfelachtig of 

zij weI van litera ire oorsprong zijn. Het gaat om middeleeuwse namen 

met de geografische reele vernoemingsbases Montfort, Toulouse en 

Vienne (zie hoofdstuk IV.B.3). In principe hadden de naamgevers deze 

bases uit eigen aanschouwing kunnen leren kennen. Aan de andere 

kant vraag ik mij af of deze plaatsen zo belangrijk geweest zijn dat 

zij inderdaad voldoende nederlandse reizigers aangetrokken kunnen 

hebben om als potentiele vernoemingsbases te kunnen dienen. Boven

dien nemen Montfort, Toulouse en Vienne een belangrijke plaats in 
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de middeleeuwse romans en chansons in. Daarom geloof ik toch eerder 

dat we met literaire vernoemingsnamen te maken hebben. 

In de veengebieden ten noordwesten van Utrecht liggen een aantal 

ontginningen die vernoemingsnamen dragen. Huisman zegt dat deze 

venen door het kapittel van Sint Jan ontgonnen zijn, maar dat is niet 

juist. De belangrijkste ontginner is de bisschop van Utrecht geweest 

(Huisman (962) 30; zie hoofdstuk 1. B.1). Waarschijnlijk zullen hij 

en zijn 

ningen 

adviseurs ook de naamgevers geweest zijn. De oudste ontgin

dateren nog uit de eUde eeuw. De bronnen zwijgen over de 

motieven voor de keuze van de namen en over de omstandigheden waar

onder men de basisnamen had leren kennen. Daarom lijkt het mij wat 

gewaagd om bij voorbeeld Portengen, vernoemd naar BrittannH~ en 

Demmerik, vernoemd naar Denemarken zonder meer literaire vernoe

mingsnamen te noemen, zoals Huisman doet. HetzeUde geldt voor ver

noemingen naar Lombardije, Polen en Ravenna die we elders in midden

nederlandse ontginningsgebieden tegenkomen. Voor de vernoemingen 

naar Spanje, Portugal, Apulie en misschien ook Bulgarije heb ik er 

op gewezen dat deze vernoemingsbases wellicht eerder door de kruis

tochten dan door de schone letteren bij ons bekendheid gekregen heb

ben (zie hoofdstuk 1. B.1 en 1. B. 2) . 

Huisman heeft meer dan eens de rol van de heldensage bij de keuze 

van vernoemingsnamen in de middeleeuwen benadrukt (Huisman (962) 

29-31; (967) 106). lk heb daarvoor in mijn materiaal eigenlijk geen 

bevestiging kunnen vinden. Er zijn bovendien volgens mij maar enkele 

middeleeuwse vernoemingsnamen aan te wijzen die we "literair" kunnen 

noemen. Dat is misschien ook niet zo verwonderlijk. In de middeleeuwse 

Ietterkunde speelt de topografie en dus ook de toponymie een onder

geschikte roI. Het landschap is niet meer dan een decor voor het op

treden van de heIden. De oudste literaire werken bevatten nauwelijks 

topografische aanduidingen en dus ook heel weinig plaatsnamen. In 

Iatere teksten komen meer toponiemen voor, zander dat dit nu betekent 

dat de auteurs altijd evenveel eerbied voor de geografische betrouw

baarheid tonen. Alleen in de heldendichten zijn de aardrijkskundige 

namen tamelijk reeel, zo reeel zeUs dat de auteurs soms een he Ie 

nieuwe geografische achtergrond invoeren om de heIden beter uit te 

laten komen en daardoor hun publiek meer te gerieven. De ridderramans 
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spelen zich over het algemeen in een bijzonder vage we reId af, waarin 

de toponiemen vaak niet meer dan "blosse Worttongemalde" zijn, zoals 

Rosenfeld dat noemt (Hesse (1961) 5,169; Rentenaar (1977) 361; Le 

Goff (1979) 134; Rosenfeld (1980) 12-19). 

In al deze litera ire genres staan de mensen voorop en is de topo

grafie van meer ondergeschikt belang. In het begin van dit hoofdstuk 

heb ik er op gewezen dat slechts een gering aantal persoonsnamen 

in de middeleeuwen met zekerheid als literaire anthroponiemen aange

wezen kunnen worden. Blijkbaar hebben dus maar weinig mensen de 

behoefte gevoeld hun kinderen te vernoemen naar het belangrijkste ele

ment uit het middeleeuwse verhaal, de held. VoIgt daar dan ook niet 

uit dat het vernoemen van plaatsen naar een bijzaak uit dat verhaal, 

de geografische achtergrond, nog minder vaak plaats gevonden zal 

hebben? 

Uit een meer recente tijd zijn een paar namen aan te wijzen die 

we als "bestseller-vernoemingen" kunnen omschrijven omdat ze op vernoe

mingsbases teruggaan die door een bepaald boek of een bepaalde auteur 

grote populariteit verworven hadden. Die basis kan zowel geografisch 

fictief als reeel zijn. 't Sulvermeer te Nieuwe Biltdijk dankt zijn naam 

aan "De schat in het Zilvermeer" van Karl May. De boerderij Orplid 

te Heerde is vernoemd naar een droomeiland dat door Eduard Morike 

bedacht was (zie hoofdstuk IV. B.ll). Ais we op een bouwval bij Ried 

in Franekeradeel met grote letters de negerhut van Oom Tom gekalkt 

zien staan, bevinden we ons in feite in een zelfde fictieve sfeer 

(Leeuwarder Courant, 25-1-1982). De dubbelnaam Insulinde voor Neder

lands Indie is door Multatuli geconstrueerd. We komen hem voor het 

eerst in de "Max Havelaar" tegen (zie hoofdstuk IV.A.2). Hoe onwerke

lijk de ideeen van Van Eeden en de zijnen ook geweest mogen zijn, 

de vernoemingsbasis Walden in Massachusetts heeft echt bestaan. Henry 

Thoreau heeft er van 1845 tot 1847 inspiratie opgedaan voor zijn 

"Walden, or life in the woods". Het is daarom enigszins de vraag of 

we Walden als een literaire vernoemingsnaam moeten zien. 

Nova Zembla beschouw ik als een grensgeval. Ik ben deze vernoe

mingsnaam achttien maal in mijn materiaal tegengekomen. Het eiland 

Nova Zembla nam sinds 1596 een belangrijke plaats in onze vaderlandse 

geschiedenis in. De publicatie van Tollens' "Tafereel van de Over-
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wintering der Hollanders op Nova Zembla" in 1819 heeft de bekendheid 

van zijn naam echter zodanig geactiveerd dat deze nu ook als basis

naam voor vernoemingen ging functioneren. Op grond van dit gegeven 

zouden we dus moeten besluiten Nova Zembla als een literaire vernoe

mingsnaam te beschouwen. 

Voor wie meent dat het met de cultuur bergafwaarts gaat omdat 

de mensen tegenwoordig geen boeken meer lezen, wil ik tenslotte nog 

wijzen op een paar literaire vernoemingen waar nauwelijks geschreven 

tekst aan te pas gekomen is, hoogstens wat ondertitels. Het zijn de 

namen Bonanza, Peyton place en Texas, waarvan ik in hoofdstuk l.A.1 

aangegeven heb dat wij ze aan de televisie te danken hebben. Pessi

misten zullen dat een zorgelijke ontwikkeling vinden. Mij lijkt het 

een positief verschijnsel. Het toont aan dat een nieuw medium als de 

televisie nu zo in onze cultuur geintegreerd is dat wij ook zijn ono

mastische inhoud verwerkt hebben en daar naar believen voor onze 

naamgeving gebruik van kunnen maken. Ik zie met ongeduld de eerste 

vernoeming naar Dallas tegemoet. 

De conclusie van dit korte onderzoek van de literaire vernoemings

namen in Nederland moet luiden dat er weinig over deze namen te 

zeggen valt. In een bestand van meer dan 2200 vernoemingsnamen 

vormen de literaire namen een verwaarloosbaar klein aantal. De mid

deleeuwen hebben volgens mij minder literaire vernoemingsnamen opge

leverd dan de meeste onderzoekers tot nu toe aangenomen hebben. Dat 

hing ook samen met het karakter van de middeleeuwse literatuur, waar

in de mens over het algemeen meer centraal stond dan zijn geografische 

omgeving. 

De belangstelling voor de literatuur als eponymische inspiratiebron 

is na de middeleeuwen even marginaal gebleven. Zelfs regelrechte best

sellers hebben maar zelden litera ire vernoemingsnamen opgeleverd. 

AIleen een gedicht van Tollens heeft er voor gezorgd dat Nova Zembla 

vele keren als vernoemingsnaam gekozen is. Er valt echter over te 

twisten in hoeverre die vernoemingen "literair" genoemd mogen worden. 

Men zou ook kunnen zeggen dat Tollens niet meer gedaan heeft dan 

op een liter a ire manier de herinnering op te frissen aan een naam 

die in beginsel reeds de potentie in zich had om als basisnaam te 

t e' functioneren. 
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11.4 HET BOEK DER BOEKEN 

Bijbelse vernoemingsnamen 

De Bijbel is het enige boek dat grote invloed op onze toponymie 

gehad heeft. In het kader van mijn onderzoek loont het dan ook zeker 

de moeite de bijbelse vernoemingsnamen in een afzonderlijk hoofdstuk 

te behandelen. Onder bijbelse vernoemingsnamen verst a ik die topo

niemen die vernoemd zijn naar lokaliteiten die in de Bijbel voorkomen 

en waarvan we mogen aannemen dat de naamgevers zich bij de keuze 

ervan hebben laten inspireren door de secundaire connotaties van de 

basisnamen zoals zij die uit de Bijbel hebben leren kennen. Deze 

laatste toevoeging is noodzakelijk omdat er ook namen zijn die welis

waar in de Bijbel genoemd worden, maar ons ook uit niet-bijbelse bron 

bekend zijn. Zo bij voorbeeld ~rabie, Azie, Cyprus, Griekenland, 

ltalie, Rome etcetera. Als we deze namen als vernoemingsnamen tegen

komen, hoeven we niet direct aan de Bijbel te den ken . De naamgever 

kan op allerlei andere manieren van de basisnaam kennis genomen 

hebben. Dit soort namen heb ik niet tot de bijbelse vernoemingsnamen 

gerekend. Evenmin heb ik dat gedaan met namen die eveneens in de 

Bijbel voorkomen, maar waarbij de vernoeming op een latere situatie 

gebaseerd is. Het gaat hier vooral om namen die pas in de tijd van 

de kruistochten een speciale bekendheid gekregen hebben. 

Daarentegen zal ik in dit hoofdstuk weI de namen behandelen die 

ontstaan zijn door vernoeming naar een lokaliteit met een bijbelse ver

noemingsnaam. Omdat het daarbij meestal om grondbezit van neder

landse kloosters gaat, horen deze toponiemen in principe natuurlijk 

onder de namen met een vernoemingsbasis in Nederland thuis. Er zijn 

echter nogal wat namen waarbij alleen maar het vermoeden van een 

eigendomsrelatie bestaat. Om praktische redenen heb ik nu zowel deze 

tWijfelgevallen als meer zekere voorbeelden samen onder de bijbelse 

vernoemingsnamen opgenomen. Namen waarvan de geografische afgren

zing mij op zijn minst problematisch voorkomt, zoals de Hemel, de Hel, 

het Paradijs en het Vagevuur heb ik buiten mijn onderzoek gelaten. 

Verder zal men ook tevergeefs naar de naam Eben Haezer zoeken. V roe

ger heb ik deze weI als vernoemingsnaam behandeld (Rentenaar (975) 

142). Bij nader inzien acht ik dat toch niet juist. Eben Haezer is 
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eigenlijk pas sinds de Statenvertaling bekend geworden. In 1 Samuel 

7: 12 is het de aanduiding voor een steen die Samuel oprichtte na een 

overwinning op de filistijnen. Bij die gelegenheid sprak hij ook de 

woorden: "Tot hiertoe heeft ons de Heer geholpen". De Vulgaat noemt 

die steen Lapis Adiutorii "steen der hulp", hetgeen de juiste vertaling 

van Eben Haezer is. In protestantse kringen heeft men Eben Haezer 

vrij algemeen als de hebreeuwse tekst van de uitspraak van Samuel 

beschouwd. In die opvatting is Eben Haezer in het geheel geen topo

niem en kan dus ook niet als een basisnaam voor een vernoeming gede

finieerd worden. 

In mijn materiaal heb ik 322 namen als bijbelse vernoemingsnamen 

aangemerkt. Men vindt ze in hoofdstuk IV.A.4 "Het Midden Oosten". 

Deze 322 namen zijn als voIgt over het land verdeeld: 

aantal aantal percentage 

provincie vernoemingsbases vernoemingsnamen v.h. totaa1 

Zuid Holland 15 54 16,8 % 

Gelderland 16 48 14,9 

Noord Holland 16 46 14,3 

Friesland 13 39 12,1 

Zeeland 16 28 8,7 

Noord Brabant 9 26 8,1 

Groningen 15 23 7,1 

Overijsel 10 19 5,9 

Utrecht 9 17 5,3 

Drente 6 11 3,4 

Limburg 7 11 3,4 

322 100 % 

Het verspreidingsgebied dat uit deze lijst naar voren komt is niet 

ongewoon. De provincies Zuid- en Noord Holland, Gelderland en Fries

land blijken ook bij andere groepen vernoemingsnamen vaak de lijst 

aan te voeren. 

De 322 bijbelse vernoemingsnamen gaan terug op 41 vernoemings

bases. Het valt daarbij op dat de verdeling tamelijk ongelijk is. Het 
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onderstaande lijstje van bijbelse bases waarnaar meer dan tien keer 

vernoemd is. laat dat duidelijk zien. 

vernoemingsbasis 

Nazareth 

Jeruzalem 

Bethlehem 

Emmaus 

Jordaan 

Patmos 

Bethanie 

Jericho 

Kanaan 

aantal vernoemingsnamen 

52 

49 

42 

24 

21 

18 

16 

11 

10 

In zeventien gevallen hebben we te maken met bases waarnaar maar 

een keer vernoeming plaats gevonden heeft. 

Van de 41 bijbelse basisnamen zijn er 28 als oudtestamentisch te 

be schouwen en twaalf als nieuwtestamentisch. De naam Jeruzalem komt 

zowel in het Nieuwe als het Oude Testament zo nadrukkelijk voor dat 

hij niet onder te brengen is. Laten we de 49 Jeruzalem's terzijde. 

dan houden we in totaal 273 vernoemingsnamen over. Daarvan hebben 

er 103 een oudtestamentische en 170 een nieuwtestamentische vernoe

mingsbasis. Er valt uit deze gegevens de voorzichtige conc1usie te 

trekken dat nederlandse naamgevers die bijbelse vernoemingsnamen 

kozen bij de oudtestamentische namen vooral de nadruk op de variatie 

gelegd hebben. terwijl zij het bij de nieuwtestamentische namen meer 

in de frequentie gezocht hebben. 

Zijn de resultaten die we vinden nu typisch voor Nederland of 

typisch voor bijbelse vernoemingsnamen? Daar kunnen we misschien 

achter komen als we ze met gegevens van elders vergelijken. In ver

schillende delen van Duitsland heeft men onderzoek gedaan naar de 

invloed van de Bijbel op de toponymie. Zowel in het Rijnland als in 

meer oostelijke streken is men tot de conc1usie gekomen dat het kiezen 

van bijbelse vernoemingsnamen. met uitzondering voor religieuze instel

lingen. over het algemeen een vrij jong verschijnsel geweest is (Kas

pers (1959) 18; Curschmann (1910) 19; Holsten (1931) 123-124; Holsten 
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(1963) 148-155). In Zweden is Hallberg voor Schonen tot dezelfde con

clusie gekomen (Hallberg (1976) 89). Over de verhouding tussen oud

testamentische en nieuwtestamentische namen hebben de betreffende 

auteurs zich niet uitgelaten. Het enige gebied waar de verspreiding 

van bijbelse vernoemingsnamen tot nu toe statistisch onderzocht is zijn 

de Verenigde Staten (Leighly (1979». Als we de verdeling van de 

nederlandse namen over het Oude en het Nieuwe Testament met die in 

Amerika vergelijken, zien we grote verschillen. Relatief heeft men daar 

naar een vee 1 groter aantal bases vernoemd dan in Nederland en ver

der treden de oudtestamentische namen er aanzienlijk meer op de voor

grond. Voor deze verschillen zijn mijns inziens een aantal verklaringen 

te noemen. Ten eerste is het geven van vernoemingsnamen in Amerika 

een veel gebruikelijker manier van naamgeven geweest. Dit zal de in

ventiviteit gescherpt hebben. De belangrijkste verklaring moet echter 

in het tijdstip van de naamgeving en de aard van de naamgevers ge

zocht worden. De oudste amerikaanse namen stammen uit de zeventiende 

eeuw. Ais naamgevers zijn eigenlijk alleen protestanten van allerlei 

denominatie opgetreden. In Nederland daarentegen is het bijbelse naam

gevingsproces veel eerder begonnen. Bovendien hebben ook katholieken 

er een rol bij gespeeld. Veer de hervorming is dat natuurlijk een 5010-

rol geweest. 

Wie een overzicht van de bijbelse vernoemingsnamen in ens land 

wil geven, verdeeld over katholieke en protestantse gebieden, moet 

zich natuurlijk weI realiseren, dat het hele land veer de reformatie 

katholiek was. Willen we toch proberen eventuele verschHlen te signa

leren, dan zullen we de middeleeuwse namen even terzijde moeten stel

len. Voor het gemak beschouw ik in dit geval die namen als middel

eeuws die veer 1600 vermeld worden of waarvan de bronnen met zeker

heid zeggen dat ze veer dat jaar ontstaan zijn. 

De namen die na deze eliminatie overgebleven zijn, heb ik trachten 

te verdelen over overwegend katholieke en overwegend protestantse 

gebieden. Nu is zo'n verdeling niet eenvoudig. Provincies als Limburg 

en Groningen geven natuurlijk geen problemen. Maar er zijn ook pro

vincies waar de bevolking religieus gemengd is of waar een groot per

centage niet-confessionelen woont. Omdat het even weI slechts om een 

globale indruk gaat, wH ik aan dit probleem niet zo zwaar tHlen. 
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* Jeruzalem 

o oudtestamentische namen 

• nieuwtestamentische namen 

KAART 9. Bijbelse vernoemingsnamen na 1600 
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Als gemengde gebieden beschouw ik die streken waar katholieken en 

protestanten elkaar in de eerste helft van de vorige eeuw zo ongeveer 

in even wicht hielden (vgl Reinsma (1961) 54-55). lk ben mij er daarbij 

van bewust dat ik het hele probleem van de protestantisering van de 

Republiek terzijde laat. Hier op in te gaan zou ons echter te ver van 

ons doel af voeren (zie over dit vraagstuk: Numerieke aspecten (1965) 

149-180) . 

In het hieronder volgende overzicht heb ik per provincie en per 

religieus gebied de oud- en nieuwtestamentische bases opgeteld waar

naar men de namen die na 1600 gekozen zijn, vernoemd heeft. Boven

dien heb ik de aantallen vernoemingsnamen geteld die daaruit geresul

teerd zijn. Om dezelfde redenen die ik al eerder aangegeven heb, is 

Jeruzalem niet opgenomen. 

religieus aantal bases aantal bases aantal ver-
provincie gebied uit het o. T. uit het N.T. noem ing snamen 

Groningen protestant 9 4 19 

Friesland protestant 6 3 22 

gemengd 1 1 

Drente protestant 3 2 8 

Overijsel protestant 1 1 2 

katholiek 2 2 

gemengd 2 3 8 

Gelderland protestant 5 6 25 

katholiek 3 4 

gemengd 2 3 7 

Utrecht protestant 4 3 8 

katholiek 

gemengd 1 2 2 

Noord Holland protestant 2 2 4 

katholiek 2 1 9 

gemengd 5 3 18 

Zuid Holland protestant 6 4 13 

katholiek 2 3 

gemengd 2 4 10 
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Zeeland protestant 

katholiek 

Noord Brabant protestant 

katholiek 

Limburg katholiek 

9 

1 

2 

4 

1 

3 

2 

18 

1 

11 

5 

200 

Wat kunnen we uit dit overzicht opmaken? In de eerste plaats is 

het duidelijk dat bijbelse vernoemingsnamen vooral in de protestantse 

streken van ons land voorkomen. Van de groep namen die ik in dit over

zicht verwerkt heb, zijn er 120 in protestant'se gebieden te lokaliseren, 

34 in katholieke en 46 in gebieden met een religieus gemengde bevol

king. Bovendien blijkt er tussen de religies een verschil in preferentie 

te bestaan ten aanzien van de Testamenten waaruit men zijn epony

mische inspiratie geput heeft. De protestanten hebben een onmiskenbare 

voorkeur voor het Oude Testament (vgl Van der Jagt (1981) 86). In 

de katholieke gebieden heeft men daarentegen veel vaker een vernoe

mingsbasis uit het Nieuwe Testament gekozen. De gemengde gebieden 

tenslotte tonen dat ze ook echt gemengd zijn. Daar houden Oude en 

Nieuwe Testament elkaar vrijwel in evenwicht. 

Een verklaring voor deze tegenstelling tussen de eponymica in 

katholieke en protestantse streken moet ongetwijfeld gezocht worden 

in het verschil in houding dat beide religies ten opzichte van de Bijbel 

en de bijbelse geschiedenis hadden. In de katholieke theologie stond 

het streven centraal de aarde door het stichten van gewijde plaatsen 

en het geven van sacrale namen van het heidendom te bevrijden en 

zo het Godsrijk dat door Christus begonnen was, verder uit te bouwen 

(Heim (1974) 30). Dit was in ieder geval de opvatting van de geeste

lijkheid. Het lekenvolk zal zich dat allemaal heel wat minder bewust 

geweest zijn. Bij de protestanten lagen de zaken anders. Daar stond 

voor vele stromingen de identificatie met het uitverkoren volk uit de 

Bijbel voorop. Vandaar dat wij bij hen een duidelijke tendens zien 

om namen te geven die herinneren aan de oudste geschiedenis van de 

joden en speciaal de tocht naar het beloofde land (Leighly (1979) 57). 

Het lijkt mij echter meer een taak voor een godsdiensthistoricus om 

dit verder uit te diepen. 
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De bijbelse vernoemingsnamen komen al betrekkelijk vroeg ~n in 

vrij groten get ale in onze toponymie voor. In mijn materiaal yond ik 

84 namen die v66r 1600 voor het eerst vermeld worden. Dit komt overeen 

met 26,1 % van het aantal bijbelse vernoemingsnamen. Als we de grens 

bij 1800 leggen, blijken 136 van deze namen reeds v66r dat jaar geat

testeerd te zijn (= 42,2 % van het totaal). 

Hoewel de vroegst vermelde bijbelse vernoemingsnaam, 1131, Babi

Ionia, een nederzettingsnaam is, behoort de overgrote meerderheid van 

de namen die v66r 1600 geattesteerd zijn tot de categorie van namen 

van religieuze instellingen. Onder deze categorie vallen 71 van de 

84 middeleeuwse namen. De overige dertien zijn over verschillende 

denota tumca tegorieen verdeeld. We zullen deze 71 namen van kloosters 

en andere godsdienstige gebouwen nu iets nader bekijken. Vantevoren 

merk ik daarbij nog op dat ik aIleen die godshuizen opgenomen heb 

die een bijbelse naam "sec" droegen, dus weI Bethlehem, maar niet 

O.L.V. in Bethlehem. lk heb mij hierbij in hoofdzaak gebaseerd op 

het Monasticon Batavum van Schoengen, hoe weI dit op sommige punten 

soms een wat slordig en onbetrouwbaar boek is. Zolang er nog niets 

beters bestaat, moeten we het er echter weI mee doen. Verder heb ik 

het feit dat verschillende kloosters tevens dubbelnamen dragen die 

geen vernoemingsnamen zijn, buiten beschouwing gelaten. 

Schrijven over kloosternamen is geen eenvoudige zaak, vooral omdat 

er zo weinig literatuur over dat onderwerp be staat. Natuurlijk komt 

men in allerlei kerkhistorische publicaties lijsten van kloosters en 

andere godshuizen tegen. Ook treft men in beschrijvingen van afzonder

lijke kloosters soms opmerkingen over de naam ervan aan. Slechts zel

den zijn kloosternamen evenwel als eigennamen behandeld en aan een 

toponymisch onderzoek onderworpen. In Nederland is de oogst op dit 

gebied al heel gering. Daarbuiten is het echter niet veel beter gesteld. 

Het meeste wat er op dit terre in verschenen is, vindt men bij Bach 

bijeengebracht (Bach II,2 (1954) § 521-522). 

Het is te hopen dat iemand zich nog eens met kloosternamen bezig 

wil gaan houden. Uit een naamkundig oogpunt zitten daar namelijk 

allerlei ingewikkelde problemen aan vast. Wie zijn bijvoorbeeld de 

naamgevers: de stichters of de bewoners? Is de keuze van de naam 

uitdrukking van een algemene religieuze gezindheid of van een bepaal-
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de ideologische richting? In hoeverre kennen sommige kloosterorden 

tradities op het gebied van de naamgeving? Zijn daarbinnen nog regio

nale varianten aan te wijzen? Kloosters dragen vaak meer dan een 

naam (Langenbeck (1951) 73-131; Wohlert (1974) 171-184). Hoe verhouden 

die alternatieve namen zich in het gebruik tot elkaar? Is dat een 

kwestie van chronologie, van verschillende bronnen of van verschil

lende gebruikersgroepen? Welke namen stammen uit de volkstaal, welke 

uit het latijn en welke berusten op latijnse interpretaties van inheemse 

namen? 

Het 

lingen 

dat ik 

is duidelijk dat we de 71 inheemse namen van religieuze instel

met enige voorzichtigheid moeten benaderen. Uit het materiaal 

bijeengebracht heb" vaH de volgende lijst samen te stellen: 

aantal aantal 
Oude Testament vernoemingsnamen Nieuwe Testament vernoemingsnamen 

Zion 8 Bethlehem 15 

Hermon 1 Bethanie 11 

Sinai 1 Nazareth 10 

Thabor 1 Emmaus 6 

11 
Galilea 6 

Golgotha 1 

Jeruzalem 9 Kedron 1 

Siloam 1 

51 

Er valt bij de middeleeuwse kloosternamen een onmiskenbare voor

keur voor nieuwtestamentische namen waar te nemen. Jeruzalem terzijde 

gelaten, zien we 51 namen met een basis in het Nieuwe Testament en 

elf met een basis in het Oude Testament. Er is verder een duidelijke 

lijn in deze kloosternamen te onderkennen. De meest populaire namen 

zijn alle vernoemingen naar plaatsen die zeer nauw met het leven en 

sterven van Christus te maken hadden. Alleen het oudtestamentische 

Zion scoort vrij hoog. Dat is waarschijnlijk een gevolg van het feit 

dat deze naam in het Nieuwe Testament een aantal keren in een sym

bolische context voorkomt. Zion staat dan in verb and met het evangelie 

en de geboorte en de dood van Christus (Hjelmqvist (1904) 185). 
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De vernoemingsbases die het hoogst op bovenstaande lijsten voor

komen, zijn van het begin af aan populair geweest. Een staatje van 

de godshuizen die veer 1400 gesticht zijn, levert namelijk min of meer 

hetzelfde beeld op: 

vernoemings basis 

Bethlehem 

Jeruzalem 

Zion 

Emmaus 

Bethanie 

Nazareth 

Siloam 

aantal vernoemingsnamen 

6 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

21 

Welke van deze namen z ijn nu de oudste? De literatuur kent vele 

kloosters met bijbelse vernoemingsnamen. Toen ik daarvan echter in 

de bronnen vermeldingen zocht, bleken deze vaak erg zeldzaam ,en 

bovendien van vrij recente datum te zijn. De oudste middeleeuwse 

kloosters zijn genoemd naar de plaatsen waar ze gesticht zijn of naar 

de heiligen aan wie ze gewijd waren. Later ontstonden er ook kloosters 

met mystieke namen. Met uitzondering van het klooster Jeruzalem in 

het bisdom Meaux, gesticht in 634, beginnen bijbelse vernoemingsnamen 

eigenlijk pas in de loop van de twaalfde eeuw op te duiken (Bach 

II, 2 (1954) 239). Ais di t type naamgeving toen voor k loosters meer 

gebruikelijk werd, moeten we er dus rekening mee houden, dat reeds 

bestaande kloosters er een alternatieve, bijbelse, naam bij konden 

krijgen. Een voorbeeld daarvan is waarschijnlijk het klooster Selwerd, 

dat via een naamspeling vanaf de 14e eeuw soms weI Siloe genoemd 

werd. Onder het nodige voorbehoud ziet de lijst van de oudste neder

landse klooster met een bijbelse vernoemingsnaam er dan als voIgt 

uit: 
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stichtings- oudste 
datum vermelding ligging orde 

+ 1100 1244 - Bethania Ferwerd benedictijnen, sinds 
1240 onder Cluny 

veer 1113 + 1137 Betlehem De Bilt benedicti j nen -
3e kwart 

12e eeuw + 1326 Bethlehem Oudkerk norbertinessen 
-

1179 1200 Bethlehem Doetinchem augustijnen 

1165-1195 + 1326 Syon Nijewier cistercienserinnen -
1190-1200 + 1270 Nazareth Hallum cistercienserinnen -
v66r 1200 1355 monast. 

Siloensis Selwerd benedictijnen 

begin 
13e eeuw 1224 Bethleem Elkersee cistercienserinnen 

1246 1246 lerusalem Biezelinge victorinnen, afgewezen 
ais cistercienserinnen 

+ 1250 1254 Jeruzalem Gerkeskiooster cisterciensers 
-

1289 "Bethanie" Tjum praemonstratenserinnen 

Ais we de stichtingsdata naast de oudste vermeldingen Ieggen, zien 

we weI chronologische verschillen, maar de tendens blijft dezelfde. 

De oudste bijbelse vernoemingsnamen voor kloosters stammen uit het 

begin van de twaalfde eeuw. Na het midden van die eeuw neemt het 

aanta1 kloosters toe dat naar een plaats uit de Bijbel vernoemd is. 

Deze ontwikkeling zal zich de hele middeleeuwen door voortzetten en 

pas ophouden als de reformatie het stichten van kloosters tijdelijk 

onmogelijk maakt. 

Het kiezen van bijbeise vernoemingsnamen v~~r kloosters wordt 

vooral aan de cisterciensers en aan de geestelijke ridderorden toege

schreven (Damen (1972) 52; Moors (1979) G 13; Hardenberg (1944) 288; 

Huisman (1963) 103). Uit het overzicht hierboven spreekt dat niet zo 

duidelijk. Zeker, Citeaux is vrij sterk op deze lijst vertegenwoordigd. 

Men kan zich even weI afvragen of dat ook niet een gevoig is van het 

feit dat er juist in deze periode door deze orde zoveel kloosters ge

sticht zijn. De cisterciensers zijn in ieder geval niet de eersten ge

weest die bijbelse vernoemingsnamen aan hun kloosters gegeven hebben. 

Deze eer komt aan de benedictijnen toe. Verschillende andere orden 

hebben in de loop van de middeleeuwen eveneens dergelijke vernoe-
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mingsnamen voor hun kloosters gekozen. De duitse or de neemt daaronder 

slechts een bescheiden plaats in. Het overwicht van de vrouwelijke 

stichtingen onder de kloosters met een bijbelse vernoemingsnaam hoeft 

niets bijzonders te betekenen. Vrouwenkloosters waren immers in de 

meerderheid onder de geestelijke instellingen die in de volle en late 

middeleeuwen gesticht werden. 

Het is kenmerkend voor de Noordelijke Nederlanden dat het vernoe

men van kloosters naar bijbelse lokaliteiten daar zo vroeg begon en 

zo frequent toegepast werd. In Vlaanderen bij voorbeeld stammen de 

oudste bijbelse vernoemingsnamen voor kloosters pas uit de dertiende 

eeuw. Bovendien zijn deze namen er veel minder talrijk (Viaene (1963) 

193-197; Viaene (1969) 182-183). Is hier sprake van een remmende voor

sprong? De vlaamse kloosters zijn over het algemeen veel ouder dan 

de noordnederlandse. Zij kregen hun naam in een tijd waarin het nog 

geen gebruik was am aan kloosters bijbelse vernoemingsnamen te geven. 

Toen deze gewoonte opkwam, waren de bestaande kloosternamen en de 

traditionele manier van kloosternaamgeving al vast in het namensysteem 

van de vlamingen verankerd. Het gevolg was dat er voor vernieuwing 

veel minder plaats was dan in het noorden. Daar moest de traditie 

op het gebied van religieuze instellingen immers nag grotendeels ge

vormd worden. 

In het materiaal dat ik verzameld heb blijkt het geven van bijbelse 

vernoemingsnamen aan godsdienstige instellingen vooral een middeleeuws 

fenomeen te zijn. Ik telde 71 religieuze gebouwen die van v66r 1600 

dateren en slechts twintig van daarna. Deze twintig bestonden in 

hoofdzaak uit protestantse gebouwen. In protestants gebied zijn er 

dan oak zeventien te lokaliseren. In katholieke streken yond ik slechts 

twee godsdienstige instellingen die na 1600 een bijbelse vernoemings

naam gekregen hebben. Een naam was in godsdienstig gemengd gebied 

te lokaliseren. 

Bepaalde namen blijken vrijwel aIleen in de middeleeuwen aan reli

gieuze instellingen gegeven te zijn. Nazareth ben ik bij voorbeeld na 

de reformatie nag maar een keer als naam voor een godsdienstig ge

bouw tegengekomen. Tegenover zes middeleeuwse vernoemingen naar 

Emmaus staat er slechts een van na 1600. Jeruzalem als naam voor 

een religieuze instelling komen we aIleen in de middeleeuwen tegen. 
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Hetzelfde geldt voor de namen Galilea, Zio~, Sinai, Golgotha, Hermon, 

Kedron, Siloam en Thabor. De reformatie heeft dus duidelijk revolutio

nerend op het naamgevingspatroon gewerkt. Protestantse gebouwen 

kregen minder 

katholieke tijd 

vaak een bijbelse vernoemingsnaam dan vroeger in de 

v66r 1600 het geval was. Ais zij al vernoemd werden, 

was de vernoemingsbasis over het algemeen een andere dan in de mid

deleeuwen. Er zitten daar geen duidelijke uitspringers bij. Te noemen 

vallen bij voorbeeld Bethel, Bethesda en Salem. Daarnaast bleven 

Bethanie en Bethlehem, 

Hierbij moet natuurlijk 

zij het in mindere mate, nog weI productief. 

weI aangetekend worden dat ik geen protes-

tantse verenigingsgebouwen, evangelisatielokalen etcetera opgenomen 

heb. 

Het is altijd al moeilijk om te zeggen waarom een lokaliteit een 

bepaalde naam gekregen heeft, maar het is nog moeilijker om te ver

klaren waarom dat niet gebeurd is. Ik weet dan ook niet goed wat 

de reden geweest kan zijn dat we bij protestantse religieuze gebouwen 

minder vaak een bijbeise vernoemingsnaam tegenkomen. Heeft het iets 

te maken met de opsplitsing van het protestantisme in allerlei stro

mingen? Gingen sommige namen in de loop der tijd zo zeer tot de ex

cIusieve namenvoorraad van bepaalde secten behoren dat ze voor 

andere protestantse denominaties in de naamgeving hun toepasbaarheid 

verloren (vgl Noreen (1924) 14)? Soms kan dit in ieder geval een ver

klaring zijn. We zien dat bij voorbeeid aan de geneeskundige bad

inrichting Bethesda te Laag Soeren. Een bron uit het einde van de 

vorige eeuw zegt daarover dat de directie die naam toen vrijwel niet 

meer gebruikte. Het publiek meende namelijk dat deze inrichting alleen 

voor mensen van behoudend protestantse richting bedoeid was. 

Na de religieuze instellingen vormen de bewoonde oorden de denota

tumcategorie waarbij de meeste bijbeise vernoemingen voorkomen. In 

deze categorie, die dorpen, gehuchten, buurten en straten omvat, horen 

72 namen thuis. Zij waren vernoemd naar achttien bases. Slechts bij 

enkele basisnamen zien we een hoge vernoemingsfrequentie: 
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vernoemingsbasis aantal vernoemingsnamen 

Nazareth 

Jeruzalem 

Jordaan 

Patmos 

Jericho 

Sodom 

14 

13 

11 

8 

5 

5 

In negen gevallen heeft er maar een maal vernoeming naar een 

bijbelse loklliteit plaats gevonden. 

Bij deze denotatumcategorie stuiten we op het verschijnsel dat we 

stilistisch verschillende vormen van naamkeuze en namengebruik kunnen 

waarnemen. Ten dele treden de namen hier als bijnamen, dus als 

dubbelnamen op, ten dele als de enige naam voor een lokaliteit. De 

bijnamen waar het hier om gaat zijn in de eerste plaats spot- of 

schimpnamen. Dit komt overeen met waarnemingen onder andere in Noord 

Europa, waar men er ook op gewezen heeft dat veel bijbelse plaats

namen vaak in spottende zin gebruikt worden (Hjelmqvist (904) 230-

231). 

Niet alle bijbelse namen zijn gelijkelijk over de stilistische groepen 

verdeeld. Nazareth, de Jordaan en Jeruzalem komen soms met de ene 

status, soms met de andere status voor. Sodom en Gomorra worden 

daarentegen nooit anders dan als bijnaam vermeld. Deze hebben dan 

bovendien ook nog altijd een pejoratieve waarde. Deze verschillen vin

den hun oorzaak in de secunda ire connotaties die de betreffende namen 

in de Bijbel hebben. Over Sodom en Gomorra wordt daar niet veel goeds 

verteld. Ten aanzien van bij voorbeeld een stad als Nazareth is de 

Bijbel echter genuanceerder in zijn oordee1. Enerzijds is het de plaats 

waarvan Nathanael vraagt: "Kan uit Nazareth iets goeds zijn?" (Joh. 

1: 47). Anderzijds is het de stad waar Jezus thuishoorde. 

Het is bijna niet mogelijk exacte cijfers te geven over het aantal 

bijbelse bijnamen voor bewoonde oorden, omdat uit de bronnen niet 

altijd blijkt of we met een dubbelnaam te maken hebben. Zeker, de 

meest uitgesproken gevallen geven geen problemen, namelijk wanneer 

het om spotnamen voor steden en dorpen gaat. Zo is bij voorbeeld Klein 

Gomorra een spo~naam voor Winschoten. Samen met Veendam wordt het 
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Sodom en Gomorra genoemd. Over Sorremorre spreekt men schertsend 

als Sodom en Gomorra. Andere plaatsen die de spotnaam Sodom dragen 

zijn Eestrum en Eenrum. Gomorra is een spotnaam voor Oude ' Pekela. 

Suawoude wordt Kanaan genoemd. Voor Lollum kent men de woordverbin

ding het land Kanaan als bijnaam (Wunseradiel (1969) 434). Meedhuizen 

wordt weI Jeruzalem genoemd. Dwingelo heette in de veertiger jaren 

van de vorige eeuw het Galilea van Nederland (Kok (1909) 9). Nazareth 

komen we als spotnaam tegen voor Houwerzijl, Wagenborgen, Haring

huizen, Wezep, Nieuwetonge, Kats, Ravenswaai en Fijnaard. Verder 

hebben we ook nog Nineve voor Wagenborgen. 

Naast deze makkelijk herkenbare bijbelse bijnamen komen we echter 

ook voorbeelden tegen waarbij de informant opgeeft "dat het hier weI 

zo en zo heet" of "dat men het hier weI zo en zo noemt". De stilis-

tische status van dit soort gevallen is natuurlijk moeilijker te bepalen. 

Het kiezen van bijbelse vernoemingsnamen voor bewoonde oorden 

is over het algemeen een vrij laat verschijnsel geweest. BabilonH~n

broek, voor het eerst vermeld jn 1131, is een eenzame koploper. Daarna 

voIgt een hele tijd niets tot we in de 16e eeuw onder de gebuurtenamen 

van Leiden een vernoeming naar de Rode Zee aantreffen. Eveneens zes

tiende-eeuws zijn de oudste vermeldingen van Padmos in Franeker en 

het Padmoes in Den Haag. 

Een aantal gevallen kan uit de middeleeuwen stammen, maar is 

verder ondateerbaar. Het gaat hier om nederzettingen met semantisch 

secundaire namen, die bij een klooster of bij kloosterbezit ontstaan 

zijn. Het klooster of de kloosterboerderij droeg een bijbelse vernoe

mingsnaam en deze is langzamerhand overgegaan op de seculiere bewo

ning die er omheen gegroeid was. Voorbeelden van deze ontwikkeling 

zijn Betlem te Minnertsga, Bethlehem bij Rottum, het dorp Bartlehiem 

en Oldegalileen in Leeuwarden. 

Alle andere namen uit deze denotatumcategorie worden pas na 1600 

vermeld. Enkele daarvan zouden nog uit de middeleeuwen kunnen date

ren, de meesten zijn echter later ontstaan. Van sommige namen geven 

de bronnen zeUs op dat ze eerst in de twintigste eeuw gegeven zijn. 

We kunnen dus zeggen dat het vernoemen van dorpen, buurten en wij

ken naar plaatsen in de Bijbel een manier van naamgeven is die welis

waar uit de middeleeuwen stamt maar pas daarna een grotere vlucht 
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genomen heeft. 

In de eategorie "onbebouwde lokaliteiten" heb ik afzonderlijke per

eelen en grotere eomplexen land ondergebraeht. Verder heb ik ook de 

weinige plekken in de vrije natuur die in mijn materiaal voorkomen 

hier opgenomen. In het totaal lever de dit 64 namen op, vernoemd naar 

zestien bases. We zien een paar namen die hoog op de lijst staan en 

verder een groot aantal met een lage frequentie. De helft van de 

basisnamen is zelfs maar een keer in de vernoemingsnamen gerepresen

teerd. Ik telde negentien gevallen waarin Nazareth optrad als naam 

voor een onbebouwde lokaliteit. Jeruzalem komt zestien keer voor en 

Patmos vijf keer. AIle andere namen zijn, zoals gezegd, minder fre

quent. Nazareth en Jeruzalem zijn beide vooral westnederlandse veld

namen. Bij de eerste naam ligt het zwaartepunt evenwel in Noord Hol

land, bij de tweede in Zeeland. Ik weet niet hoe we dit moeten verkla

ren. Mogelijk heeft voormalig kloosterbezit bij deze naamgeving mede 

een rol gespeeld, maar ik heb op dat punt geen direkte verbindingen 

kunnen vinden. 

Bij de 46 boerderijen met een bijbelse vernoemingsnaam springt 

de naam Bethlehem er enigszins uit met elf naamdragers. Mogelijk is 

dit aantal nog iets groter als er onder de zes voorbeelden van Bethlehem 

die ik slechts als "ongespecificeerd gebouw" heb kunnen noteren, ook 

boerderijen voorkomen. Bethlehem is betrekkelijk oud als boerderijnaam. 

In 't Zand wordt hij reeds in 1593 vermeld. De verspreiding ervan 

is bij deze lage aantallen niet erg duidelijk. Hoogstens valt er een 

lichte eoncentratie in het westen van Zuid Holland waar te nemen. 

Deze Bethlehem's kunnen uit de middeleeuwen stammen. Het is ook moge

lijk dat de naam Bethlehem daar speciaal in de katholieke naam

gevingspraktijk lev end gebleven is. Er wonen in het betreffende gebied 

namelijk vrij veel katholieken. 

De naam Jeruzalem komen we zeven maal 

Vijf boerderijen zijn naar Jericho vernoemd. 

als boerderijnaam tegen. 

In het totaal zijn de 46 

door mij genoteerde boerderijen naar zeventien bijbelse lokaliteiten 

vernoemd. In negen gevallen is een basisnaam maar een keer vernoemd. 

Dit zijn natuurlijk allemaal lage getaIlen, waar verder weinig mee 

aan te vangen is. 

Over andere denotatumcategorieen kunnen we kort zijn, omdat het 
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maar om kleine aantallen naamdragers gaat. In de eerste plaats zijn 

daar de namen van kastelen, villa' 5 en landhuizen. In tegenstelling 

tot andere basisgebieden is het land van de Bijbel slechts sporadisch 

onder de namen van deze categorie vertegenwoordigd. Ik yond niet 

meer dan twaalf vernoemingsnamen. Daaronder komt Emmaus met een 

totaal van drie nog het meest frequent v~~r. Hoge ouderdom is bij 

deze namen al evenmin aan te treffen. De oudste vermelding betreft 

het huis Jeruzalem te Ummel, dat in 1557 gesticht werd. 

Kasteleins zijn blijkbaar altijd meer in het krijt dan in de Schrift 

gernteresseerd geweest. Ik yond tenminste maar vier herbergen met 

een bijbelse vernoemingsnaam. Niet geheel verwonderlijk kwam de naam 

Emmaus daaronder het meest v~~r. 

Over de wate,ren valt nog minder te zeggen. Beken, sloten en plassen 

dragen over het algemeen geen vernoemingsnamen, dus ook geen bij

belse. De zes keer dat we een gracht of een sloot naar een lokaliteit 

in de Bijbel vernoemd vinden, draagt deze de naam de Jordaan. 

Tenslotte moet ik er nog weI op wijzen dat ik in mijn materiaal 

negentien gevallen heb die ik niet nader dan als "ongespecificeerd 

gebouw" heb kunnen omschrijven. Het is niet te zien of we hier met 

een boerderij, een landhuis, een godsdienstig gebouw of een herberg 

te doen hebben. De get allen in deze denotatumcategorieen zouden dus 

nog enige wijzigingen kunnen ondergaan als we meer over deze negen

tien namen te weten zouden komen. Ik denk echter niet dat het totale 

beeld van de bijbelse vernoemingsnamen er door veranderd zou worden. 

Tot nu toe heb ik vooral op een quantitatieve manier geprobeerd 

iets meer inzicht in de bijbelse vernoemingsnamen te krijgen. Nu komen 

we echter op een punt waar dat veel moeilijker zal gaan. Ik wil name

lijk zien of we ook wat meer over de motieven te weten kunnen komen 

die aan de keuze van deze namen ten grondslag gelegen hebben. Wie 

een dergelijke vraag stelt, stuit natuurlijk altijd op het probleem van 

de geringe informatie. We zijn er niet bij geweest toen de naam gege

yen werd en de naamgever heeft meestal geen verklaring voor zijn 

keuze achtergelaten. De zaak is bovendien nogal gecompliceerd. Zelfs 

als we in de naamkeuzemotieven bepaalde patronen kunnen ontdekken, 

moeten we er altijd rekening mee houden dat de naamgever in principe 

autonoom was. Dat wil zeggen dat de argumenten die hij voor de keuze 
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van een bepaalde naam gehad kon hebben, van zeer particuliere aard 

geweest konden zijn. 

Het motief dat een naamgever heeft om een bepaalde vernoemings

naam te kiezen, hangt ten nauwste samen met de secundaire connotaties 

die hij aan de basisnaam verbindt. Bij de namen waar we ons hier 

mee bezighouden zijn die secundaire connotaties niet altijd zo eenvou

dig te reconstrueren, zelfs al is de bron, de Bijbel, bekend. Dat komt 

omdat allerlei plaatsen in de Bijbel in zeer wisselende context voor

komen. Zo hebben steden in het Oude Testament aanvankelijke een zeer 

slechte reputatie. Pas na de opkomst van Jeruzalem wordt het stedelijk 

image beter (Le Goff (1979) 127-130). Bovendien worden bepaalde 

namen, zoals Babylon, Egypte, Jeruzalem, Sodom, al in de Bijbel in 

symbolische zin gebruikt. In de latere stichtelijke literatuur zal dit 

verschijnsel nog vaker voorkomen. Verder blijkt in de Bijbel reeds 

veel belangstelling voor de etymologie van de namen te bestaan. Deze 

interesse is door de kerkvaders overgenomen en daarna ook in de 

middeleeuwse literatuur terechtgekomen. Vaak werden verschillende ety

mologieen voorgesteld, waar men dan ook weer verschillende religieuze 

betekenissen aan verbond (Robinson (1968) 14-58). 

De naamgever had dus vele keuzemogelijkheden. Hij kon zich ook 

door meer symbolische situaties laten inspireren. Verder had hij ook 

de etymologie van de bijbelse plaatsnaam nog om zijn vernoeming op 

te baseren. Dat zien we bij voorbeeld wanneer Bethlehem (= broodhuis) 

als naam voor een bakkerij gebruikt wordt. Belangrijk is bovendien 

de vraag tot welke religie de naamgever behoorde. Zoals we hiervoor 

gezien hebben maakt dat verschil uit bij de keuze van de namen. De 

voorkeur voor bepaalde bijbelse plaatsnamen blijkt per religieuze 

stroming nogal te verschillen. 

En dan is er nog iets. Ieder christen hoorde in principe de namen 

uit de Bijbel te kennen. Maar was dat ook werkelijk zo? Bij de behan

deling van de kloosternamen heb ik er al op gewezen dat de geestelijk

heid er pas aan het begin van de twaalfde eeuw toe gekomen is bij

belse vernoemingsnamen te geven. Dat wil zeggen dat het bijbelse deel 

van hun passieve namenvoorraad eerst toen zodanig geactiveerd werd 

dat ze er bij hun naamgeving gebruik van gingen maken. De clerus 

vormde echter een ideologisch gemotiveerde voorhoede. Van de bijbel-
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vastheid van het gewone yolk moeten we ons niet te veel voorstellen. 

Pas veel later is daar de kennis van de bijbelse plaatsnamen zo groot 

geworden dat het ook vernoemingsnamen met een basis in het heilige 

land ging vormen. De toename van die kennis zullen we waarschijnlijk 

op het konto van het verbeterde onderwijs moeten schrijven. Zo is het 

in ieder geval in Pommeren gegaan, het enige gebied waar deze ont

wikkeling onderzocht is (Holsten (931) 124-124; Holsten (1963) 154). 

Bijbelse toponiemen kwamen daar in de katholieke tijd weI voor, maar 

uiterst schaars. Na de reformatie nam het aantal iets toe. Het reli

gieuze onderwijs was er aanvankelijk echter vooral op de kleine cate

chismus van Luther gebaseerd, waarin niet veel bijbelse plaatsnamen 

voorkomen. De grote verandering kwam na de instelling van de Volks

schule in 1763. Daarin kreeg het godsdienstonderwijs een belangrijke 

plaats toegewezen. Sindsdien groeide de kennis van de bijbelse ge

schiedenis onder het yolk en dit had weer een sterke toename van het 

aantal bijbelse vernoemingsnamen tot gevolg. 

De motieven die de naamgevers hadden 

plaats in de Bijbel te vernoemen kunnen 

om lokaliteiten naar een 

tamelijk concreet of meer 

abstract geweest zijn. Laten we bij het laatste beginnen. Vooral in 

de namen van godsdienstige gebouwen hebben de naamgevers hun reli

gieuze opvattingen willen uitdrukken. Bij de katholieken ging het er 

vaak om door middel van de namen aan te geven dat men in de geest 

van Christus wilde leven. Vandaar kloosternamen als Bethlehem, 

Bethanie, Kedron, Nazareth, Galilea, Golgotha en Emmaus. Bij de pro

testanten speelde de identificatie met het oudtestamentische yolk dik

wijls een belangrijke rol, zoals blijkt uit namen als Bethel, Elim, 

Hebron en Salem. Beide religies gebruikten verder regelmatig een van 

de vele secundaire connotaties van Jeruzalem als zij een lokaliteit 

naar de heiligste van alle steden wilden vernoemen. Ik zal deze sterk 

ideologisch gelnspireerde naamkeuzemotieven nu verder laten rusten 

omdat ik mij tot het geven van nadere theologische verklaringen niet 

competent acht. Liever wil ik zien of er bij de naamgevers ook nog 

motieven van een meer "aards" karakter te bespeuren zijn. Die zijn 

er zeker. Ararat komen we tegen als naam voor een heuvel, Jeruzalem 

als naam voor een golvend stuk land. Een sloot of een gracht die als 

een scheiding ten opzichte van "de anderen" aan de overzijde gevoeld 
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werd, noemde men soms de ]ordaan. 

Het is opvallend dat we bij de buurtnaam Jeruzalem verschillende 

keren vermeid vinden dat het motief in de witte kleur van de huizen 

gelegen was. Het betreft hier buurten die pas in de twintigste eeuw 

gebouwd zijn. Ik vraag mi j af of de naamgevers hier weI zo bijbeis 

gernspireerd zijn. Dit soort visuele motieven vindt zijn oorsprong over 

het algemeen meer in de krantefoto of op het filmdoek dan in de Schrift. 

Ik yond maar weinig voorbeeiden waarbij de kwaliteit van de grond 

een motief was om een bijbeise vernoemingsnaam te kiezen. Twee maal 

werd er bij de veldnaam Nazareth opgegeven dat men bij de naam

geving aan Nathanaels vraag in ]oh. 1 :47 gedacht had, "Kan uit Naza

reth iets goeds zijn?". Meer optimisme Ieefde er bij degenen die hun 

akker Kanaan noemden, hopend op een goede opbrengst. 

Een naam die onverwacht moeilijkheden oplevert is Emmaus. In de 

Bijbel is Emmaus de plaats waar ]ezus zich aan twee van zijn disci

pelen openbaarde (Lukas 24: 13-33). Zoais we ook in de beeidende kunst 

kunnen zien, be staat deze episode uit twee delen. Eerst is er de wan

deling van de twee discipelen met de hun dan onbekende heer die met 

hen in gesprek raakt over religieus-politieke onderwerpen. Vervolgens is 

er de avondscene binnenskamers waarbij ]ezus zich na het breken van 

het brood aan de twee openbaart om daarna te verdwijnen. Niet zonder 

reden heeft men deze scene vaak in een dorpsherberg gesitueerd. Van

daar ook dat Emmaus als basis voor de vernoeming van herbergen kon 

dienen. Emmaus lijkt echter ook de naam of de aanduiding voor een 

speciaal vertrek in of bij een huis geweest te zijn. De woordenboeken 

kennen het begrip niet. Ik kan dan ook niet meer doen dan de vermel

dingen geven die ik gevonden heb. In een boedelbeschrijving van de 

herberg Muysevreugt te Krommenie uit 1742 worden roerende goederen 

genoemd die zich in de gang 

schotels, ketels en een emmer 

de inventaris van de pastoor 

en Emous bevinden, namelijk een bed, 

(Dekker, Brieven XXI (1979) 643). Als 

van Tilburg in 1635 opgemaakt wordt 

is er ook sprake van het caemerken Emaus in de keucken. Daarin / vin

den we een eettafel, stoelen, glazen, Iandkaarten en een koperel1 ' lavoir 
/ 

(Van Loon (1978) 123). Bij het huis de Valk in Maaseik lag in 1754 

_e_e_n_ k_l_e_i_n_h_ u_i_s_k_e_n ____ g ....... e_n_t _. _ E_m_a_u_s (Cornips (1957) 29). Tenslotte wijs 

ik nog op een vertrek met slaapplaats boven het portaal van de com-
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manderij van de duitse orde te Maasland dat in 1551 als boven Emaus 

omschreven wordt (Visser (1975) 453). Het is mij uit de hierboven ge

geven citaten niet duidelijk wat wij ens nu precies bij dit Emaus moe

ten voorstellen en evenmin of het ook invloed op de naamgeving van 

huizen of herbergen uitgeoefend heeft. Mogelijk kunnen archiefvondsten 

daar nog eens uitsluitsel over geven. 

De neiging om met onze medemens de draak te steken zit diep in 

ens geworteld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er voor vrijwel 

alle nederlandse steden en dorpen spotnamen bestaan. Zoals we al 

eerder gezien hebben, komen daar ook een paar bijbelse vernoemings

namen onder voor, zoals Sodom en Gomorra, Nazareth, Jeruzalem en 

Kanaan. Deze manier van naamgeving blijkt vooral in de noordelijke 

provincies populair geweest te zijn. 

Een vee I voorkomend motief voor de keuze van vernoemingsnamen 

is de wens om door middel van de naam de bijzondere afstand of lig

ging ten opzichte van de naamgever tot uitdrukking te brengen. We 

vinden dit motief ook voor een paar bijbelse namen opgegeven. Afge

legen of gelsoleerde plekken noemde men weI Patmos, Nazareth, Kana 

of Kanaan. Een landbouwer uit Uithuizermeden die de Meedstermaar 

over moest steken om bij zijn boerderij te komen, noemde deze Iturea, 

naar het land over de Jordaan. In Giethoorn kent men de uitdrukking 

op Emmaus voor "afgelegen" (Vos (19Bl) 134). De naam ]eruzalem, die 

we bij vrijwel ieder motief tegenkomen, duikt ook hier weer op. Voor 

het aanduiden van een grenssituatie heeft men een aantal keren de 

naam de Jordaan gebruikt. 

Soms kon een bijzondere gebeurtenis aanleiding zijn tot het geven 

van een bijbelse vernoemingsnaam. Ik denk bij voorbeeld aan het in

storten van een huis in aanbouw. De eponymische weerklank daarvan 

vinden we in de buurtnaam Jericho terug. 

Een verblijf in een ver land of het vergeefse pogen daar naar toe 

te gaan, konden beide als motief voor de keuze van een vernoemings

naam optreden. Het huis Jeruzalem te Limmel kreeg zijn naam nadat 

de bewoner Palestina bezocht had. In het begin van deze eeuw noemde 

men een huis bij IJselmuiden Jeruzalem omdat de bewoners ervan over

wogen hadden per woonwagen naar de heilige stad te trekken. In beide 

gevallen hebben we niet meer met een zuiver bijbelse vernoemingsnaam 
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te maken. Weliswaar zouden de hier genoemde motieven nooit opgekomen 

zijn als Jeruzalem niet zo'n speciale rol in de Bijbel gespeeld had, 

maar het is natuurlijk weI een feit dat het reele, contemporaine Jeru

zalem bij de naamgevers voor het bijbelse Jeruzalem geschoven was. 

De vraag is al even aan de orde geweest of er bij bewoonde oorden 

of stukken land sprake geweest kan zijn van semantisch secunda ire 

naamgeving. Dat blijkt maar zelden voorgekomen te zijn. Enkele malen 

kunnen we zien dat de naam van een klooster op de latere neder

zetting of buurt overgegaan is. Een paar keer draagt een perceel 

of een boerderij de naam van het klooster dat er ooit de eigenaar 

van was. In het totaal vormen de semantisch secundaire namen echter 

een kleine minderheid. 

Verschillende auteurs hebben er op gewezen dat bepaalde plaats

namen door een verkeerde interpretatie met bijbelse toponiemen in ver

band gebracht zijn. Bach noemt als voorbeelden onder andere Jerichow

Jericho, Getzmans - Gethsemane, Bettelheim - Bethlehem (Bach II, 2 

(1954) 239-240). De oostduitse veld- en waternaam Jordan, die op een 

slavisch moeraswoord teruggaat, is in een bijbelse context geplaatst 

(Grosse (1929) 84; Holsten (1963) 149-150). Als het om spotnamen ging, 

waren de bijbelse vernoemingsnamen nogal eens het resultaat van asso

ciaties met klankverwante woorden. Bett en betteln konden tot Bethlehem 

leiden, betor "suikerbieten" tot Bethanie (Heim (1974) 26-46; Hjelmqvist 

(1904) 28). Daar konden pogingen tegenover staan bepaalde semantische 

associaties uit de weg te gaan. De inwoners van de zweedse plaats 

Slem hadden er last van dat die naam vaak met een woord voor "ver

spillen" in verband gebracht werd. De dominee stelde toen voor tussen 

de S en de I een a in te voegen. Dit idee sloeg aan en sinds het 

begin van de zeventiende eeuw heet de plaats dan ook Salem (SMh1e 

(1974) 5-17). 

Bij de bijbelse vernoemingsnamen in Nederland komen we maar 

weinig van dit soort slimmigheden tegen, terwijl ook de olijkheden 

dun gezaaid zijn. Een aantal kloosternamen is het resultaat van een 

naamspeling met de naam van de plaats waar het klooster gesticht 

was; Jeruzalem - Gerkesklooster, Siloe - Selwerd, Thabor - Abort. Dat 

het klooster te Gernaard Gennesareth geheten zou hebben is een zeven

tiende-eeuwse geleerdenetymologie. Als spotnaam zijn we Sodom en 
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Gomorra voor Sorremorre al tegengekomen. lk wijs ook nog op de aan

duiding samaritanen voor de inwoners van Suameer (Hepkema, 98). 

Een paar opmerkelijke constructies treffen we verder omstreeks 1860 

in Ermelo aan onder de namen van de stichtingen van de zendings

dominee Witteveen. De bakkerij noemde hii Bethlehem (= broodhuis) en in 

de namen van de andere gebouwen verwerkte hij de namen van zijn 

vroeggestorven vrouw Betje: Bethesda, Bethanie, Bethel. 

Tenslotte wil ik nog iets opmerken over de structuur van de namen 

die we in dit hoofdstuk bekeken hebben. Daarbij denk ik in de eerste 

plaats aan het voorkomen van het lidwoord. Vernoemingsnamen hebben 

in Nederland in principe geen lidwoord bij, zich, tenzij de basisnaam 

dat al had. Desondanks tr,effen we vooral bij veldnamen zo af en toe 

een lidwoord aan. Dat komt omdat de naamgebruikers het eponymisch 

karakter van de naam enigszins uit het oog verloren en vervolgens 

de structuur ervan aan die van de andere namen in dezelfde deno

tatumcategorie aanpasten. Zo stuiten we bij voorbeeld op de veldnamen 

de Babel, de Emmaus, het Bethlehem, het Nazareth, de Patmos en het 

Patmos en de naam van de hoogte de Ararat. Verder kan ik nog wijzen 

op de molen de Bethlehem, de herberg de Emmaus en de buurten het 

Kana, het Nazareth, de Patmos en het Patmos. Hoe vaak deze toevoe

ging van het lidwoord voorgekomen is, valt moeilijk te zeggen omdat 

de bronnen vaak alleen de vernoemingsnaam vermelden en niet de even

tuele aanwezigheid van een lidwoord. 

De andere structuurvraag betreft de toevoegingen klein en nieuw 

bij de hier behandelde namen. Bij de bijbelse vernoemingsnamen ont

breken klein en nieuw vrijwel geheel. Het meest komt er nog bij Jeru

zalem een toevoeging voor: twee maal Nieuw Jeruzalem en een maal 

Klein Jeruzalem. Over het algemeen zal het feit dat een naam in de 

Bijbel voorkwam, voor een naamgever zoveel dUidelijkheid geboden 

hebben, dat hij toevoeging van de woorden klein of nieuw niet nodig 

achtte. Alleen bij het vernoemen naar Jeruzalem is men zich in een 

aantal gevallen zo zeer van de complexiteit van de secundaire conno

taties bewust geweest dat men blijkbaar de behoefte aan een toevoeging 

gevoeld heeft (vgl Rentenaar (1979) 254-264). Voor wat Nieuw Jeruzalem 

betreft, kan natuurlijk ook de gedachte aan "het nieuwe Jeruzalem" 

uit Openbaringen 3:12 en 21:2 een rol gespeeld hebben. 
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We hebben nu de bijbelse vernoemingsnamen in Nederland van ver

schillende kanten bekeken en de conclusie moet lui den dat de Bijbel 

altijd een guIle eponymische bron geweest is. Sinds het begin van 

de twaalfde eeuw komen in ons land vernoemingsnamen voor die hun 

basis in bijbels gebied hebben. Aanvankelijk was het vooral de geeste

lijkheid die deze namen vormde, later ook het lekenvolk. Vaak had 

de godsdienst van de naamgever invloed op de keuze van de naam. 

De bijbelse vernoeming is bij allerlei denotatumcategorieen aktief ge

weest, in de eerste plaats bij religieuze bouwwerken, maar ook bij 

buurten, wijken, straten, boerderijen en stukken land. Na de middel

eeuwen zijn het vooral de protestanten geweest die bijbelse namen ge

geven hebben. Dat hun kennis van de heilige schrift in de loop van 

de tijd toenam kwam tot uitdrukking in de keuze en de omvang van 

het aantal vernoemde bijbelse plaatsen. Helaas was het slechts zelden 

mogelijk het motief te reconstrueren dat tot de keuze van een bijbelse 

vernoemingsnaam geleid heeft. Tenslotte moeten we ook aannemen dat 

de houding die veel mensen ten opzichte van de Bijbel gehad hebben 

niet geheel van emoties ontbloot geweest zal zijn. Anders hadden we 

niet zoveel namen met een pejoratief karakter en spotnamen in ons 

materiaal aangetroffen. 
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11.5 GETELD EN GEORDEND 

Tot nu toe hebben we de vernoemingsnamen in ons land vanuit een 

bepaalde geografische of thematische gezichtshoek bekeken. Het wordt 

nu tijd de totalen bij elkaar te tellen en te zien wat de plaats van 

dit naamtype in het geheel van onze toponymie is. Waar komen deze 

namen veel voor en waar weinig, bij welke denotatumcategorieen treden 

ze het meest op en wat zijn de chronologische ontwikkelingen die we 

er bij kunnen ontdekken? 

De vraag naar het hoe en waarom van de verspreiding van vernoe

mingsnamen heeft verschillende onderzoekers hoofdbrekens bezorgd. 

"Their geographical scatter does not show any discern able pattern", 

zegt Nicolaisen over deze namen in Schotland en Lindemans meent ten 

aanzien van de vernoemingsnamen in Belgie dat zij nooit groepsgewijze 

verschijnen (Nicolaisen (980) 221; Lindemans (930) 37). Misschien 

kunnen wij door tellen en ordenen iets meer over deze problemen te 

weten komen. We beginnen met de verspreiding van de vernoemings--

namen over de provincies. 

provincie aantal vernoemingsnamen percentage van het totaal 

Noord Holland 468 20,7 % 

Gelderland 310 13,7 

Zuid Holland 289 12,8 

Friesland 250 11,0 

Zeeland 173 7,6 

Noord Brabant 165 7,3 

Groningen 163 7,2 

Utrecht 145 6,4 

Overijsel 109 4,8 

Drente 106 4,7 

Limburg 87 3,8 

2265 100 % 
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De conclusie die we uit deze cijfers kunnen trekken, is dat vernoe

mingsnamen in de eerste plaats in de westelijke delen van het land 

en in Gelderland thuis blijken te horen. In deze Iaatste provincie zijn 

ze bovendien weer vooral een westelijk fenomeen. Ruim 77 % van de 

vernoemingsnamen in Gelderland treffen we op de VeIuwe en in het 

rivierengebied aan, tegen iets meer dan 22 % in de Achterhoek en de 

Liemers. Eenzelfde tendens zien we trouwens in de provincie Groningen, 

waar 70 % van de vernoemingsnamen in het westen en noorden gecon

centreerd is, dus in Hunzingo, Fivelgo, Gorecht en het Westerkwartier, 

terwijl sIechts 30 % in het Oldambt en Westerwolde aangetroffen wordt. 

Deze "trek naar de kust" is een verschijnseI van boven de grote rivie

ren. In Noord Brabant en Zeeland valt een dergelijke westelijke over

macht namelijk niet te constateren. Als we de eerstgenoemde provincie 

langs de Donge en de Dommel min of meer in drieen delen, blijken 

de percentages voor het westen, midden en oosten elkaar niet veel 

te ontlopen, 38,2 %, 29,9 % en 32,1 %. Verder is het aantal vernoe

mingsnamen in Zeeland vrijwel gelijk aan dat in Noord Brabant. 

Het probleem hoe we de hierboven gegeven indeling van het mate

riaal over de provincies moeten interpreteren, vergt weer andere bere

keningen. In de eerste plaats zullen we moeten nagaan of die get allen

verhouding niet gewoon het gevolg is van het feit dat ik uit Noord 

Holland, Gelderland, Zuid Holland en Friesland de meeste toponiemen 

onder ogen heb gekregen en daardoor in die provincies ook de meeste 

vernoemingsnamen gevonden heb. In de Inleiding heb ik al verteld 

welke bronnenbestanden ik voor mijn onderzoek doorgewerkt heb. 

Uiteraard heb ik niet precies geteld hoeveel namen deze in het totaal 

bevatten. Ik schat dat het er enkele honderdduizenden geweest zullen 

zijn. Het meeste beschikbare namenmateriaal was vrij gelijkmatig over 

het land verdeeld. De enige echte disproporties werden gevormd door 

de omvangrijke bestanden van veldnamen uit Noord Holland, Friesland, 

Drente en Gelderland. Daar staat dan weer tegenover dat ik maar 

weinig zuidhollandse, utrechtse en limburgse veldnamen gezien heb. 

Als de volgorde, zoals we die op de lijst aantreffen, in hoofdzaak 

door de macht van het getal ontstaan is, zal dat het duidelijkst bij 

de vernoemingsnamen in de categorie veldnamen tot uitdrukking moeten 

komen. In het totaal heb ik 723 grotere en kleinere stukken land 
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geteld die een vernoemingsnaam dragen. Samen maken zij 31,9 % van 

het door mij bijeengebrachte materiaal uit. Kijken we nu in welke pro

vincies de namen in deze categorie boven dit landelijk gemiddelde uit

komen, dan blijkt dat zij in Friesland 41,2 % van het vernoemings

namenbestand van die provincie uitmaken, in Zeeland 40,4 %, in Noord 

Holland 40,2 % en in Drente 39,6 %. We vinden in dit rijtje alleen 

de nummers een en vier, Noord Holland en Friesland, uit het totale 

vernoemingsnamenoverzicht terug. Dat Zuid Holland, waar weinig veld

namen opgetekend zijn, ontbreekt, was te verwachten. Gelderland, met 

zijn omvangrijke veldnamenbestand, is er echter evenmin in vertegen

woordigd. De ongelijke spreiding van het voorhanden veldnamenmate

riaal zal dus zeker invloed op de verdeling van de vernoemingsnamen 

over de provincies gehad hebben, maar essentieel is deze volgens mij 

niet geweest. Mijn veronderstelling wordt nog versterkt door een verge

lijking van de absolute aantallen veldnamen in Gelderland en Zuid 

Holland. In beide provincies heb ik in die categorie 81 vernoemings

namen aangetroffen. In de eerstgenoemde provincie zijn deze evenwel 

hoofdzakelijk het resultaat van het doorlopen van 36 bakken met 

fiches, in de laatstgenoemde provincie van slechts vier. 

We kunnen de verdeling van de vernoemingsnamen over de provin

cies ook vanuit de vernoemingsbases benaderen. Is het overwicht van 

de provincies bovenaan de lijst het gevolg van het feit dat daar ex

treem veel naar een beperkt aantal bases vernoemd is, of heeft men 

bij de vernoeming meer gelijkmatig van het basismateriaal gebruik 

gemaak t? Om daar achter te komen heb ik de namen die ik verzameid 

heb, over de volgende negentien basisgebieden verdeeld: Noord Amerika 

(158 vernoemingsnamen), Zuid Amerika (57), voormalig Nederlands Indie 

(304), het Verre Oosten (74), Siberie (53), het bijbelse Midden Oosten 

(322), het niet-bijbelse Midden Oosten (43), Afrika (121), ltalie (154), 

Spanje en Portugal (32), Frankrijk (64), Midden en Zuidoost Europa 

(80), Duitsland (54), Oost Europa (157), Groot Brittannie (23), Noord 

Europa en de IJszee (60), Belgie (127), Nederland (367), Diversen (15). 

Bij elk van deze gebieden heb ik berekend welke provincie, gemeten 

naar de absolute aantallen vernoemingsnamen, een eerste, tweede of 

derde plaats bezet. Omdat er nogal wat ex-aequo gevallen voorkwamen, 

heb ik ook met gedeelde plaatsen moeten rekenen. Bij elkaar levert 
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dit het volgende overzicht op: 

aantallen placeringen 

provincie eerste gedeelde tweede gedeelde derde gedeelde 
plaats Ie plaats plaats 2e plaats plaats 3e plaats 

Noord Holland 8 2 2 2 1 

Gelderland 2 3 4 1 2 

Zuid Holland 2 1 1 2 4 

Friesland 1 2 1 3 1 

Groningen 1 1 

Utrecht 2 1 1 

Zeeland 2 

Noord Brabant 1 1 1 

Drente 1 

Limburg 1 

Overijsel 

We zien dat de bovenste vier provincies van deze lijst overeenkomen 

met de top-vier van het overzicht met de absolute get allen • dat ik 

aan het begin van dit hoofdstuk geplaatst heb. Voor Noord Holland 

tellen we vijftien placeringen. voor Gelderland twaalf. voor Zuid Hol

land tien en voor Friesland acht. Dit bevestigt dat we deze provincies 

niet ten onrechte als de meest "vernoemingsgezinde" streken van ons 

land beschouwen. De vernoemingsnamen die er voorkomen. zijn zeker 

niet het resultaat van een aantal gels01eerde momenten van plaatsnaam

geving. Meer dan elders in Nederland heeft men hier de vernoeming 

als middel tot naamvorming toegepast en daarbij heeft men plaatsen 

en streken in zeer verschillende delen van de we reId als vernoemings

basis gebruikt. 

We zagen al dat de veldnamen 31.9 % van de vernoemingsnamen 

uitmaken. De verdeling van het gehele namenmateriaal over de ver

schillende denotatumcategorieen ziet er als voIgt uit: 
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aantal percentage 
denota tumca tegorie vernoemingsnamen van het totaal 

onbewoonde lokalHeiten 723 31,9 % 

bewoonde oorden 515 22,7 

boerderijen 384 17,0 

kastelen, villa I s, landhuizen 185 8,2 

ongespecificeerde gebouwen 137 6,0 

religieuze gebouwen 91 4,0 

diversen 87 3,8 

herbergen 84 3,7 

onbekend 59 2,6 

2265 100 % 

Zoals ik al in eerdere hoofdstukken aangegeven heb, is "ongespeci

ficeerde gebouwen" een term om aan te duiden dat mij niets naders 

over de aard van een gebouw bekend is. De bron is dan meestal een 

kaart of een aardrijkskundig woordenboek waar bij de naam slechts 

een multi-interpretabel symbool of de letter h. staat. Daarachter kun

nen aanduidingen voor boerderijen, villa's, landhuizen of herbergen 

schuil gaan. Dat betekent dat er bij deze denotatumcategorieen in wer

kelijkheid dus iets meer vernoemingsnamen voorkomen dan de cijfers 

in bovenstaande lijst aangeven. 

Volgens een ruwe schatting moet de tot ale hoeveelheid veldnamen 

in Nederland zo'n een miljoen bedragen (Schonfeld Vn, 14). Het aantal 

nederzettingsnamen is nooH geteld, maar er kunnen hooguit enkele 

tienduizenden naamdragende hUizenagglomeraties in ons land bestaan. 

In dat licht bezien is het opvallend dat het numerieke verschil tussen 

de categorieen onbewoonde lokaliteHen en bewoonde oorden bij de ver

noemingsnamen niet veel groter is. Naar verhouding heeft men derge

lijke namen dus vaker aan plekken gegeven waar mensen bijeen woon

den dan aan onbebouwde stukken land. 

Zowel bij de nederzettingsnamen als bij de veldnamen moeten we 

aannemen dat er veel meer vernoemingsnamen onder voorgekomen zijn 

dan er zijn opgetekend. De eerste categorie spant zeer wijd. Aan de 

ene kant vinden we officiele namen van steden en dorpen, aan de 
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andere kant negatief getinte namen voor kleine buurten en soms voor 

een enkele straat. Deze laatste namen horen tot wat men in de duitse 

literatuur weI "Ortslagenamen" noemt (Holsten (963) 166-167). Zij zijn 

ontstaan in de plaatselijke bevo1king, die bij de naamvorming dikwijls 

humor of spot toegepast heeft. Gezien hun vaak expressieve karakter 

is het daarom niet verwonderlijk dat er nogal wat vernoemingsnamen 

onder voorkomen. Daarnaast moeten wij bedenken dat zij over het alge

meen pas laat geattesteerd worden, omdat ze meestal niet meer dan 

een halfofficieel karakter dragen. De overheid heeft ze soms weI, soms 

niet geregistreerd (Schwarz (935) 15). Dit is overigens tegenwoordig 

nog steeds niet goed geregeld. Een recent onderzoek in Eindhoven heeft 

uitgewezen dat er daar geen officH~le wijkindeling bestaat, met het 

gevo1g "dat elke dienst, afdeling of ambtenaar de stad naar behoefte 

in stukjes kan verdelen en daarvoor namen kan bedenken" (Spoorenberg 

(982) 43-44). 

Het vraagstuk van de opkomst en de ondergang van veldnamen is 

in ons land nog nauwelijks onderzocht. Toch is het juist in deze con

text dat we meer over het ontstaan van vernoemingsnamen te weten 

zouden kunnen komen. De kennis van de secundaire connotaties van 

de basisnaam kan ons soms vrij nauwkeurig inlichten over de terminus 

post quem van een vernoeming. Deze blijkt dan vaak lang na de tijd 

plaatsgevonden te hebben waarop het omringende land in cultuur ge

bracht is. Theoretisch is het natuurlijk mogelijk dat het betreffende 

perceel gedurende vele eeuwen geen naam gedragen heeft. Meer waar

schijnlijk is natuurlijk dat we met naamsvervanging te maken hebben. 

Men gaat er vanuit dat dit laatste verschijnse1 in versterkte mate 

optreedt in perioden van snelle eigendomswisselingen en bij veran

deringen in het gebruik van het cultuurland. Er wordt gediscussieerd 

over de vraag of de nieuwe veldnamen die dan gegeven worden typolo

gisch gelijk zijn aan de oude. Sommigen menen dat dit inderdaad het 

geval is, anderen zijn van oordeel dat er juist bij naamvormingen 

die het gevolg zijn van bezitssplitsingen en agrarische veranderingen 

wat meer variatie kan optreden (Grandt (939) 111-114; Bauer (965) 

254-257; Bischoff (1965-1969) 222-230; Holmberg (1976) 188-191). Dit 

zouden gunstige omstandigheden geweest zijn voor het ontstaan van 

"den labilsten Teil der Flurnamen", zoals Grandt de vernoemingsnamen 
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omschrijft (Grandt 

dit probleem voor 

a. w., 81). De gegevens hebben mij ontbroken om 

Nederland uit te werken. Het lijkt mij echter dat 

een nader onderzoek naar de perioden van productieve vernoemings

naamgeving bij veldnamen zich vooral zal moeten richten op de tijden 

waarin grasland in bouwland omgezet werd of omgekeerd. lk denk aan 

de veepest in de achttiende eeuw, het continentale stelsel gedurende 

de napoleontische tijd, de jaren van de aardappelziekte en de land

bouwcrisis. Daarnaast zal ongetwijfeld ook de ontwikkeling van de 

agrarische techniek in de negentiende en de eerste helft van de twin

tigste eeuw een rol gespeeld hebben. 

Er is een denotatumcategorie waarbij opvallend welnlg vernoemings

namen voorkomen. Dat zijn de molens. In Friesland schijnen ze daarbij 

vrijwel niet bestaan te hebben (Van der Molen (1971) 65-71). Zelfs 

in het molenrijke Noord Holland zijn ze uiterst schaars. Nu is de afwe

zigheid van vernoemingsnamen onder de molennamen juist in dat gewest 

weI enigszins te verklaren. Deze is namelijk een indirekt gevolg van 

zeer vroeg optreden van de overheid op het gebied van de naamgeving. 

In het kader van de strijd tegen de ontduiking van het windgeld beval 

de Rekenkamer der Domeinen in 1663 dat alle molens in de Zaanstreek 

en omgeving een naam moesten hebben en weI door er "een teycken 

na het een of ander dier off instrument, hetselve teycken met letteren 

daerby geschreven" op te schilderen, "omme alle abuysen voor te 

koomen". In 1693 voIgde nogmaals een bevel om alle molens "een naem 

te geven en dit aen deselve te stellen ter bequaemster en sigtbaerster 

plaetsen met groote, claere en de leesbaere letteren omme van verre 

bequameliken geleesen ende alsoo d' een uyt d' andere onderscheyden 

te connen werden". Hetzelfde bevel werd onder andere ook aan de 

de regeerders van Koedijk gericht (Bicker Caarten (1946) 22-23; Gouds

bloem (1948) 257-258; Geus (1982) 435). Uit andere gebieden is een 

dergelijk bevel niet bekend, maar in Rijnland hadden bij voorbeeld 

in de achttiende eeuw alle molens, behalve de watermolens, een naam 

en een teken. 

Door de eis dat de naam van de molen niet alleen in letters moest 

verschijnen, maar ook als teken in de vorm van een dier of een 

"instrument" werd de keuzemogelijkheid van de naamgevers natuurlijk 

beperkt. Alleen visualiseerbare namen konden maar in aanmerking komen. 
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Dat kwam dus neer op reele dieren en voorwerpen of symbolen die voor 

iedereen herkenbaar waren. Voor vernoemingsnamen bleef in deze opzet 

niet veel ruimte over. Hoe zou men zo'n naam moeten visualiseren? De 

claere en de leesbaere letteren zouden geen moeilijkheden geven. Het 

teycken zou een veel groter probleem vormen. Hoe moest men de secun

daire connotaties van de basisnaam niet aIleen semantisch, maar ook 

visueel duidelijk maken? Dat onze voorvaderen een dergelijke opgave 

te zwaar vonden, kunnen wij hun niet kwalijk nemen. We verbazen 

ons er hoogstens over onder de molennamen desondanks toch nog een 

paar vernoemingsnamen aan te treffen. 

Ik wilde graag iets meer inzicht krijgen in de verdeling van de 

verschiIlende soorten vernoemingsnamen over de denota tumca tegorieen. 

Daarom heb ik het namenmateriaal nog een keer over de negentien 

basisgebieden verdeeld, die ik eerder in dit hoofdstuk al genoemd heb. 

Bij ieder van deze gebieden heb ik gekeken welke categorie daarbij 

in Nederland het best vertegenwoordigd was. Vervolgens heb ik hun 

placeringen genoteerd. Het bleek dat de namen met een vernoemings

basis in Noord of Zuid Amerika, voormalig Nederlands Indie, Siberie, 

Italie, Frankrijk, Midden en Zuidoost Europa, Oost Europa en die uit 

de groep Diversen, het meest bij onbebouwde lokaliteiten aangetroffen 

worden. Namen met een basis in Afrika komen we bij deze categorie 

evenveel tegen als bij de categorie bewoonde oorden. Deze laatste voer

de verder de lijst aan bij de namen met een vernoemingsbasis in het 

Verre Oosten, het niet-bijbelse Midden Oosten, Spanje en Portugal, 

Groot Brittannie en Belgie. De categorie boerderijen bleek het meest 

onder de namen met een basis in Duitsland of Nederland vertegenwoor

digd te zijn. Het bijbelse Midden Oosten was het meest bij de reli

gieuze gebouwen gerepresenteerd. Andere denotatumcategorieen speelden 

bij deze strijd om de topposities verder geen rol. In getaIlen weer

gegeven wil dat dus zeggen: tien eerste plaatsen en een gedeelde 

eerste plaats voor de categorie bewoonde oorden en twee eerste plaatsen 

voor de categorie boerderijen. Zoals ik hierboven aangegeven heb, 

vinden we in het vernoemingsnamenmateriaal bovenal veldnamen; daarna 

volgen de nederzettingsnamen en daar weer na de boerderijnamen. Als 

aIle soorten vernoemingsnamen even redig over de verschiIlende deno

tatumcategorieen verdeeld waren, zouden we bij ieder basisgebied de 
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onbebouwde lokaliteiten voorop moeten zien staan. Dit blijkt niet het 

geval te zijn. Dat wil zeggen dat men bepaalde soorten vernoemings

namen speciaal geschikt geacht heeft om gehuchten, buurten, wijken 

en boerderijen mee te denoteren. Als we nu kijken waar de basisge

bieden liggen waar we hier over spreken, dan zien we dat vernoemin

gen naar lokaliteiten in geografisch zeer ver verwijderde gebiede n 

zich het duidelijkst bij de veldnamen manifesteren. De bewoonde oorden 

zijn, getuige de eerste plaatsen bij BelgH! en Groot Brittannie, over 

het geheel gerekend iets meer naar dichterbij gelegen bases vernoemd. 

Dit geldt in nog sterkere mate voor de boerderijen. Zowel de duitse 

als de nederlandse vernoemingsnamen in ons land worden in de eerste 

plaats bij deze categorie aangetroffen. 

De verschillen die we hier geconstateerd hebben, zijn moeilijk te 

interpreteren. Iedere naamgever was in principe vrij in de keuze van 

zijn namen. ZeUs als we bepaalde naamvormingspatronen menen te kun

nen reconstrueren, moeten we er rekening mee houden dat daar vele 

uitzonderingen op bestaan hebben. Dat de hiervoor genoemde denota

tumcategorieen ten dele van elkaar verschillende soorten vernoemings

namen dragen, zal vooral verklaard moeten worden uit de motieven 

die de naamgevers voor de keuze van de namen gehad hebben. Bij 

de vernoeming van stukken bouw- of weiland heeft waarschijnlijk in 

de eerste plaats de wens meegespeeld de afgelegenheid ervan te mar

keren. Waar boerderijen een vernoemingsnaam kregen, was deze daaren

tegen vaak gelnspireerd door de plaats van herkomst van de naam

gever. De laatstgenoemde was meestal niet van het andere eind van 

de wereld gekomen. Het minst duidelijk is de relatie tussen de ligging 

van de basisgebieden en de denotatumcategorieen bij de bewoonde oor

den. Vermoedelijk komt dit omdat de vernoeming daarvan in hoofdzaak 

door twee typen naamkeuzemotieven bepaald geweest is. Ten dele heeft 

men door de keuze van de naam willen uitdrukken dat een gehucht 

of een buurt ver weg lag. In die gevallen heeft men zijn inspiratie 

in dezeUde soorten basisgebieden gevonden als bij de vernoeming van 

stukken land. Voor een ander deel is de naamkeuze ingegeven geweest 

door de wens bewoners van een bepaalde plek sociaal te denuncieren. 

Daarbij heeft men vaak van bellieke vernoemingsnamen gebruik ge

maakt. Aangezien veldslagen en opstanden niet altijd ver bij ons van-
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daan plaats vonden, kon het dus voorkomen dat men ook naar dichter

bij gelegen oorlogshaarden vernoemde. Overigens zal ik in hoofdstuk 

1II.2 nog nader op het vraagstuk van de naamkeuzemotieven terug

komen. 

Hoewel de vernoeming een universeel naamvormingsmechanisme is, 

kunnen de vernoemingsnamen over het algemeen zeker niet tot de oudste 

plaatsnamen gerekend worden. De vraag naar de opkomst van dit naam

type wordt verschillend beoordeeld. Lugdunum, de oudste vernoemings

naam in ons land, bewijst dat de romeinen het principe van vernoeming 

tot in onze streken toegepast hebben (Von Reitzenstein (1970) 130-137). 

Sommige auteurs gaan er verder van uit dat er reeds in de volks

verhuizingstijd vernoemingsnamen gegeven zijn (Schroder (1944) 164-

171; Bach 1l,2 (1954) 407). De tijd van de frankische kolonisatie wordt 

eveneens als een vruchtbare periode voor het ontstaan dit soort namen 

aangewezen (Bethge (1914-1915) 60-61). Zoals ik in hoofdstuk 1. B.6 

al gezegd heb, zijn mij in ons land geen voorbeelden van vernoemingen 

in het kader van vroeg-middeleeuwse kolonisatiebewegingen bekend. 

Daarom wil ik mij verder niet met dit probleem ophouden. Ik wijs er 

alleen nog op dat het vrij grondige onderzoek van de scandinavische 

kolonisatie in Engeland tot nu toe niet meer dan een mogelijke vernoe

mingsnaam voor de dag heeft kunnen brengen. De komst van de nor

mandi{!rs heeft daar trouwens het bestand van dergelijke namen nauwe

lijks doen groeien (Fellows Jensen (1981) 133-135; Cameron (1961) 88). 

Een produktievere periode trad in bij het begin van de oostduitse 

kolonisatie. Toch is ook daar het aantal vernoemingsnamen minder groot 

dan men weI eens denkt (Bach 1l,2 (1954) 204; Blok (1971) 9). De grote 

hoeveelheden vernoemingsnamen zien we pas na de middeleeuwen ver

schijnen. In Pommeren gebeurde dat vooral na 1763. Toen werd daar 

de VoIksschuIe ingevoerd, waarin grote aandacht aan het geografie

onderwijs besteed werd (Holsten (1934) 181). Schonen kende twee 

vruchtbare perioden van 

een rond 1800 (Hallberg 

vernoemingsnaamgeving,een omstreeks 1600 en 

(1976) 90). In Engeland is dit naamtype nog 

in de achttiende eeuw tamelijk schaars vertegenwoordigd. Eerst in de 

daarop volgende eeuw is deze manier van naamvorming tamelijk popu

lair geworden (Reaney (1969) 220). 

Wat valt er over de chronologie van de vernoemingsnamen in Neder-
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land te zeggen? Laten we beginnen met het overzicht van de oudste 

vermeldingen. 

oudste 
vermelding naam 

+ 170 Lougodounon 

1129 ? Paueia 

1131 Babilonia 

1131 

+ 1137 

1138 

+ 1179 

1200 

1217 

1217 

1217 

+ 1220 

+ 1220 

1220 

1220 

1224 

1244 

1244 

1246 

1254 

1258 

1258 

+ 1270 

+ 1270 

1272 

1276 

1276 

1281-1284 

1290 

Kamerka 

Bethlehem 

Denemarc 

Montfort 

Bethlehem 

Britannien, 
Bertanien 

Kurtryke, 
Kortrike 

Spanien 

Lombarden 

Rauene 

Rochange, 
Rochainge 

Scalun 

Bethleem 

Bethania 

Polien 

Ierusalem 

Jeruzalem 

Paris 

Scalunreberg 

Nazareth 

Vyanen 

Monfoirt 

Portegale 

Tholouse 

Polanen 

Kukange 

ligging 

Katwijk aan Zee ZH 

Kulemborg Gld 

Babilonienbroek NB 

Kamerik U 

De Bilt U 

Vinkeveen U 

Montfoort U 

Doetinchem Gld 

Portengen U 

Ruwiel U 

Kokkengen U 

Vleuten U 

Utrecht U 

Rokkanje ZH 

Schelluinen ZH 

Elkersee Z 

Ferwerd F 

Waddingsveen ZH 

Biezelinge Z 

Gerkesklooster F 

Kulemborg Gld 

Hees Gld 

Hallum F 

Vianen ZH 

Montfort L 

Poortugaal ZH 

Du b be Idam ZH 

Monster ZH 

Koekange D 
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denotatum 

castellum 

ontginningseenheid 

ontginningseenheid 

ontginningseenheid 

klooster 

ontginningseenheid 

kasteel 

klooster 

ontginningseenheid 

ontginningseenheid 

ontginningseenheid 

gehucht 

ontginningseenheid 

ontginningseenheid 

ontginningseenheid 

klooster 

klooster 

ontginningseenheid 

klooster 

klooster 

ontginningseenheid 

kasteel 

klooster 

kasteel 

kasteel 

ontginningseenheid 

ontginningseenheid 

kasteel 

ontginningseenheid 



In het totaal blijken 29 vernoemingsnamen veer 1300 voor het eerst 

geattesteerd te zijn. Lugdunum is een voorbeeld van buitenlandse 

naamgeving in Nederland. Deze naam kunnen wij verder terzijde laten. 

Dan zien we dat de eerste vernoemingsnamen in het begin van de 

twaalfde eeuw in de bronnen beginnen te verschijnen. De 29 namen 

die we hierboven geteld hebben vormen 1,3 % van het materiaal dat 

ik verzameld heb. In het jaar 1600 is het aantal namen waarvan ik 

een eerste vermelding gevonden heb aangegroeid tot 166 (= 7,3 % van 

het totaal). Van 220 vernoemingsnamen valt de eerste vermelding tussen 

1600 en 1800 (= 9,7 %). Tussen 1800 en 1900 worden 536 namen voor 

het eerst geattesteerd (= 23,7 %). Tenslotte blijken 1343 namen pas 

na 1900 voor het eerst vermeld te zijn (= 59,3 %). Uiteraard worden 

deze percentages mede door de aard en de omvang van het bronnen

materiaal bepaald. Toch valt er waarschijnlijk uit af te lezen dat 

de chronologische ontwikkeling van het vernoemingsnamenbestand in 

Nederland niet erg afgeweken heeft van die in andere landen in 

Europa. In de middeleeuwen spelen deze namen een zeer bescheiden 

rol. Daarna begint hun aantal langzaam toe te nemen. De meest pro

duktieve periode moet echter in de achttiende en negentiende eeuw 

gelegen hebben. 

Als we de percentages van de eerste vermeldingen relateren aan 

de negentien basisgebieden waar we in dit hoofdstuk al vaker mee 

gewerkt hebben, kunnen we misschien nog iets meer over de chronologie 

van onze vernoemingsnamen zeggen. Per basisgebied heb ik uitgerekend 

wat de percentages van de eerste vermeldingen waren in dezelfde 

perioden waarvoor ik deze ook voor het gehele materiaal onderzocht 

had. Vervolgens heb ik aangetekend in welke gevallen een basisgebied 

boven het gemiddelde percentage van de betreffende periode uitkwam. 

Dit leverde het volgende overzicht op: 

basisgebied voor 1600 
(7,3 %) 

bijbels Midden Oosten 25,8 % 

niet-bijbels M.a. 20,9 

Diversen 20,0 

Spanje en Portugal 18,7 
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1600-1800 
(9,7 %) 

16,5 % 

20,0 

12,5 

1800-1900 
(23,7 %) 

na 1900 
(59,3 %) 

59,4 



Frankrijk 

Italie 

Groot Brittannie 

Duitsland 

Noord Europa en IJszee 

Zuid Amerika 

Nederland 

Belgie 

Nederlands Indie 

Oost Europa 

Siberie 

Noord Amerika 

Afrika 

Verre Oosten 

Midden en Z.O. Europa 

17,2 

11,0 

8,7 13,0 

24,1 

16,7 

15,8 

14,7 

13,4 

24,7 

30,4 

33,3 

29,8 

33,8 

30,7 

30,6 

24,8 

% 

60,0 

64,8 

69,4 

90,6 

84,8 

80,2 

74,3 

73,7 

Met de aardbol in het achterhoofd zijn er weI enkele voorzichtige 

conclusies uit dit overzicht te trekken. Het is mogelijk bepaalde chro

nologische complexen in ons vernoemingsnamenbestand aan te wijzen. 

In de middeleeuwen vernoemde men bij voorkeur naar bases in het 

Midden Oosten, naar imaginaire plaatsen en naar plekken in het zuiden 

van Europa. Daarvan bleven het bijbelse Midden Oosten en de imagi

naire plaatsen ook na de middeleeuwen nog enige tijd meer dan pro

portioneel populair als basisgebied. De populariteit van Spanje en 

Portugal als gebieden waar men vernoemingsnamen kon vinden is min 

of meer constant gebleven. Hetzelfde geldt trouwens voor Groot Brit

tannie. Het vernoemen naar bases in Italie is kennelijk in twee fasen 

gegaan, een vroege in de middeleeuwen en enkele eeuwen later een 

tweede. 

Geredeneerd in termen van Olver weg" en "dichtbij" kunnen we zeg

gen dat men in de middeleeuwen vooral vernoemd heeft naar plekken 

die voor ons niet meer dan "half ver weg" zijn, maar in de ogen van 

de toenmalige naamgevers ongetwijfeld aan de rand van hun wereld 

lagen. Na de middeleeuwen is men zowel naar dichterbij gelegen als 

naar verder weg gelegen lokaliteiten gaan vernoemen. In de jaren 

tot 1800 zien we preferenties opkomen voor enerzijds vernoemingsbases 
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in Duitsland, Nederland en Belgie, anderzijds bases in Zuid Amerika, 

Noord Europa en het gebied van de Noordelijke IJszee. Deze ontwik

keling heeft zich in de daarop volgende periode voortgezet. Het ver

noemen naar bases in andere werelddelen en in Oost Europa hoort tot 

de laatste fasen van het type naamgeving dat we hier onderzoeken. 

Daarbij vaH te noteren dat oostindische en de oosteuropese vernoe

mingsnamen naar verhouding iets ouder moeten zijn dan de namen met 

bases in Noord Amerika, Afrika, Siberie en het Verre Oosten. In deze 

laatste perioden zijn de meeste eerder genoemde gebieden al weer over 

hun hoogtepunt heen als leveranciers van basisnamen voor vernoemingen 

in Nederland. 

Aan de percentages van de oudste vermeldingen kunnen we dus 

zien dat de nederlanders in de loop der eeuwen niet steeds dezelfde 

gebieden uitgezocOlt hebben om er inspiratie voor het kiezen van ver

noemingsnamen te vinden. Zij begonnen aan de randen van de hun 

bekende wereld. Interessant genoeg heeft de periode waarin hun horizon 

zich verwijdde niet alleen tot de toename van vernoemingsnamen met 

een basis in verre werelddelen geleid. De landen om ons heen en zelfs 

het eigen land werden eveneens populair als gebieden waar men 

potentiele vernoemingsbases kon aantreffen. Waarschijnlijk is dit een 

teken dat het vernoemen als naamvormingsmechanisme toen pas echt 

in onze toponymie geraakt is. Tenslotte hebben we ook nog kunnen 

constateren dat het lang geduurd heeft eer de toponiemen uit de verst 

verwijderde continenten, dus van de randen van onze wereld, een zo 

prominente plaats in ons onomasticon innamen, dat wij ze ook voor 

het geven van vernoemingsnamen konden gebruiken. 

Er bestaat niet alleen een relatie tussen de plaats van de vernoe

mingsbasis op de aardbol en het tijdstip van de vernoeming. Er is 

ook enigszins een relatie aan te wijzen tussen de ligging van de basis 

en het aantal vernoemingen dat er naar plaats gevonden heeft. Dat 

bleek me toen ik voor ieder basisgebied berekende hoeveel vernoemings

namen ik per basis in mijn materiaal had. Alle 2265 namen bij elkaar 

gaan terug op 647 bases, dat wil zeggen 3,5 naam per basis. Voor de 

werelddelen Azie, Noord- en Zuid Amerika, Afrika en Australie samen 

was ' het gemiddelde 5,4 naam per basis. In Europa als geheel lag het 

gemiddelde lager, namelijk 2,6 naam per basis. Als we alleen naar 
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Nederland als basisgebied kijken, zien we dat de vernoemingsfrequentie 

nog weer lager ligt en weI op 1,9 naam per basis. Zeer globaal 

kunnen we dus stellen dat naarmate een vernoemingsbasis verder weg 

ligt de kans groter is dat hij meer dan een keer vernoemd is. 

Er is weI een verklaring voor dit verschijnsel te vinden. Bij de 

vernoemingen naar dichtbij gelegen bases hebben we dikwijls te maken 

met individueel gefnspireerde naamkeuzemotieven, doordat de naamgever 

ergens vandaan kwam of ergens geweest was. Bij de vernoemingen naar 

verder weg gelegen bases ging het vaker om pIa at sen of streken waar 

de naamgever alleen maar van gehoord of gelezen had. De mogelijkheid 

om van die basisnamen kennis te nemen was evenwel juist geschapen 

door het feit dat zij op een bijzondere manier in de publiciteit ston

den. Dat betekent dat ook anderen deze namen met hun secundaire 

con nota ties in hun onomasticon hebben kunnen opnemen om ze vervol

gens bij vernoeming toe te passen. Als resultaat zien we bij dergelijke 

namen een betrekkelijk hoge vernoemingsfrequentie. 

Deze conclusie wordt min of meer bevestigd door de lijst met de 

meest voorkomende vernoemingsnamen die ik gevonden heb. Daarin is 

een dUidelijk overwicht van de vernoemingen naar verder weg gelegen 

bases te constateren. De lijst ziet er als voIgt uit: 

vernoemings basis 

Lombok 

Amerika 

Nazareth 

Siberie 

Oost Indie 

Jeruzalem 

Korea 

de Krim 

Bethlehem 

Elba 

Tivoli 

Amsterdam 

Egypte 

Canada 
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aantal vernoemingen 

117 

94 
52 
51 

49 

49 
44 
42 

42 

39 

38 

34 

33 

29 



Dat Amsterdam ook op deze lijst voorkomt moe ten we toeschrijven 

aan de afstand in prestige die er tussen deze stad en de rest van 

het land gevoeld werd (zie hoofdstuk I. B. 6) . 

Ik keer nu terug naar de vroegst vermelde vernoemingsnamen omdat 

ik de spreiding daarvan over het land nader wil bekijken. Het duide

lijkste beeld krijgen we als we de namen van kloosters en andere reli

gieuze gebouwen voorlopig terzijde laten. Verdeeld over de huidige 

provincies zien we dan dat er veer 1300 in Utrecht acht lokaliteiten 

met een vernoemingsnaam geattesteerd worden, in Zuid Holland eveneens 

acht, in Gelderland drie en in Noord Brabant, Limburg en Drente ieder 

een. Kartografisch uitgezet betekent dit een concentratie van namen 

in de middeleeuwse ontginningsgebieden in Utrecht en langs de grote 

rivieren. Ik heb ook gekeken waar de namen gelokaliseerd kunnen 

worden die tussen 1300 en 1450 voor het eerst vermeld worden. Het 

blijkt dat het gebied waar we vernoemingsnamen aantreffen dan ge

groeid is doordat we nu ook attestaties hebben uit Zeeland (vier 

namen), Noord Holland (drie namen), Overijsel (twee namen) en het oosten 

van Gelderland (vier namen naast twee in het westen). Verder valt er 

groei te constateren in Zuid Holland (zes namen) , maar is er in 

Utrecht slechts een naam bij gekomen. 

Tenslotte heb ik nog een derde bestandsopname gemaakt voor de 

periode 1450-1600. Het verspreidingsgebied is dan nog weer groter 

geworden en dekt in principe vrijwel het hele land. Het aantal vernoe

mingsnamen in Zuid Holland is blijven groeien. Ik telde daar achttien 

namen die in dat tijdvak voor het eerst vermeld werden. Elf daarvan 

waren in Leiden geconcentreerd. In het westen en midden van Noord 

Brabant registreerde ik zes namen, langs de rivieren in Gelderland 

vijf namen, in Zeeland, Noord Holland en Limburg ieder drie. In 

Utrecht telde ik in deze periode slechts twee namen, evenals in Over

ijsel. Nieuw erbij gekomen provincies zijn Friesland en Groningen met 

respektievelijk vijf en een eerste vermelding. 

We kunnen dus een duidelijke ontwikkeling in de chronologische ver

spreiding van de vernoemingsnamen over ons land in de middeleeuwen 

waarnemen. In termen van innovatie geredeneerd mogen we spreken 

van een vernieuwing in ons plaatsnamenbestand die begonnen is in 

het gebied van de systematische ontginningen. Deze vernieuwing heeft 
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zich voortgezet in streken die in het noordwesten, zuidwesten en oosten 

bij het uitgangsgebied aansloten. In de laatste middeleeuwse fase blijkt 

de toponymische vernieuwing die vernoemingsnaam heet min of meer 

in het gehele land in de naamvorming gerntegreerd te zijn. Tegelijker

tijd kunnen we even weI constateren dat er daar waar het proces begon

nen was, namelijk in Utrecht, al geruime tijd bijna geen vernoemings

namen meer bij gekomen waren. 

Voor de tijd na de middeleeuwen heb ik de verspreiding van de 

namen niet meer kartografisch uitgemeten. Ik kan aIleen zeggen dat 

de groei niet spectaculair geweest kan zijn, want ik telde tussen 1600 

en 1800 slechts 220 nieuwe namen. Zoals we al eerder aan de getaIlen 

hebben kunnen zien is eerst in de daarop volgende perioden het aantal 

vernoemingsnamen sterk gegroeid. In de loop van de twintigste eeuw 

is het geven van dit soort namen weer minder gebruikelijk geworden. 

De periode die we hier onderzocht hebben, is natuurlijk erg lang. 

Toch heb ik het gewaagd de ontwikkelingen die we daarin ontdekt heb

ben, als innovatieprocessen aan te duiden. Zij vertonen namelijk enige 

verwantschap met naamkundige vernieuwingen die elders beschreven 

zijn, zoals door Frank met betrekking tot de voornamen in de duitse 

stad Segeburg en door Zelinsky ten aanzien van de klassieke plaats

namen in de Verenigde Staten (Frank (1977) 9; Debus (1976) 174; 

Zelinsky (1967) 466- 467). Het model voor deze beschrijvingen heeft men 

ontleend aan de zweed Hagerstrand, die het had uitgetest op de ver

breiding van de auto en de radio in Schonen {Hagerstrand (1952)). 

Zijn diffusiemodel kent vier fasen. De eerste fase is die van de "inno

vatie", waarin de ontwikkeling langzaam inzet. Deze hoeft niet beslist 

vanuit het niets te beginnen. Er kan al iets hebben liggen sluimeren. 

De tweede fase wordt gekenmerkt door een versnelde "diffusie". In de 

derde fase is er sprake van "adaptatie". Dan wordt de vernieuwing 

het frequentst en het meest verbreid toegepast. De vierde fase, ten

slotte, is de "restrictiefase". Deze laat een betrekkelijke stilstand of 

zelfs relatieve achteruitgang zien, hoewel dit proces bij namen heel 

traag kan verlopen. 

Als we ons nog een keer in herinnering halen hoe de chronologische 

ontwikkeling en de geografische verspreiding van de vernoemingsnamen 

in Nederland geweest is, dan kunnen we met enige voorzichtigheid 

228 



.. oudste verme1ding v66r 1300 ~~ 

c/ " 
0 oudste verme1ding 1301-1450 

() • oudste verme1ding 1451-1600 

Oudste vermeldingen van vernoemingsnamen van religieuze lokaliteiten 

229 



concluderen dat het toepassen van dit soort namen in de toponymie 

bij ons in twee gol ven gegaan is. De eerste golf is de middeleeuwse. 

Deze is begonnen aan het einde van de elfde eeuw en heeft zijn hoogte

punt bereikt in de late middeleeuwen. De tweede golf zal misschien 

nog in de zeventiende en anders in de loop van de achttiende eeuw 

op gang gekomen zijn. Als adaptatiefase heeft hij de negentiende eeuw 

gekend, terwijl de twintigste eeuw als zijn restrictiefase kan gelden. 

lk heb de namen van kloosters buiten dit chronologisch overzicht 

gehouden. Het verspreidingsbeeld van de oudste vermeldingen heeft 

zich anders ontwikkeld dan dat van de denotatumcategorieen die we 

hiervoor besproken hebben. Dit komt waarschijnlijk omdat de keuze 

van de namen sterk afhankelijk geweest is van de ordes waartoe de 

kloosters behoorden en van de religieuze ideeen die daar leefden. Veer 

1300 vinden we drie kloosternamen geattesteerd in Friesland, twee in 

Zeeland en een in Utrecht en Gelderland. In de daarop voIgende 

periode, 1300-1450, zien we dat het geven van vernoemingsnamen aan 

kloosters en andere gebouwen in bijna het hele land tot de naamvor

mingsmogelijkheden is gaan behoren. In de laatste middeleeuwse fase, 

1450-1bOO is dit verspreidingsbeeld niet gewijz~gd. 

Waarom gingen mensen op een gegeven ogenblik over tot het kiezen 

van vernoemingsnamen voor plekken die een naam moesten hebben? In 

de wandelgangen wordt mij gesuggereerd dat het was omdat ze in een 

nog onontgonnen wildernis geen aanknopingspunten konden vinden voor 

de soort van naamvorming die ze tot dan toe gepraktiseerd hadden. 

De noor Rygh meende reeds lang geleden dat het kwam door de haast. 

Nieuw gebouwde boerderijen moesten snel een naam krijgen en die was 

soms moeilijk te vinden (Rygh (1898) 9). Ik geloof niet zo erg in deze 

verklaringen. Boerderijen werden niet op een dag gebouwd. Zelfs al 

zijn noren soms wat zwaar op de hand, het achttiendelige overzichts

werk over de noorse boerderijnamen door diezelfde Rygh bewijst dat 

zij beslist weI in staat geweest zijn op tijd namen te bedenken. Het 

argument dat de te benoemen lokaliteit geen naamvormingsinspiratie 

bood, lijkt mij een miskenning van de taalkundige capaciteiten van 

onze voorvaderen. Zij beschikten al duizenden jaren over een uitste

kende lexica Ie, semantische, syntactische en morfologische bag age om 

plaatsnamen te vormen. Ik zie niet in waarom dit vermogen nu plotse-
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ling verstopt geraakt zou zijn. 

De verklaring moet mijns inziens niet in de eerste plaats bij de 

denotata gezocht worden, maar bij de naamgevers. We mORen aanne-

men dat onze <)udste middeleeuwse vernoemingsnamen zijn gekozen door 

mensen die tevoren waarschijnlijk nooit bij plaatsnaamgeving in Neder

land betrokken geweest zijn. Zoals ik in de hoofdstukken 1. B.1 en 

11.3 al gesuggereerd heb, is de gewoonte om dit soart namen te geven 

ontstaan in de omgeving van de bisschop van Utrecht, in een tijd dat 

daar mogelijk enige duitse invloed heerste. Het is niet uitgesloten dat 

ten dele buitenlandse bisschoppelijke adviseurs betrokken geweest zijn 

bij de naamgeving van de ontginningen die toen op gang gebracht 

werden. Sociaal en culture~l gezien kwamen zij uit een hogere laag 

dan de boeren die zich in het veen gingen vestigen. Wat hun naamvor

mingsnormen betreft hoefden zij zich dus niet zo erg aan de lokale 

bevolking te storen. Zodoende konden zij ook makkelijker vernieuwingen 

in het namenpatroon invoeren. Het geven van vernoemingsnamen is geen 

monopolie van de geestelijkheid gebleven. Blok heeft er reeds op gewe

zen dat oak wereldlijke ontginners deze manier van naamvorming zijn 

gaan hanteren (Blok (1957) 25). Als we in de late middeleeuwen onder 

de boerderij- en veldnamen de eerste vernoemingsnamen zien verschij

nen, wijst dat er op dat deze vernieuwing in de naamvorming zich 

niet alleen geografisch in de breedte, maar oak sociaal in de diepte 

verbreid heeft. 
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III,l AFGRENZING EN TERMINOLOGIE 

In de eerste plaats wiI ik hier proberen het verschijnsel vernoe

mingsnarnen iets scherper af te grenzen tegenover andere propriale en 

appellativische grootheden die er in de literatuur soms mee in verband 

gebracht worden. Verder zal ik nader op enkele terminologische kwes

ties ingaan. Een deel van deze problemen is al in de lnleiding be

handeld, zodat ik daar kort over kan zijn. 

Vernoeming is een onymisch proces dat plaats vindt binnen dezeUde 

naamklasse. Op anthroponymisch niveau wordt de ene persoon naar 

de andere vernoemd, op toponymisch niveau de ene Iokaliteit naar de 

andere. In principe kan vernoeming ook nog bij andere naamkIassen 

optreden, zoals bij voorbeeld bij scheepsnamen en diernamen. 

Een naamkundig proces dat van de vernoeming onderscheiden moet 

worden, is de conversie. Hieronder verstaat men de overgang van een 

onymische grootheid van de ene naamklasse naar de andere. Plaats

namen kunnen tot famiIienaam worden en persoonsnamen kunnen de 

functie van toponiem krijgen (Eichler (1981) 383). Als het anthroponiem 

een herkomstnaam geweest is, vaIt het na de conversie formeel niet 

van een vernoemingsnaam te onderscheiden. Dergelijke herkomstnaam

toponiemen kunnen het onderzoek dan ook nog weI eens bemoeiIijken. 

Tot nu toe is de overgang van persoonsnaam naar toponiem nooit 

goed morfologisch en semantisch onderzocht, zeUs niet in de Verenigde 

Staten, waar het tot de zeer productieve naamvormingsmodellen behoort 

(Nicolaisen (1976. b) 155). Sommige auteurs hebben de conversie van 

herkomstnaam naar toponiem gevangen onder het begrip "transfert" 

of "transferred names" , omschreven als "transport d 'un choronyme 

d' un lieu a un autre par I'intermediaire d' un anthroponyme (Dorion 

en Poirier (1975) 140; Rudnyckyj (1954) 455). Het bezwaar tegen deze 

omschrijving is dat hier twee processen als een geheel beschreven 

worden. In de praktijk is de overgang van persoonsnaam tot toponiem 

nooit onmiddellijk door de anthroponymisering van een plaatsnaam voor

afgegaan. Het feit dat een boerderij op Tessel omstreeks 1835 de naam 

Wageningen kreeg, waarin een herkomstnaam als toponiem optrad, was 

geen direkt gevolg te noemen van de veel vroegere conversie van de 
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gelderse plaatsnaam tot familienaam. 

Een betere invalshoek vinden we volgens mij bij Naumann. Als hij 

de overgang van bezittersnamen naar veldnamen behandelt, omschrijft 

hij die als "funktionale Integration". Deze berust daarop, "dass mikro

toponymisch sonst nicht-gebrauchliche Sprachelemente ..... ohne weitere 

Kennzeichnung durch agro- oder topolexische sprachliche Elemente eine 

mikrotoponymische Funktion libernehmen" (Naumann (1972) 33). 

Naast de herkomstnaam in de functie van toponiem is er nog een 

soort conversie waar de onderzoeker van vernoemingsnamen voor op 

moet passen, namelijk de overgang van scheepsnaam tot plaatsnaam. 

Ais die scheepsnaam op zijn beurt weer ontstaan is door conversie 

van een toponiem is er formeel geen onderscheid met een vernoemings

naam te ontdekken. Een nederlands voorbeeid hiervan is de naam 

Hofwegen voor een state in Oenkerk. Tot 1758 heette deze Stania-state. 

In dat jaar is hij in be zit gekomen van een rustend kapitein bij de 

friese admiraliteit die hem de naam gegeven heeft van het schip waar

op hij commandant geweest was, Hofwegen. Dit schip was genoemd naar 

de heerlijkheid Hofwegen in Zuid Holland (Algra Ill, 66). Een nog 

ingewikkelder reeks van conversies vinden we voor de zweedse kust 

in de Sont. Daar heet een ondiepte sinds 1896 Blenheim, omdat de 

engelse kruiser van die naam er toen gestrand is. De kruiser was 

genoemd naar Blenheim House, het kasteel dat de hertog van Marlbor

ough cadeau gekregen had na zijn overwinning bij Blenheim = Blind

heim in Beieren in 1704 (Grandjean II (1946) 388). 

In de Inleiding heb ik al uitgelegd waarom namen als Transvaal

kade en Amerikalaan op syntactisch-semantische gronden niet als ver

noemingsnamen beschouwd kunnen worden. In de literatuur komt men 

soms de term "partiele vernoeming" tegen voor dergelijke formaties 

en voor samenstellingen waarin slechts een deel van een exogeen topo

niem als eerste lid fungeert. Een voorbeeld van dit laatste is Palo 

farm, gevormd met ellips van de naam Palo Alto (Pamp (1973) 74). 

Terecht heeft Hallberg er op gewezen dat we in deze gevallen niet 

van vernoeming mogen spreken. Hij stelt voor deze vormingen met het 

begrip "forledssekundar" aan te duiden (Hallberg (l976.a) 5-6). 

Zoals aangekondigd in de Inleiding zal ik hier nog iets over het 

probleem van de voorgeplaatste toevoegingen zeggen. In discussies 
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over vernoemingsnamen wordt vaak het voorkomen van de toevoegingen 

klein- en nieuw- benadrukt. Met een aantal aspecten daarvan heb 

ik mij ook zelf al eens bij een eerdere gelegenheid bezig gehouden 

(Rentenaar (l979.a) 254-264). De get allen die ik toen genoemd heb, 

blijken achteraf enigszins aan de hoge kant te zijn. In het materiaal 

dat ik na een verdere analyse overgehouden heb, komen 141 vernoe

mingsnamen met de toevoeging klein- en 26 namen met nieuw- voor. Er 

zijn bovendien vijf gevallen waarin namen in de ene bron met klein

geattesteerd zijn en in de andere niet. Bij nieuw- gaat het om drie geval

len. Samen met de permanent optredende toevoegingen komen we dan 

uit op 146 namen met klein- (= 6,4 % van het totaal) en 29 namen 

met nieuw- (= 1,3 % van het totaal). Een buurschap bij Nijemirdum 

die in 1899 als Nieuw Amerika en in 1949 als Klein Amerika vermeld 

wordt, viel niet in deze tellingen onder te brengen. 

Uit deze getallen kunnen we opmaken dat de voorgeplaatste toe

voegingen, zeker waar het nieuw- betreft, bij de vernoemingsnamen 

geen belangrijke rol spelen. In onderstaande lijsten heb ik de namen 

genoteerd waarbij meer frequent voorvoegingen opgetr,eden zijn. 

namen met klein- aantal namen met nieuw- aantal 

Klein Zwitserland 26 Nieuw Amerika 4 

Klein Amerika 20 Nieuw Rome 4 

Klein Amsterdam 17 Nieuw Amsterdam 3 

Klein Canada 8 

Klein Rome 6 

Klein Brussel 5 

Klein Rusland 5 

Klein Indie 3 

Klein Korea 3 

Klein Londen 3 

Klein Scheveningen 3 

Klein Turkije 3 

De kans dat een vernoemingsnaam van de toevoegingen klein- of 

nieuw- voorzien wordt, is vooral groot als de secundaire connotaties 

van de basisnaam complex van aard zijn. Vandaar ook dat we derge-
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lijke toevoegingen weinig bij bellieke vernoemingsnamen aantreffen. 

Deze danken hun ontstaan immers in hoge mate aan het feit dat de 

naamgevende bevolking eensgezind was in zijn houding ten opzichte 

van wat er op de vernoemingsbasis gebeurde (Rentenaar a.w., 262-

264). Naast het complexe karakter van de secundaire connotaties van 

de basisnaam kan ook de aard van de te benoemen lokaliteit van be

lang zijn. Als het denotatum een meer gecompliceerde structuur bezit, 

is de kans groter dat de naam van een voorgeplaatste toevoeging voor

zien wordt. Een telling laat zien dat we nieuw- en klein- het meest 

bij nederzettingsnamen vinden. Nu komt nieuw- in het totaal weinig 

voor. De acht nederzettingsnamen (= 27,6 %) zeggen quantitatief dus 

niet zoveel. Bij klein- is het resultaat veel sprekender. In 50 % van 

aIle gevallen (= 73 namen) is klein- voorgevoegd aan de naam van 

een dorp, gehucht, wijk of straat. Als het om andere denotatumcatego

rieen gaat, zoals boerderijen en percelen land, treedt deze voorvoeging 

veel minder vaak op. Waarschijnlijk is dit geen specifiek nederlands 

verschijnsel. Field noemt voor Engeland bij voorbeeld onder de veld

namen geen vernoemingsnamen met little- (Field [1972]). 

De manier waarop de namen met een toevoeging over de provincies 

verdeeld zijn wijkt iets af van de verdeling over het land van de 

vernoemingsnamen als geheel. In onderstaande lijsten geef ik aIleen 

de percentages per provincie. 

vernoemingsnamen percentage namen met klein- en nieuw- percentage 
(2265 namen) (175 namen) 

Noord Holland 20,7 % Gelderland 17,7 % 
Gelderland 13,7 Noord Holland 11 ,4 

Zuid Holland 12,8 Groningen 10,9 

Friesland 11,0 Friesland 10,3 

Zeeland 7,6 Noord Brabant 10,3 

Noord Brabant 7,3 Zuid Holland 9,1 

Groningen 7,2 Drente 8,6 

Utrecht 6,4 Utrecht 8,0 

Overijsel 4,8 Zeeland 5,1 
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Drente 

Limburg 

4,7 

3,8 

100 % 

Overijsel 

Limburg 

4,6 

4,0 

100 % 

De afwijkingen in de rechtse lijst worden vrijwel helemaal door een 

klein aantal namen veroorzaakt en weI door Klein Zwitserland, Klein 

Amerika en Klein Amsterdam. Daarom denk ik niet dat we van signifi

cante verschillen kunnen spreken als we de spreiding van de namen 

met voorvoegingen met die van de vernoemingsnamen als geheel verge

lijken. Mijns inziens zijn er geen duidelijke regionale preferenties 

voor het gebruik van klein- en nieuw- bij dergelijke namen te consta

teren. 

In Belgie en West Duitsland vindt men soms kwaad- als voorge

plaatste toevoeging bij plaatsnamen (Kaufmann (958) 269-270). Voor 

zover ik in mijn materiaal heb kunhen nagaan, is deze in Nederland 

niet operation eel geweest. 

De romaanse toponymie heeft vaak diminutiefsuffixen toegepast als 

onderscheidende toevoegingen, ook bij vernoemingsnamen. In het west

duitse taalgebied zijn verkleiningsuitgangen in die functie daarentegen 

uiterst zeldzaam (Kaufmann a. w., 248). Het lijkt mij dat voor Neder

land hetzelfde geldt. Ik registreerde vier namen die in een diminutief

vorm vermeld worden: 't Jeruzalempje te Kruiningen, 't Zwitserlandje 

te Heze, het Emauske te Gassel en Divelseilantsje te Veenwouden. In 

aIle vier gevallen gaat het om veldnamen. Bij drie van de vier namen 

wordt bovendien het bepalend lidwoord opgegeven. Daarom vermoed 

ik dat de diminutiveringen waarmee we hier te maken hebben, niet 

met vernoeming samenhangen. Zij lijken mij latere morfologische aan

passingen aan het model voor de vorming van namen van zeer kIeine 

on be bouwde lokali teiten. 

Onderscheidende toevoegingen zijn een betrekkelijk laat verschijnsel 

in de toponymie. Enkele vroege uitzonderingen daargelaten zien we 

ze pas sinds noo iets meer in de bronnen optreden (Kaufmann a.w., 

2-3; Jrrgensen (1977) 333). Dat houdt in dat we even min vroege voor

beelden van k1ein- of nieuw- bij vernoemingsnamen hoeven te ver

wachten. Het Heristallum Novum van Karel de Grote uit 797 is lange 
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tijd vrijwel aIleen blijven staan (Blok (1971) 8). 

De oudste vermelding van een voorgeplaatste toevoeging bij een 

vernoemingsnaam in Nederland dateert uit de dertiende eeuw. Onder

staande lijst laat zien dat het aantal middeleeuwse gevaIlen van voor

voeging verder vrij gering is. 

oudste vermelding naam ligging denotatum 

1113 falsum 13e eeuw Noua Bethlehem De Bilt klooster 

1339 die Cleyne Poelyen Giesendam buitendijks land 

1410 Cleyn Heysterbach Dordrecht uithof 

1473 Cleyn Romen As perceel land 

+ 1550 Noua Roma De Zijpe dorp -
einde 16e eeuw Klein Egypten Leiden gebuurte 

Deze zes namen maken 3,4 % uit van aIle vernoemingsnamen met 

de voorgeplaatste toevoegingen klei~- en nieuw-. De volgende vergelij

king toont aan dat de namen met deze toevoegingen naar verhouding 

later in de bronnen verschijnen dan de vernoemingsnamen ais zodanig. 

Links heb ik aangegeven de percentages van de eerste vermeldingen 

van de vernoemingsnamen als totaal in een aantal opvolgende perioden, 

rechts die van de vernoemingsnamen met klein- of nieuw-. 

periode vernoemingsnamen vernoemingsnamen 
als totaal met klein- of nieuw-

tot 1600 7,3 % 3,4 % 
1600 - 1800 9,7 6,9 

1800 - 1900 23,7 17,1 

na 1900 59,3 72,6 

100 % 100 % 

De vraag naar de rol van een bij propria optredend bepalend lid

woord heeft al vele auteurs bezig gehouden (Christophersen (1939) 

168-181; Bischoff (1960) 235-246; Naumann (1961) 51-74; ZiIliacus (1966) 

29-32; Leys (1967) 20-26; Schwarz (1970) 123-126; Gerhardt (1977) 406; 

Kalverkamper (1978) 171-191; Hofmeister I (1979) 68-70; Kramer (1981) 
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77-102; Muller (1981) 103-119) . Een conclusie die uit hun onderzoe

kingen naar voren komt, is dat het gebruik van het lidwoord bij 

plaatsnamen primair een k1assificatorische functie heeft. Door dit gram

maticale middel worden naamklassen van elkaar onderscheiden. Zo 

kunnen we zien dat we de polder bedoelen als we over de Wormer 

spreken en de gemeente als we het over Wormer hebben. Op dezelfde 

manier kunnen we het dorp Musselkanaal en het water het Musselkanaal 

van elkaar onderscheiden. Verder zullen we Langeveld als nederzet

tingsnaam interpreteren, terwijl met het Langeveld juist een onbebouwde 

lokaliteit aangeduid wordt. Daarnaast kan het lidwoord in beperkte 

mate ook voor het markeren van expressiviteit gebruikt worden. Het 

meest besproken woonblok in de amsterdamse Bijlmermeer, Gliphoeve, 

wordt tegenwoordig regelmatig als de Gliphoeve aangeduid. 

Zowel regionaal als diachroon zijn er bij het gebruik van het lid

woord verschillen te constateren. De vraag, bij voorbeeld, of en wan

neer boerderijnamen van een lidwoord voorzien worden, wisselt van 

streek tot streek. Het tijdstip en de wijze van ontstaan bepalen soms 

de kans dat een nederzettingsnaam incidenteel een lidwoord voert. 

De functie van het lidwoord in de nederlandse toponymie is een 

ingewikkeld probleem. Een behandeling van dit onderwerp zou hier 

te ver voeren. Af en toe ben ik echter vernoemingsnamen met een lid

woord tegengekomen. Een enkele opmerking zal ik er daarom over 

moeten maken. In hoeveel gevallen dergelijke namen van een lidwoord 

voorzien zijn, is niet na te gaan, omdat de bronnen niet altijd de 

aanwezigheid van een lidwoord vermelden. 

De positie van de vernoemingsnaam met betrekking tot het gebruik 

van het lid woord is enigszins tweeslachtig. De naamvorming berust 

op basisnamen die vrijwel altijd lidwoordloos zijn. Verder kan er 

slechts zelden analogiewerking uitgegaan zijn van eventuele homografe 

toponiemen die uit autochtoon appellativisch woordmateriaal gevormd 

zijn en weI een lidwoord hebben. Desondanks vond ik 88 namen die 

met een bepalend lidwoord geattesteerd waren. Daarvan hadden 39 een 

stuk land van kleinere of grotere omvang als denotatum en 33 een 

straat, buurt of gehucht. De andere gevallen waren met lage get allen 

over een groot aantal denotatumcategorieen verdeeld. Het is dUidelijk 

dat de analogiewerking hier van de betreffende naamklassen uitgegaan 
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is. Veldnamen worden in het nederlands van een lidwoord voorzien. 

Het hierboven genoemde getal laat zien dat er een tendens bestaan 

heeft vernoemingsnamen in de klasse van de veldnamen aan het model 

daarvan aan te passen. De grens tussen kleine buurt en straat is 

vaak onscherp. Vandaar dat buurt- en straatnamen soms volgens het

zelfde model gevormd zijn. Voordat moderne straatnamencommissies ons 

kwamen opschepen met namen als Klaproos en Galjoen, hadden neder

landse straatnamen altijd een lidwoord. De Picardie, het Lombok, de 

Paddemoes, het Java enz. zijn dus aanpassingen aan het klassificatori

sche model van deze denotatumcategorie. 

Ik kom nu op een geheel ander probleem. In een artikel waarin 

hij onder andere de toponymie van de plaats Varberg behandelt schrijft 

Hallberg dat de gemeentenaam Varberg, de stadsnaam Varberg, de 

vestingnaam Varberg, de heuvelnaam Varberg en het appellatief _v§.rd

berg ("wachtberg") in rechte lijn afstammelingen van elkaar zijn en 

dat de eerste vier als vernoemingsnamen aangeduid kunnen worden 

(Hallberg (1977.a) 71-72). Dit lijkt mij geen juist gebruik van de term 

vernoemingsnaam. Bij de eerste drie toponiemen hebben we met se

mantisch secundaire namen te maken, bij de naam van de heuvel met 

naamvorming uit een appellatief. Het begrip secundair wordt op ver

schillende manieren in de toponymische terminologie toegepast (Sted

navneforskning I (1972) 230; Christensen (1973) 40-47). In semantische 

zin verstaat men onder een secundaire naam een toponiem dat etymolo

gisch gezien niet de lokaliteit beschrijft of karakteriseert die het 

denoteert. De naam is van denotatum veranderd en zijn semantiek heeft 

betrekking op het oorspronkelijke denotatum, dat met het nieuwe deno

tatum alleen een topografische verb in ding heeft. Zo is de naam Smilde 

gevormd als naam van het veengebied waarbij het dorp pas later ont

staan is (Blok (1973) 229). De naam De Lier zegt niets over het dorp, 

maar alleen iets over het water waaraan het gebouwd is. 

Over de manier waarop semantisch secunda ire namen kunnen ont

staan, is men het niet helemaal eens. Modeer, de eerste die zich in

tensief met dit probleem bezig gehouden heeft, meende dat ze voort

komen uit "prepositionssekundarer" (Modeer (1933) 251-252). Hij ging 

er van uit dat er bij de secundaire naam aanvankelijk altijd een voor

zetsel gestaan heeft, maar dat dit later meestal verdwenen is omdat 
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de prepositionele betekenis bij de naam niet meer gevoeld werd. Een 

deel van de semantisch secunda ire namen is zeker op die manier ont

staan. Er zijn ook secundaire namen waarbij het voorzetsel bewaard 

gebleven is, zoals de plaatsnaam Ter Aar aan het water de Aar. 

Zilliacus en Kiviniemi hebben er later op gewezen dat een lokaliteit 

ook de naam van een aangrenzende lokaliteit gekregen kan hebben 

op basis van een vorm van associatie die zij contactassociatie ("beror

ingsassociation") noemen. De naamgeving van de eerstgenoemde plek 

moet dan als metonymie beschouwd worden. Daarnaast hebben zij de 

rol van de denotatumvervanging en de denotatumverschuiving als bron 

voor het ontstaan van semantisch secundaire namen benadrukt. In het 

eerste geval heeft de taalg~meensschap een naam bewust een nieuwe 

functie gegeven. Dit is onder andere gebeurd als een dorpsnaam ge

bruikt is voor de naamgeving van een nieuwe gemeente. In het tweede 

geval is er sprake van een onbewust proces waarbij het karakter van 

een plaats langzaam veranderd is. Een bos kan bij voorbeeld ver

dwijnen, maar Zl]n naam ging over op de cultuurgrond die er voor 

in de plaats kwam (Zilliacus (976) 49, 102; Kiviniemi (975) 77; Ort

namn och samhalle (976) 222-223). 

Ongeacht de vraag hoe semantisch secundaire namen ontstaan zijn, 

onderscheiden zij zich van vernoemingsnamen door de topografische 

verbinding met de primaire naam. Deze ontbreekt principieel tussen 

vernoemingsnamen en hun basisnaam (Christensen (1973) 42) . Behal ve 

dit extra-linguistische criterium kan ook het effekt op de namenvoor

raad genoemd worden als we het verschil tussen deze twee soorten 

plaatsnamen willen aangeven. In het geval van een semantisch sec un

daire naam gaat de verruiming van het plaatselijk onomasticon niet 

verder dan dat het bewust of onbewust met een homoniem van een reeds 

aanwezige naam wordt uitgebreid. Bij vernoemingsnaamgeving wordt 

datzelfde onomasticon daarentegen bewust aangevuld met een toponiem 

dat tevoren alleen elders gefunctioneerd heeft. 

De boerderijnamen de stad Alkmaar in de Haarlemmermeer, de her

bergnaam het Eiland Sint Helena te Zevender en verwante constructies 

heb ik niet als vernoemingsnamen beschouwd. We hebben hier namelijk 

niet te maken met toponiemen die een nieuwe functie als toponiem ge

kregen hebben, maar met namen die ontstaan zijn uit een vaste woord-

241 



verb in ding bestaande uit het bepalend lidwoord, een appellatief dat 

de aard van een lokaliteit aanduidt en een propriaal element (vgl 

Hanse (1981) 26; Fleischer (1981) 403-411). 

Propriale perifrasen heb ik even min tot de vernoemingsnamen ge

rekend. Omschrijvingen met een propriaal element zoals het Galilea 

van Nederland voor Dwingelo, het friese Versailles voor Oranjewoud 

en het Venetie van het Noorden voor zowat alles wat aan een sloot 

ligt, zijn stilistische middelen om lokaliteiten te beschrijven en geen 

propria om deze te denoteren (vgl Herberg (1971) 2-8; Fleischer (1973) 

10-11). Dat neemt natuurlijk niet weg dat zij af en toe weI eens aan 

de basis van de keuze van spot- of bijnamen gestaan hebben. 

Het feit dat jk latinisaties als bij voorbeeld Alcmaria voor een 

boerderij in de Schagerwaard, Transvalia voor villa I s in Doorn en 

Oosterbeek en Frisia voor een huis in Renkum niet als vernoemings

namen opgenomen heb, is misschien iets moeilijker te verde dig en . Ik 

meen even weI dat er toch een verschil in de wijze van ontstaan tussen 

deze twee soorten namen valt aan te wijzen. Als men een vernoemings

naam geeft laat men een exogeen toponiem in de vorm zoals men dat 

in zijn onomasticon heeft, in een nieuwe functie van toponiem optreden. 

Bij de latinisaties is er daarentegen sprake van nieuwe naamvorming. 

Aan het exogene toponiem wordt een latijns suffix toegevoegd en deze 

nieuwe vorming gaat als plaatsnaam functioneren. Dat het hierbij vaak 

om latinisaties gaat die al sinds enige eeuwen bekend zijn, lijkt 

mij daarmee niet wezenlijk in tegenspraak. De vorm waaronder wij 

de plaatsnaam Alkmaar in ons onomasticon meedragen is nu eenmaal 

Alkmaar en niet Alcmaria. 

De lezer zal misschien gemerkt hebben dat ik tot nu toe nog niet 

het bekende woord "modena am" heb laten vallen. De reden daarvoor 

is in de eerste plaats dat ik deze term onder alle omstandigheden voor 

de toponymie ongelukkig gekozen acht en in de tweede plaats dat som

mige auteurs die met het beg rip modenamen werken, zoals Benson en 

}lirgensen, daar mijns inziens ten onrechte mede vernoemingsnamen 

onder begrijpen (Benson (1972) 38; }lirgensen I (1981) 83). 

Laat ik met het eerste bezwaar beginnen. De omschrijvingen van 

de term "modenaam" zijn over het algemeen vrij vaag. "Namen die 

man gibt oder nimmt weil sie Mode sind", definieert Witkowski en de 
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finnen spreken over "namen die in overeenstemming met een heersende 

mode gegeven zijn" (Witkowski (1964) 48; Kiviniemi e.a. (1974) 88). 

Maar wat is mode? "Kurzlebige, sozial bedingte Geschmacksrichtungen, 

die sich rasch in wechselnden Trends der iiusseren konsumptiven Le

bensfiihrung zur Geltung bringen", zegt een strenge oostduitser en 

dat is voor hem een reden om de begrippen namenmode en modenamen 

hoogstens bij voornaamgeving van toepassing te achten (Walther (1971) 

55). Degenen die zich specifiek met voornamen be zig houden klagen 

echter dat deze begrippen vooral door hun beperkte quantificeerbaar

heid voor hun onderzoek toch minder scherp omlijnd blijken te zijn 

dan ze in eerste instantie lijken (Debus (1976) 173; Frank (1977) 8). 

In de toponymische praktijk merken we dat het vooral plaatsnamen 

als Schuilenburg, Beukenhorst, Wildenberg etcetera zijn die als mode

namen aangeduid worden. Dat is merkwaardig. Het kenmerk van mode 

is de beperkte duur. Het type namen dat men bij voorkeur als mode

namen omschrijft is opgekomen in de twaalfde eeuw, maar is in grote 

del en van West en Noord Europa nog tot in onze eeuw produktief ge

bleven. Een dergelijke periode is toch veel te lang om door het begrip 

mode gedekt te worden. Degenen die voor zulke toponiemen de term 

modenamen hanteren, hebben zich teveel laten misleiden door de om

standigheden waaronder ze ontstaan zijn. Het is namelijk een feit dat 

die namen maar bij een beperkt aantal denotatumcategorieen toegepast 

werden. Deze hadden met elkaar gemeen dat de naamgevers eenzelfde, 

vaak door het buitenland beinvloede culture Ie ontwikkeling vertegen

woordigden. 80vendien was er bij de naamgevers ook steeds het streven 

aanwezig aan de naam prestige te willen ontlenen. In de middeleeuwen 

gold dat voor de edelen die een kasteel bouwden, in later tijd voor 

patricH!rs en boeren die in goeden doen gekomen waren en landhuizen 

of boerderijen bouwden. 

Het woordmateriaal waaruit deze namen gevormd zijn, is vaak ge

heel of gedeeltelijk uit het duits overgenomen en vertaald. De neder

landse namen op -stein laten dat duidelijk zien. De voorbeelden voor 

deze naamvorming waren in Duitsland rijkelijk voorhanden. Dit heeft 

sommigen er toe gebracht dergelijke namen als vernoemingsnamen te 

omschrijven, wat mij geen juist gebruik van het begrip vernoeming 

lijkt (j0rgensen 1 (1981) 38, 92). De naamvorming heeft namelijk op 
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een andere manier plaats gevonden. De naamgevers kenden, eerst in 

het buitenland en later ook in eigen land, kasteel-, landhuis- en boer

derijnamen van het type Sterkenburg, Ravenstein, Rozendaal, Vrederust, 

Welgelegen en Landlust. Voar zover het grondwoord van deze samen

stelling en een topografisch appellatief was, zoals -burg, -stein of 

-horst, heeft dit na enige tijd zijn speciale betekenis van "versterkt 

gebouw" verloren. Daarvoor in de plaats kregen deze grondwoorden 

in toponiemen de meer algemene categoriserende betekenis van "bouw

werk van enig kaliber waaraan de naamgever prestige verbonden 

heeft". Dit maakte dergelijke grondwoorden makkelijker toepasbaar bij 

naamvorming. Ais bepalend element kwamen naast persoonsnamen een 

beperkte hoeveelheid appellatieven of adjectieven voar die soms een 

concrete, soms een abstracte inhoud hadden. Zowel de concreta als 

de abstracta waren over het algemeen niet moeilijk te vertalen. We 

moeten ons de situatie dus zo voorstellen dat potentiele naamgevers 

van kastelen, landhuizen en boerderijen het zieht hadden op bepaalde 

stereotiep gevormde namen die juist alleen voorkwamen bij denotatum

categorieen die overeenstemden met het soort lokaliteiten dat zij zelf 

wilden benoemen. Deze toponiemen of de modellen volgens welke ze ge

vormd waren gingen deel uitmaken van hun onomasticon. Ze kregen 

daarin de secundaire connotatie "zeer geschikt als naam voor een 

kasteel, landhuis of boerderij". De lokalisaties van de oorspronkelijke 

denotata werden niet opgenomen. Bij een eventuele naamgeving vond 

dan oak weI naamkeuze plaats, maar geen vernoeming, die immers ge

baseerd moet zijn op de secunda ire connotaties van een gelokaliseerde 

basisnaam. De status van deze toponiemen in de namenvoorraad werd 

dus dezelfde als die van een groat deel van onze moderne voornamen. 

De ouders die hun kind Martijn, Linda, Patrick of Ilona noemen, ach

ten deze naam blijkens de statistieken "uitermate geschikt als naam 

voor een jongen of een meisje", zonder dat zij bij de keuze ervan 

evenwel aan vernoeming naar een bepaalde per soon denken. 

Het probleem waarbij we hier terecht gekomen zijn, maakt dee I uit 

van een veel omvangrijker vraagstelling, namelijk die van de rol van 

de analogie bij de naamvorming. Sinds het begin van de jaren zeventig 

heeft men zich speciaal in Finland systematisch met de vraag bezig 

gehouden in hoeverre er bij plaatsnaamgeving niet vaak sprake geweest 
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is van een keuze uit toponiemen die de naamgevers al van vroeger 

kenden of van vorming naar reeds bestaande modellen van plaatsnamen. 

Vooral Kiviniemi heeft op dit gebied veel onderzoek gedaan (Kiviniemi 

(973) 36-37, 47; (1975) 77-78; (976) 49-58; (1980) 61-82; (1981.a) 

38-44; (1981. b) 613; vgl Zilliacus (1976) 27-28). In hun behandeling 

van het probleem van de analogienamen gaan de finse naamkundigen 

er van uit dat een belangrijk deel daarvan door vernoeming gecreeerd 

is. Helaas geven zij niet duidelijk aan wat zij onder vernoeming ver

staan. Dat maakt een discussie over hun opvattingen erg moeilijk. 

De verhouding tussen analogienaamgeving en vernoemingsnaamgeving 

is zeker uiterst gecompliceerd. Dit nader u,it te zoeken vergt volgens 

mij een aparte studie. Ik zal er hier dan ook niet verder op ingaan. 

Aan het slot van dit hoofdstuk wil ik mij nog met een paar term i

nologische kwesties bezig houden. Sinds wanneer is "vernoemen" in 

de betekenis zoals die in dit boek gebruikt wordt, in het nederlands 

opgetekend? Kiliaan noemt het woord niet. De Teuthonista uit het einde 

van de vijftiende eeuw daarentegen weI. Deze verwijst van vernoemen 

naar vernoeminge en geeft dan als omschrijving: "eyns namen 

vernoeminge of verwandelynge, anthonomia" en "eyn vernoeminge op 

en anderen name, metonomia" (Verdam (1896) 439). De auteur heeft 

hier waarschijnlijk alleen aan vernoemen op anthroponymisch niveau 

gedacht. De toponymische vernoeming heb ik nergens in een woorden

boek vermeld gevonden. Uit de literatuur ken ik geen oude attestaties. 

De Tegenwoordige Staat I (750) 234, schrijft weliswaar over het huis 

Heemskerk "Ten verzoek van deezen eigenaar wordt het. .•••. Marquette 

vernoemd", maar dan hebben we volgens mij met een herkomstnaamtopo

niem te doen (zie hoofdstuk IV. B.3). De oudste tekst waarin vernoemen 

in zuiver toponymische zin gebruikt wordt, trof ik aan in de fiches

verzameling van het WNT te Leiden. Daar heeft men uit de Lektuur 

bij het ontbijt en de theetafel I (1805) 142, van P. van Hemert een 

passage over de plaatsnamen van Nieuw Engeland geexcerpeerd waarin 

de zin voorkomt: "Dus werden ..•••• de Beek Kedron, het Land Gosen 

en de Stad Salem vernoemd". In de latere vakliteratuur in ons land 

heb ik de term verder maar zelden gehanteerd gevonden. Muller sprak 

in 1948 ten aanzien van de naam Polanen het vermoeden uit dat deze 

was "vernoemd naar den ••.•.. naam van het koninkrijk Polen", maar 
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werkte voor het overige met een ander begrippenapparaat (Muller (1948) 

83). Bij Blok vinden we, naast allerlei andere termen ook "Nachbe

nennung" gebruikt (Blok (1971) 7-12). Voor het overige heeft men bij 

ons en in de ons omringende landen over het algemeen een andere, 

mijns inziens Minder geslaagde terminologie gehanteerd, waar ik hier

onder nog nader op in zal gaan. 

Ais opmerking terzijde Wl]S ik op het merkwaardige feit dat men 

in de anthroponymie eigenlijk nooit de behoefte gevoeld heeft om de 

namen die het resultaat van vernoeming zijn met een speciale term 

aan te duiden (vgl Bach I~2: (1952) 64; Bernet Kempers (1965) 48-53; 

Seibicke (1977) 57-63). In de toponymie hebben de onderzoekers daaren

tegen het resultaat van de vernoeming weI steeds van andere soorten 

plaatsnamen onderscheiden. Dit verschil in benadering tussen anthropo

nymie en toponymie vindt ongetwijfeld zijn verklaring in het feit dat 

het naamvormingsproces bij persoonsnamen over het algemeen anders 

verloopt dan bij plaatsnamen. Het zou te ver voeren nader op dit ver

schil in te gaan. We zullen ons hier verder alleen met de toponymie 

bezig houden. 

Zoals we zo dadelijk zullen zien, wemelt het in de literatuur van 

term en waarmee men toponiemen aanduidt die door vernoeming ontstaan 

zijn. Aangezien de vernoeming voor de vorming van dit soort namen 

essentieel is, lijkt het me belangrijk dit terminologisch tot uitdrukking 

te brengen. Daarom heb ik er sinds 1973 de voorkeur aan gegeven 

voor deze toponiemen de term "vernoemingsnaam" te gebruiken (Rente

naar (1973) 12). Dit is een vertaling van het deense en noorse "op

kaldelsesnavn" en het zweedse "uppkallelsenamn". De lokaliteit waar

naar men vernoemd heeft, heb ik aIs de "vernoemingsbasis" aangeduid. 

Ik heb daarbij het woord "opkaldelsesbase" vertaald, dat ik het eerst 

bij J<lrgensen vermeld yond (J<lrgensen (1977) 386). Met gebruikmaking 

van de term "basnamn", die al in de zweedstalige literatuur in Finland 

bestond, heb ik de naam van de vernoemingsbasis als "basisnaam" 

omschreven (Kiviniemi e.a. (1974) 68). 

In tegenstelling tot in de rest van Europa en Amerika heeft het 

toponymisch onderzoek in Scandinavie vrijweI steeds het beg rip ver

noeming gehanteerd voor het verschijnsel waar dit boek over gaat. 

Ten aanzien van de aanduiding van het toponymisch resultaat van 
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het vernoemingsproces be staat daar eveneens vrij grote eensgezindheid. 

De term vernoemingsnaam wordt er door de meeste onderzoekers ge

accepteerd. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is degene die het woord 

voor het eerst gebruikt heeft, Rygh geweest, die al in 1898 schreef 

over "die klasse van namen die men kortheidshalve vernoemingsnamen 

("opkaldelsesnavne") zou kunnen noemen (Rygh (1898) 8-9), 

Bij de termen die men buiten Scandinavie voor vernoemingsnamen 

gebruikt speelt over het algemeen het idee van de "verplaatsing van 

toponiemen" een centrale rol. In de eerste plaats zijn er termen waar

mee men als het ware wil aangeven dat namen zichzelf verplaatsen. 

lk denk daarbij aan aanduidingen als "mi~ratienamen", "migratien", 

"migraesjenammen", "Migrationsnamen", "wandernde Namen" en "Wander

namen" (De Flou (1925) 138; Muller (1948) 83; Sipma 11 (1966) 16; Blok 

(1971) 12; Bethge (1914 - 1915) 60; Witkowski (1964) 87). 

Daarnaast stuiten we op termen waarin men heeft willen uitdrukken 

dat namen verplaatst zijn. lk wijs op "iibertragene Namen", "ver

plaatste toponiemen", "oerdroegen nammen", "noms transportes", "trans

placed names", "transferred names", "noms transplantes" en "ver

schleppte Namen" (Bach 11,2 (1954) 404; Lindemans (1939) 272; Sipma 

a.w.; Vincent (1927) 7; Rudnyckyj (1954) 455; Field [1972] XV11; Dorion 

en Poirier (1975) 141; Bethge a.w.). 

Verder vinden we termen waarin het idee van de verplaatsing van 

de naam in de richting van de ontvanger tot uitdrukking komt. Dat 

zijn de aanduidingen "importnamen", "imported place-names", "ontleende 

namen", "ltinenamn" (Huisman (1958) 10; Rudnyckyj a. w.; Blok (1957) 

24; Sahlgren (1948) 11). 

Minder in de beweeglijke als weI in de emotionele sector horen de 

begrippen "commemorative names" en "Patennamen" thuis (Stewart (1975) 

118-126; Schroder (1944) 205). Verder ben ik ook nog op de volgende, 

moeilijk klassificeerbare eenlingen gestoten: "second-hand names" , 

"nieuwe namen", "Echonamen", "geographische Flurnamen" en "choro

nymes exogenes (Fellows Jensen (1978) 167; De Vries (1940) 2; Schuh

macher (1979) 289; Holsten (1934) 172; Dorion en Poirier (1975) 31). 

Waarom zijn al de hier genoemde aanduidingen nu minder geslaagd 

dan de term "vernoemingsnaam"? Een hoofdbezwaar tegen aIle termen 

die de gedachte aan de verplaatsing van toponiemen bevatten is dat 
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er in dit geval geen toponiemen "verplaatst" worden. "Transport", 

"Ubertragung", "migratie" etcetera veronderstelt dat iets, X, van A 

naar B gaat, zodanig dat X zich aan het einde van de handeling niet 

meer in A, maar in B bevindt. De hoofdstad van Italie draagt echter 

nog steeds de naam Rome, hoewel er een buurschap te Rossum is die 

nu ook zo heet. X is dus nog steeds in A, ook al is er in Been X I 

te vinden. 

Een ander bezwaar tegen deze "verplaatsingsterminologie" lijkt mij 

dat hij teveel de bijgedachte oproept dat vernoeming vooral aan kolo

nisatie te danken is. Dat mensen die naar andere gebieden gemigreerd 

zijn daar vernoemingsnamen gegeven hebben, is bekend. We hebben 

echter gezien dat het overgrote deel van de vernoemingsnamen in 

Nederland niets met kolonisatie te maken gehad heeft en hetzelfde geldt 

in meer of mindere mate voor andere landen. 

"Lenen" verondersteIt in beginsel slechts een tijdelijke overdracht, 

hoewel onder andere de kenners van het leenstelsel ons kunnen vertellen 

dat het weI eens anders kan aflopen. In de taalkunde heeft het leen

woord eveneens een vaste positie verworven. Toch kan er tegen termen 

waarin het woord "lenen" opgesloten zit, hetzelfde bezwaar aangevoerd 

worden als tegen de eerder genoemde "transporttermen", namelijk dat 

de oorspronkelijke naamdrager zijn naam blijft behouden. 

Bij het gebruik van de aanduiding "leennamen" loopt men bovendien 

nog het risico in andere terminologische valkuilen terecht te komen. 

Het beg rip "lenen" wordt in de toponynische literatuur namelijk meestal 

gereserveerd voor situaties waarbij mensen die een andere taal spreken 

zich ergens vestigen en een reeds bestaande naam van een plaats over

nemen en in hun eigen namensysteem integreren (Witkowski (964) 44; 

Pelleijeff (967) 84-94; Hengst (973) 80-88; Zilliacus (976) 82-83; 

Ortnamn och sprnkkontakt (1980». 

"Ontleende namen" lijkt mij even min een geschikte aanduiding voor 

het naamkundig fenomeen dat we willen beschrijven. "Ontlenen" wordt 

soms als synomiem voor "lenen" gebruikt en dan gelden dezelfde be

zwaren als tegen dit laatste beg rip (Van Dale (1976) 1664). Daarnaast 

heeft het ook de betekenis "ontvangen, te danken hebben", maar dank 

is geen naamkundige categorie. Tenslotte kan "ontlenen" ook "overnemen 

uit" betekenen. Dan gaat het echter om grotere gehelen waar men iets 
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uit neemt en dat is een ander proces dan wat er bij vernoeming plaats 

vindt. 

Als men vernoemingsnamen als "commemorq.tives" omschrijven wil, 

heeft dat het nadeel dat deze term meestal in ruimere zin gebruikt 

wordt, namelijk voor alle soorten namen die gegeven zijn om de herin

nering aan iemand of iets levend te houden (Field [1972] XIX; Field 

(1973); Stewart (1975) 118-126; Dorion en Poirier (1975) 31; Buczynski 

(1980) 79-85). In de literatuur over vernoemingsnamen krijgen dit soort 

toponiemen altijd veel aandacht. Quantitatief zijn er in ons land echter 

maar betrekkelijk weinig gevallen van commemoratieve vernoemingsnaam

geving aan te wijzen. We moeten immers niet den ken dat alle Krim' 5, 

Lombok' 5 en Moskou' 5 gegeven zijn met de bedoeling om de herinnering 

aan die plekken levend te houden. Dat de gebeurtenissen die in Rus

land of in Indie plaats gevonden hebben, door dit soort naamgeving 

levend konden blijven, is een andere zaak, waar ik in hoofdstuk 11.1 

al iets over gezegd hebe 

Ten aanzien van de term "Patennamen" moet ik bekennen dat mijn 

taalgevoel mij hier wat in de steek laat. Natuurlijk hebben samenstel

lingen met Paten- iets met vernoeming te maken. Maar als ik lees dat 

Bathe oostduitse plaatsnamen als Muntenake en Frankfort aan de Oder 

"Patenkinder" noemt, kan ik helaas slechts aan zenuwachtige ooms in 

een zwart pak denken (Bathe (1954-1955) 107). Is het peetschap, dus 

ook "die Patenschaft", niet iets wat specifiek in de familiesfeer thuis 

hoort en daarom minder geschikt voor het beschrijven van toponymische 

processen? 

Wat betreft het woord "second hand names" acht ik het een bezwaar 

dat we hier met een term uit de handel te maken hebben. Mijns inziens 

moet de naamkunde er naar streven zijn begrippenapparaat zoveel 

mogelijk uit het eigen vakgebied te betrekken. Daarnaast valt nog 

op te merken dat "tweede-hands" verschillende bijbetekenissen bezit 

die zeker niet op vernoemingsnamen van toepassing zijn. "Afgesleten", 

"goedkoop", "minder deugdelijk" gaat voor dit soort namen niet Ope 

Integendeel, zij functioneren uitstekend als namen. 

Over de term "nieuwe namen" kunnen we kort zijn. Alle namen zijn 

op het moment dat ze gegeven worden nieuw. Voor het omschrijven van 

vernoemingsnamen is deze aanduiding dus geheel ongeschikt. Het woord 
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"Echonamen" is door Schuhmacher in de discussie over vernoemings

namen gelntroduceerd. Dat had hij beter niet kunnen doen. In de 

eerste plaats heeft de uitvinder van deze term, Knobloch, er iets 

anders mee bedoeld dan Schuhmacher denkt. Echonamen zijn volgens 

Knobloch immers "solche urspriinglich als Ubernamen gegebene Namen 

die Sprechern als Echo auf ihre Lieblingsworter oder Dialektkennworter 

zuteil werden" (Schuhmacher (979) 289-290; Knobloch (977) 121-124). 

In de tweede plaats is een echo een geluidsweerkaatsing tegen verwij

derde voorwerpen zonder dat zo'n geluid een nieuwe functie krijgt. 

Dat lijkt dus heel weinig op wat er bij vernoemingsnaamgeving gebeurt. 

Holsten's "geographische Flurnamen" ter aanduiding van veldnamen 

die vernoemd zijn naar in het buitenland gelegen plaatsen en streken 

is al evenmin een geschikte term. Alle "Flurnamen" zijn immers "geo

graphisch". Zien we maar wat er gebeurt als we "Flurnamen" veralge

menen tot "Namen". Dan krijgen we "geographische Namen". Daaronder 

vallen echter alle toponiemen, dus niet alleen vernoemingsnamen. 

Tenslotte hebben we nog de "choronymes exogenes" van Dorion en 

Poirier. Helaas hebben zij deze term in hun Lexique niet verder uitge

werkt. lk yond hem slechts in hun behandeling van het lemma "com

memoratif", waar zij schrijven: "il [namelijk de plaatsnaam] peut aussi 

rappeler l' endroit ou s' est deroule un evenement historique et il peut 

alors s' agir d' un choronyme exogene (Dorion en Poirier (975) 31). 

Het bezwaar tegen deze term lijkt mij dat hij te vaag is om er vernoe

mingsnamen mee aan te duiden. Exogeen veronderstelt weliswaar dat 

iets "buiten" ontstaan is, maar zegt verder niet "waarbuiten". 

Hoewel ik in dit boek meestal de nederlandse woorden "vernoemings

naam" en "vernoemingsbasis" gebruik, wil ik nog weI een suggestie 

doen voor een terminologie die internationaal toepasbaar is. Dit lijkt 

me daarom nuttig omdat het in verschillende talen, zoals het engels 

en de romaanse talen, vrij moeilijk is het vernoemingsproces aan te 

duiden. In tegenstelling tot het nederlands, het duits en de scandina

vische talen beschikken deze talen niet over de mogelijkheid om dit 

verschijnsel in een woord uit te drukken, maar moeten zij zich van 

omschrijvingen bedienen (Wiberg (952) 457-468). Dientengevolge is 

het in die talen ook niet mogelijk om samenstellingen te vormen waarin 

het woord voor "vernoeming" het eerste lid uitmaakt. 
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Miin voorstel komt op het volgende neer. In de Oudheid kende men 

eponymoi. Dit waren enerzijds goden en heIden waar steden of be vol

kingsgroepen naar genoemd waren en anderzijds magistraten wier namen 

gebruikt werden om het jaar mee aan te duiden (OeD, 402; Witkowski 

(1964) 26). Het woord eponym(us) is later in verschillende moderne 

talen terecht gekomen als aanduiding voor iemand wiens naam bij de 

vorming van een toponiem gebruikt is of ook als term voor een appella

tief dat op een persoonsnaam teruggaat (OED Ill, s.v. eponym; Pei 

(1966) 82; Duden II (1976) 718; De Vries (1946) 12). Daarbij gaat men 

dus steeds uit van persoonsnamen. Etymologisch verplicht het woord 

eponiem daar echter niet toe. Uit de samenstellende delen epi en onoma 

blijkt niet dat we deze term aIleen mogen gebruiken voor naamkundige 

verschijnselen waarbij anthroponiemen betrokken zijn. Hij kan ook in 

de toponymie toegepast worden. Ik heb het er daarom op gewaagd om 

voor "vernoemingsbasis" de internationale term "toponymisch eponiem" 

voor te stell en en voor "vernoemingsnaam" "eponymische plaatsnaam" 

of "eponymicum" te suggereren (Rentenaar (1979.a) 257). Dat een ter

minologie die uitgaat van het begrip "eponiem" voor het engelse taal

gebied inderdaad een uitweg kan bieden, is onlangs gebleken toen 

in de amerikaanse vakliteratuur voor het eerst de aanduiding "epo

nymized place - name" voor "vernoemingsnaam" gelanceerd werd lRajec 

(1981) 188). 
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111.2 SEMANTISCHE KANTTEKENINGEN 

Het onderzoek van vernoemingsnamen dient met drie dingen rekening 

te houden: de vernoemingsbasis, de vernoemingsnaam en de naamgever. 

Via de laatste heeft het onomastisch proces plaats gevonden dat ver

noeming heet. Hoe dit precies in zijn werk gegaan is, valt moeilijk 

te beschrijven omdat het zich immers in de geest van de naamgever 

afgespeeld heeft. Waarschijnlijk moeten we de verklaring in de richting 

zoe ken die Zilliacus voorgesteld heeft. Deze heeft de vernoemingsnamen 

ondergebracht bij de "associatieve of associatienamen". Daaronder ver

staat hij namen die gegeven zijn op basis van een associatie met een 

begrip, een naam of een woord (Zilliacus (966) 80-81; (1976) 101-103; 

Kiviniemi e.a. (974) 67). In het gevai van toponymische vernoeming 

is er dan sprake van associatie met de naam van een elders gelegen 

lokaliteit. 

Het is een van de opgaven van de toponymische analyse na te gaan 

welk uitgangspunt de naamgever voor de vorming van een naam geko

zen heeft. Op het moment dat hij tot naamgeving wilde overgaan, had 

hij immers verschillende benoemingsmogelijkheden tot zijn beschikking. 

Ging het bij voorbeeld om een stuk land dat een gebogen vorm had, 

eigendom was van de katholieke kerk, begroeid was met biesgras en 

gelegen bij een hek, dan kon hij het zowel de naam de Kromme Kamp, 

de Krommerd, de Pastoorsakker, de Paap, het Biezenstuk, de Biezen, 

het Veken als het Hekveid geven. Het motief dat hij had om een van 

de aspekten van de te benoemen lokaliteit door middel van de hem 

ter beschikking staande taalmiddelen in een naam tot uitdrukking te 

brengen kan men het "naamvormingsmotief" noemen (vgl Dalberg (976) 

41-42). De onderzoekers die zich hiermee bezig gehouden hebben, zijn 

tot de conclusie gekomen dat deze motieven in een beperkt aantal 

groepen onder te brengen zlJn. De naamgever kan in een naamlid de 

aard van de plaats willen uitdrukken, of de naam van de plaats of 

een speciaal kenmerk van de plaats. Dit laatste kan nader gespecifi

ceerd worden in een relatie van de plaats tot een andere, of in een 

eigenschap van de plaats, of in een verhouding van de plaats tot 

iets anders (Zilliacus (966) 78-80; Kiviniemi 0981.a) 36-37; vgl, in 
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andere bewoordingen, Sramek 0972-1973) 64-66). 

Bij de toponymische vernoeming bestaat de naamvorming daaruit 

dat de naamgever een elders bestaand toponiem als naam voor de te 

benoemen lokaliteit kiest. Hij neemt niet zo maar een willekeurige 

naam. Zijn keuze is dus net zo goed gemoti veerd als wanneer hij uit 

ter plaatse aanwezig appellativisch of propriaal woordmateriaal een 

naam zou vormen. lk heb de overweging die hem er toe brengt voor 

zijn naamgeving van een door hem uitgekozen elders voorkomend topo

niem gebruik te maken zijn "naamkeuzemotief" genoemd. Dit motief kan 

dus als een speciaal soort naamvormingsmotief beschouwd worden. 

Dat een naamgever tot vernoeming overgaat is een gevolg van het 

feit dat hij een specifiek naamkeuzemotief heeft dat aansluit op een 

of meer bijbetekenissen of secunda ire connotaties van de basisnaam. 

Wat het naamkeuzemotief en de secunda ire connotaties in een concreet 

geval geweest zijn, weten we vaak niet. Door de schaarse gegevens 

hierover met elkaar te vergelijken kunnen we echter proberen iets meer 

inzicht in deze problemen te krijgen. Wat dat betreft is het een voor

deel dat veel vernoemingsnamen betrekkelijk jong zijn. Daardoor is 

het soms nog mogelijk inlichtingen te verkrijgen van personen die 

direct of indirect bij de naamgeving betrokken geweest zijn. Op grond 

van de verspreide antwoorden op de vraag of men wist waarom een 

naam gegeven was, heb ik getracht de motieven die er aan de keuze 

van vernoemingsnamen ten grondslag gelegen kunnen hebben, te syste

matiseren. lk zal daarbij zeer voorzichtig zijn met het maken van 

quantitatieve opmerkingen. Aangezien we meestal weinig weten over 

de omstandigheden waaronder vernoemingsnamen ontstaan zijn, hoeven 

we evenmin op veel duidelijkheid met betrekking tot de naamkeuzemo

tieven te rekenen. 

De motieven voor de keuze van vernoemingsnamen zijn in drie cate

gorieen onder te brengen: (A) relatie tot de vernoemingsbasis, (B) 

karakterisering van de lokaliteit of zijn bewoners, (C) relatieve lig

ging van de lokaliteit. De eerste categorie omvat die gevallen waarin 

de naamgever een speciale relatie van hemzelf of van personen in zijn 

omgeving tot de vernoemingsbasis in de naam heeft willen uitdrukken. 

Hierbij kunnen we een aantal mogelijkheden onderscheiden. Ten eerste 

kan die relatie door de begrippen "herkomst" of "woonplaats" gedekt 
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worden. Dat is het geval bij vernoeming naar de plek of streek waar 

de naamgever vandaan komt, dus waar hij vroeger gewoond heeft. 

Als voorbeelden noem ik de koepel Colombier op de Amerongse Berg, 

de boerderij Twente in Heithuizen, het gebied Westfalen bij Noordbroek 

en mogelijk de ontginning Kort Haarlem bij Gouda. 

Vaak heeft de naamgever ook de herkomst van verwanten willen 

aangeven. Daarbij kan het gaan om de vader, zoals bij de hofstede 

Trondheim in de W atergraafsmeer, of de echtgenote, zoals bij de kwe

kerij Tottenham te Slagharen. Een zeldzaam geval is de naamkeuze 

van het bUitenverblijf Amstelstein te Alfen aan de Rijn, waarin een 

relatie tot de verblijfplaats van een broer van de eigenaar tot uit

drukking gebracht is. Meer frequent, vooral bij bUitenplaatsen, is 

de vernoeming naar het gebied waar de voorouders van de naamgever 

vandaan kwamen. Deze vinden we onder andere bij de buitenplaats 

Piacenza te Vucht en het landgoed Aardenburg bij Doorn. 

De volgende mogelijkheid valt eveneens binnen de grenzen van de 

categorie (A), maar de optiek is anders. De naamgever heeft hier de 

herkomst van nieuwkomers willen uitdrukken, dus van personen of 

groepen die zich in zijn nabijheid gevestigd hebben. Bij de buurschap 

Nieuw Amsterdam te Tubbergen ging het om ontginningsarbeiders die 

v~~r een deel uit Amsterdam afkomstig waren. De buurt Klein Vlaande

ren te Gouda heeft zijn naam gekregen omdat er vlaamse tapijtwevers 

waren komen wonen. De tijdelijke vestiging van groepen waarvan men 

soms minder gecharmeerd was, zoals soldaten of zigeuners, heeft moge

lijk het motief gevormd voor de keuze van de namen Picardie in Gen

nep en Venlo en Egypte bij Finsterwolde en Veendam. 

Vrij vaak vinden we als motief dat door de keuze van de naam 

is aangegeven dat de eigenaar of aandeelhouder van een lokaliteit 

zijn woonplaats of bezit op de vernoemingsbasis heeft. Voorbeelden 

zijn onder meer Heisterbach bij Dordrecht, een uithof van het duitse 

klooster van die naam, de boerderij Hunderen in de Anna Paulowna

polder, Altoena, de zestiende-eeuwse naam voor Sint Annaparochie, 

het middeleeuwse leengoed Gelrelant te Warmond en de veenontginningen 

Nieuw Amsterdam en Nieuw Dordrecht in Drente. Bijzonder ruim bedacht 

zijn de aandeelhouders in de bedijking van de Eierlandse Polder op 

Tessel, waar we vernoemingen naar verschillende van hun nederlandse 
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en belgische woonplaatsen tegenkomen, zoals Breda, Dordrecht, Melle, 

Herentals en Zoersel. 

De vernoemingsbasis hoefde overigens niet de vaste woonplaats of 

het enige bezit van de naamgever te zijn. Toen Hendrik van Gelre 

de burcht Montfort in Limburg naar zijn burcht in Belgie vernoemde, 

had hij zeker nog andere verblijfplaatsen ook. De graven van Berg 

hadden zeer verspreid liggende bezittingen. We vinden dat uitgedrukt 

in de namen Diksmuiden, Boxmeer en Oost Friesland te Didam. 

Er kan ook een tijdelijke relatie tot de vernoemingsbasis bestaan 

hebben. Dan berust de naamkeuze op het feit dat de naamgever of 

een van zijn verwanten of iemand namens hem of person en of groepen 

in zl)n nabijheid tijdelijk op de vernoemingsbasis geweest zijn. De 

aard van het verblijf van de naamgever kan verschillend geweest zijn. 

De arts Von Siebold bracht drie jaar in Japan door. Na zijn terugkeer 

bouwde hij bij Leiden een buiten dat hij Nippon noemde. De boerderij 

Groenland in de Zijpe dankt zijn naam aan het feit dat de naamgever 

commandeur op de walvisvaart geweest was. 

lk reken tot deze groep ook de gevallen waarin oud-kolonialen 

in de namen van hun villa' 5 en landhuizen de namen van hun tropi

sche woon- en plantagegebieden weergegeven hebben, zoals bij de bui

tenplaats Mataram te DaUsen en de Villa Djember te Bloemendaal. 

Uiteraard zouden we deze namen ook kunnen onderbrengen bij de ver

noeming naar de plaats van herkomst van de naamgever, die aan het 

begin van de categorie (A) genoemd is. Genealogisch en cultureel horen 

de oud-planters evenwel in een nederlandse context thuis. Daarom heb 

ik hun verblijf in Oost- of West Indie als tijdelijk beschouwd, zeUs 

als ze daar een heel leven doorgebracht hebben. 

De aanwezigheid op de vernoemingsbasis hoeft niet altijd van eco

nomische aard geweest te zijn. Een getuigenis van religieuze reisdrift 

treffen we aan bij de naam van het landgoed Jeruzalem te Limmel, 

gegeven nadat de eigenaar van een pelgrimstocht naar het heilige land 

teruggekeerd was. Een kunstzinnige reiziger is de schilder Marius 

Bauer geweest. Hij werkte veel in het Midden Oosten en heeft dat in 

de naam van zijn villa in Aardenhout, Stamboel, willen uitdrukken. 

In hoofdstuk 11.2 zijn we baron Van Heeckeren van Enghuizen tegen

gekomen, die op latere leeftijd zijn boerderijen vernoemd heeft naar 
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de plaatsen waar hij voor Napoleon slag geleverd had. Hem zullen 

we vooral jeugdsentimentele krijgsdrift toe moeten schrijven. Voor de 

inwoner van Dreischor die zijn boerderij Moskou noemde omdat zijn 

zoon voor de tocht naar Rusland geronseld was, zal de napoleontische 

realiteit een grimmiger karakter gehad hebben. Wie zich aan dit tijde

lijk verblijf aan het oostfront had weten te onttrekken, kende reden 

tot vreugde. Een paar jaar na de bevrijding van het franse juk kwam 

dit in de boerderijnaam Moscou te Hardegarijp tot uitdrukking. 

Wie flink aan de buitenlandse handel of aan beleggingen verdiend 

had, wilde dat nog weI eens in een vernoemingsnaam naar voren laten 

komen. De keuze van dit soort namen is niet gebaseerd op de reizen 

van de naamgever zelf naar de vernoemingsbasis, maar op die van 

zijn vertegenwoordigers, zoals schippers en handels- en beleggings

agenten. Als voorbeelden van dit naamkeuzemotief wijs ik op de villa 

Java te Lochem, het buitentje Smolensko bij Baambrugge en de boerde

rijnamen als Archangel, Charcow etcetera in de buurt van Zevenhoven_ 

Tenslotte is er nog de mogelijkheid dat naamgevers tot vernoeming 

overgingen nadat personen die tijdelijk op de vernoemingsbasis geweest 

waren zich in hun nabijheid vestigden. Toen een aantal KNIL-veteranen 

in een hUisje in Heenvliet gingen wonen, leidde dat tot de keuze van 

de naam de Kraton. Zowel in Uiterburen als in Gieten vormde de terug

keer van een oud-strijder het motief voor de keuze van de naam 

Lombok. 

Een derde en laatste rubriek binnen de categorie "relatie tot de 

vernoemingsbasis" betreft naamkeuzes die op een omgekeerde relatie 

gebaseerd zijn. Daarmee hebben we te maken als personen uit de omge

ving van de naamgever zich op de vernoemingsbasis gevestigd hebben 

of als hijzelf of anderen zich daar hadden willen vestigen. Dit speelt 

zich meestal in de sfeer van de emigratie af. In de buitenlandse lite

ratuur wordt dit motief nogal benadrukt (Reaney (969) 221; St8hl 

(1941) 30). In Nederland ben ik het slechts zelden tegengekomen. Een 

weiland in Oosterburen kreeg de naam Amerika nadat de eigenaar ge

emigreerd was. De buurschap Quebec te Overloon dankt zijn naam 

waarschijnlijk aan het feit dat mensen uit die omgeving naar Canada 

vertrokken zijn. 

Een mislukte emigratiepoging kon ook een naamkeuzemotief vormen. 
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Een rijtje huizen te Kollum kreeg de naam Lyts Canada toen er iemand 

kwam wonen die zijn emigraheplannen had moeten opgeven. De eigenaar 

van een tuinderij in l]selmuiden heeft rond de eeuwwisseling met de 

gedachte gespeeld om met een woonwagen naar ]eruzalem te reizen. 

Hoewel er niets van dit plan terecht gekomen is, vormde het voor de 

omwonenden aanleiding de tuinderij naar ]eruzalem te vernoemen. 

De naamkeuzemohefcategorie (B), "karakterisering van de lokaliteit 

of zijn bewoners" kent eveneens verschillende onderverdelingen. Ten 

eerste is er het uiterlijk van de te benoemen lokaliteit. Daarbij kan 

het gaan om de toe stand waarin die plek verkeert of om de indruk 

die hij op de naamgever maakt. Omdat stukken land in ]oure en Omme

landerwijk er woest bij lagen, kregen zij de namen Lyts Amerika en 

Nazareth. Het feit dat het ergens troosteloos, onbegaanbaar of rommelig 

was vinden we enkele keren als mohef opgegeven voor de keuze van 

de namen Korea en de Balkan. Een woonwijk in Dirksland zou naar 

Egypte vernoemd zijn omdat het er aanvankelijk door het ontbreken 

van straatverlichhng 's avonds zo duister was. 

De aanwezigheid van zand, speciaal stuifzand, heeft verschillende 

malen tot vernoeming aanleiding gegeven, getuige de bijnaam, Texas 

voor Lemstervaart, de naam de Veluwe voor een zandig terrein in 

Dreumel, de Balkan als bijnaam voor Rukfen, Zandvoort voor een 

nieuwbouwwijk in Gorkum. Zowel in Kampen als in Nunspeet werd opge

geven dat een buurt de naam Korea gekregen had omdat het er zo 

stoof. Het meest "zanderige" motief is uiteraard opgetreden bij de ver

schillende vernoemingen naar de Sahara die we in ons land aantreffen. 

De modderigheid van een nieuwbouwwijk hjdens de eerste woonfase 

is op allerlei plaatsen het mohef voor de keuze van de naam Korea 

geweest. De helderheid van het water waaraan het Comomeer bij Rui

genhoek zijn naam dankt, reken ik tot dezelfde groep naamkeuzemotie

ven. 

De accidentahe van een lokaliteit ben ik slechts zelden als motief 

tegengekomen. Hij zal waarschijnlijk bij de heuvels de Ararat te Hoen

derlo en de Rigitop bij Reden opgetreden zijn. Golvend terrein wordt 

voor de veldnaam Jeruzalem in Oerle vermeld. Is dit ook bij de veld

naam Zuid Limburg in Nunen het gevai geweest? Heuveiachtige gebieden 

hebben op een aantal piekken de naam Klein Zwitserland gekregen. 
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Als derde onderdeel binnen de groep "karakterisering van het uiter

lijk van de lokaliteit" noern ik de begroeiing of de begrazing. Een 

stuk land in Sint Jacobiparochie heet !:~bok omdat het verwaarloosd 

en met onkruid begroeid is. Dezelfde verklaring wordt opgegeven 

v~~r de veldnaam Verdun in Opijnen. De bebossing heeft hier en daar 

aanleiding gegeven tot vernoeming naar Zwitserland of het Schwarz

waldo De naam de Congo voor een bos bij Bruggerhuizen is waarschijn

lijk gekozen omdat het om een soort moerasbos ging. De aanwezigheid 

van een palmachtige denneboom heeft er in Vaals toe bijgedragen dat 

een groepje huizen naar Egypte vernoemd werd. 

Ik reken tot deze groep ook de motieven die tot de keuze van 

namen als Klein Zwitserland, Klein Scheveningen en Klein Zandvoort 

voor natuurbaden en kampeerterreinen geleid hebben. Het uitgangspunt 

voor de naamgevers is hier geweest dat zij in de naam tot uitdrukking 

wilden brengen dat de betreffende lokaliteiten gekenmerkt werden door 

"natuur" die voor recreatie geschikt was. 

Dieren hebben zelden het ontstaan van vernoemingsnamen bevorderd. 

In de buitenlandse literatuur wordt er maar een enkele keer melding 

van gemaakt (Holsten (1934) 179). In Nederland kennen we het voor

beeld van de straat in Roermond waar men nogal wat paarden hield 

en die daarom de bijnaam Bonanza kreeg. 

Het is niet vaak voorgekomen dat de plaatselijke temperatuur als 

naamkeuzemotief opgetreden is. Als reden waarom men een plek de naam 

Siberie gegeven had, vinden we enkele keren dat het er erg koud was. 

De koude zou eveneens het motief gevormd hebben voor de keuze van 

de naam de Noordpool voor het open, noordelijk gedeelte van Olden

zaal. We vinden het ook vermeld voor de Krim bij Voorschoten, wat 

mogelijk is, en voor Elba bij Oude Wetering, wat mij onwaarschijnlijker 

voorkomt. Een informant in Zieriksee schreef in 1954 dat de polder 

Malta aldaar zo heette omdat hij in de luwte gelegen was. "Het was 

er zo warm als op Malta" (V I 49). Gezien het feit dat deze polder 

al in 1641 vermeld wordt en de bronnen niets over het naamkeuzemotief 

zeggen, zullen we deze verklaring maar voor rekening van de levendi

ge fantasie van de informant laten. 

De topografie is de volgende mogelijkheid om het uiterlijk van 

een lokaliteit te karakteriseren. Het aantal voorbeelden is vrij klein. 
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Soms heeft men de smalle vorm van een plek willen benadrukken, zoals 

bij het weggedeelte het Nauw van Calais in Varseveld en het water 

de Kalverstraat bij Nieuw Loosdrecht. Een sloot in Hantumhuizen werd 

de ]ordaan genoemd wegens zijn breedte. Een schiereilandje in de slot

vijver te Zeist kreeg de naam Kamtsjatka. 

Dit topografische motief kon ook meer algemeen het stratenplan om

vatten. Dit was duidelijk het geval bij de vernoeming van het dorp 

Marken Binnen naar het dorp Molkwerum, dat in de achttiende eeuw 

als het Friese Doolhof bekend stond. Verder neem ik aan dat het in 

de tweede helft van de negentiende eeuw en in het begin van de twin

tigste eeuw ten dele meegespeeld heeft bij de keuze van de naam 

Quatre Bras voor cafe' 5 en hotels. Juist deze latere vernoemingen naar 

Quatre Bras blijken namelijk vrijwel steeds bij kruispunten van wegen 

aangetroffen te worden. 

Tenslotte meen ik onder "karakterisering van de lokaliteit" een 

aantal motieven van architectonische aard te mogen plaatsen. Enerzijds 

betreft het vernoemingen in verb and met de aard van de bouw of de 

bouwstijl van huizen of wijken, anderzijds de kleur daarvan. Revolu

tiebouw, of anderzins slechte of lelijke bouw leidde tot de keuze van 

de naam Korea voor buurten in Harkstede en Zeist. Associaties op basis 

van contrast zijn bij naamvorming niet ongewoon, dus ook niet bij 

vernoemingsnaamgeving. Daarom kon het feit dat een rijtje huizen 

ongewoon lelijk was zowel in Sint ]acobiparochie als in Bolsward als 

motief aangegrepen worden om dit naar het paleis het Lo te vernoemen. 

Een exotische bouwtrant heeft verschillende keren tot vernoeming 

gei"nspireerd. Voorbeelden zijn de namen van buitenplaatsen en villa's 

China, Canton, Peking en Gersau in Soestdijk, Nieuweramstel en Baarn. 

In Geleen kreeg een buurt met noodwoningen voorzien van platte daken 

na de oorlog de naam Tunis. Een straat met houten noodwoningen in 

Goes werd in diezelfde tijd naar Finland vernoemd. De bouw van 

huizen met meer verdiepingen werd aanvankelijk eveneens als exotisch 

beschouwd, in ieder geval door degenen die een buurt in Waterhuizen 

Amerika noemden. 

De enige kleur die uitgangspunt voor vernoeming is geweest, is 

wit. De witte kleur van de huizen wordt op allerlei plaatsen opgege

yen als motief voor de keuze van de naam Jeruzalem voor een nieuw-
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bouwwijk. Daarnaast vond ik dit nog genoemd voor de bijnamen Tel 

Aviv in de Watergraafsmeer en Soestdijk in Winschoten. 

lk ga nu over op de bespreking van de kwaliteit van de lokaliteit 

of zijn bewoners als naamkeuzemotief. De kwaliteit van de grond kan 

nader geexpliciteerd worden in termen als "onvruchtbaar" en "moeilijk 

te bewerken" of juist het positieve tegendeel daarvan. Aan het eerste 

hebben de naamgevers gedacht die verantwoordelijk zijn voor de veld

namen Nieuw Amerika in Boertange, Canada in Menzingeweer en Terneu

zen, Nazareth in Zegveld en Varseveld en de IJzer in Ede(Z.). In feite 

moet de naam Dwingelo voor een onder dwang uitgevoerde ontginning 

bij Winschoten hier ook bij gerekend worden. 

"Complimentary names" zijn zeldzaam onder veldnamen, maar ze 

komen voor (Field (1973) 1-11). Zo ook in Nederland, getuige de naam 

Californie voor een boomgaard die veel fruit opleverde en de naam 

Kanaan voor vruchtbaar land in Goengahuizen en Oldeboorn. De bijnaam 

Klein Rotterdam voor Meppel stoelt eveneens op een positief getint eco

nomisch naamkeuzemotief. 

Veel vaker dan over het land heeft men lelijk over de mensen ge

dacht, tenminste als we kijken naar de vele vernoemingsnamen die 

gekozen zijn omdat men de bewoners van een plek ruw, a-sociaal, 

ruzieachtig of armoedig vond. "Er werd regelmatig gevochten", heb 

ik dikwijls als verklaring voor de keuze van een naam gevonden. 

Bijzonder vaak ben ik dit sociaal-negatieve naamkeuzemotief tegenge

komen bij vernoemingen van buurten, straten en gehuchten naar Lom

bok, Korea, Turkije en de Krim. In mindere mate vond ik het opgege

ven voor vernoemingen naar Amerika, de Kraton, Nazareth, Algiers, 

de Balkan, Polen, Belgie en Amsterdam. Omdat de bewoners nogal 

schietgraag waren, kreeg een straat in Roermond 

Chicago. Blijkbaar had men niet zo'n hoge dunk 

de bijnaam Klein 

van het zedelijk 

gedrag van de inwoners van Veendam en Winschoten. Deze plaatsen 

kregen tenminste de bijnaam Sodom en Gomorra. 

Een verklaring voor het frequent toepassen van dit naamkeuzemotief 

moet in de eerste plaats in onze boze inborst gezocht worden. Als we 

onze medemens naar beneden kunnen halen, zullen we dat niet altijd 

laten. Daarnaast is er misschien een verklaring mogelijk die van meer 

naamkundige aard is. Als we een negatief sociaal-cultureel naamvor-
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mingsmotief hebben, maar geen vernoemingsnaam willen geven, is het 

niet zo eenvoudig de lexicale middelen te vinden waarmee we dat in 

een toponiem tot uitdrukking kunnen brengen. De Vodbuurt, Mussendorp 

en Kalishoek zijn voorbeelden van "derogatory naming". Verder lijken 

mij de mogelijkheden om bewoners negatief in een plaatsnaam te ka

rakteriseren niet zo verschrikkelijk groot. Het uitwijken naar een 

denuncierende vernoemingsnaam heeft dus kennelijk in een behoefte 

voorzien. 

In enkele gevallen heeft men door de naam willen aangeven dat 

men de bewoners van een buurt tot een hog ere sociale laag rekende. 

Enige jalousie zal aan de naamkeuze de Goudkust voor dure wijken 

in Amsterdam, Lemmer en Meppel niet vreemd geweest zijn, terwijl ook 

de naam Peyton Place in Makkum niet zonder afgunst gekozen zal zijn. 

Een volgende groep motieven heb ik aangeduid met het trefwoord 

"aanwezigheid van instellingen, straten of personen". am alles onder 

een noemer te krijgen heb ik het begrip "instellingen" nogal ruim 

moeten nemen. Zij kunnen in de religieuze, de economische of de re

creatieve sfeer gezocht worden. Wegens de concentratie van katholieke 

instellingen kreeg een buurt in Emmeloord de naam het Vatikaan. De 

straat in diezelfde plaats waar drie pastorieen bij elkaar lagen, noem

de men de Martelaarsgracht. Omdat de nieuwe kerk van Oudenbos naar 

het model van de Sint Pieter gebouwd was, kreeg deze plaats de bij

naam Klein Rome. Het gebuurte Galissien in Leiden dankt zijn naam 

waarschijnlijk aan het feit dat daar het Sint J acobsgasthuis gelegen 

was. Het belangrijkste bedevaartsoord van Sint Jacob is Santiago de 

Composte lla in Ga licie . 

De "instellingen" zijn economisch van aard geweest bij de keuze 

in de vorige eeuw van de bijnaam Klein Londen voor Enschede, waar 

men zoveel fabrieken vond, "geheel op engelsche manier ingerigt". 

De bollenhandel is een zeer speculatief bedrijf. Men heeft dat onder 

andere in de bijnaam Monte Carlo voor een tentoonstellingsgebouw in 

Sassenheim tot uitdrukking gebracht. Verder reken ik hier ook de ver

noeming van herbergen naar het bijbelse Emmaus toe. Het motief voor 

de keuze van deze naam kan mijns inziens gernterpreteerd worden als 

de wens om aan te geven dat in een huis herberg gehouden werd. 

In de amusements sector vinden we omstreeks 1900 de vernoeming 
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van de rosse buurt van's Hertogenbos naar het toenmalige uitgaans

centrum van Amsterdam, de Pijp. De naam Tivoli voor een speciaal 

soort zomertuinen was eveneens op een recreatief naamkeuzemotief geba

seerd. 

Onder een thematisch namenveld 

gegeven afzonderlijke namen waarvan 

een bepaald thema stond (Fleischer 

verstaa t men een groep bewust 

de vorming in het kader van 

(1962) 323). Soms kunnen naam-

spelingen met straatnamen die een dergelijk namenveld uitmaken, aan

leiding tot vernoeming geven, iets wat ik onder het motief "aanwezig

heid van straten" ondergebracht heb. In Urmond en Sittard werden 

straten in nieuwbouwwijken naar leden van het koninklijk huis ge

noemd. Op grond daarvan kregen deze wijken de naam Soestdijk. Een 

buurt in Meppel met onder andere de Willem Barentszstraat, kreeg de 

bijnaam Nova Zembla. Hetzelfde motief komen we tegen bij Nova Zembla 

als naam voor een blok woningen bij de Barentszstraat in Amsterdam. 

Buurten in Leiden en Baarn waar de straten namen droegen van zuid

afrikaanse leiders uit de Boerenoorlog, werden Transvaal genoemd. 

De "aanwezigheid van personen" als naamkeuzemotief hangt eigenlijk 

altijd met woord- en naamspelingen samen. Een buurschap bij Bemmel 

kreeg de naam Klein Rome omdat er mensen woonden die de bijnamen 

de Paus, de Pater en de Prior droegen. De bijnaam de Paus voor een 

van de bewoners leidde zowel in Geldrop als in Megen tot de naam 

het Vatikaan voor een gedeelte van de straat waar de betreffende per

soon woonde. In Zweden ken ik als variant de naam Egypten voor 

een huis waarvan de bewoner de bijnaam Ph~ had (OGB IX (1940) 

41). Omdat een boer in Uithoorn erg op paus Leo XIII leek kreeg zijn 

boerderij de naam het Vatikaan. Een damespension in Harderwijk noem

de men Maagdenburg. Het feit dat de dichter Willem Johannes Koop

mans er woonde was aanleiding om een grachtje in Akkrum naar de 

deftige Willemskade in Leeuwarden te vernoemen. Een buurtje in Koude

kerk dat voor de oorlog gebouwd was door Saar de Hollander, werd 

het Saargebied genoemd. 

De naamkeuze kon ook van de bewoners zelf uitgegaan zijn. Twee 

boerderijen in de Haarlemmermeer, bewoond door Ieden van de familie 

Rus, hadden van de eigenaars de namen Moskou en Petersburg gekre

gen. De vernoemingsnaam Realeneiland voor een buitenplaats bij Vree-

263 



land is door de bouwer, Pieter Reael, gekozen. 

Als vierde hoofdgroep onder de motieven die met de karakterisering 

van de lokaliteit of zijn bewoners in verband staan, meen ik de 

"opvattingen van de bewoners" te moeten onderscheiden. Het kan daar

bij gaan om ideeen over godsdienst, politiek of maatschappij of om 

houdingen ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaats gevonden. 

Als naamgevers kunnen zowel de bewoners zelf als de omwonenden op

treden. Toen de kloosters Alverna in Wiechen en Loyola in Vucht ver

noemd werden naar plaatsen die een belangrijke rol speelden in de 

orde waartoe zij behoorden, was dat waarschijnlijk om aan te geven 

dat men zich wilde houden aan de regels die in die religieuze centra 

heersten. De omstandigheid dat in een wijk in Hilversum veel katholie

ken woonden, was voor de omwonenden aanleiding daar de naam Klein 

Rome aan te geven. 

Een familie in Bloemendaal die in de vorige eeuw de italiaanse 

eenheidsbeweging een warm hart toedroeg, deed dit uitkomen door de 

naam Caprera voor zijn buitenplaats te kiezen, een vernoeming naar 

het eiland waarop Garibaldi lange tijd verbleef. Omdat men in Noord 

Holland yond dat de inwoners van Assendelft tijdens de Opstand met 

de vijand geheuld hadden, werd het dorp Spanje genoemd. In onze 

eeuw is het mogelijk de aanwezigheid van communisten geweest die 

omwonenden er toe gebracht heeft het betreffende dorp Klein Rusland 

of Moskou te noemen. 

De cooperatieve landbouwonderneming die Frederik van Eeden in 

1898 in Bussum oprichtte, was geent op de ideeen van Henry Thoreau. 

Daarom ook de naam Walden voor deze kolonie. De boerderijen Roville 

bij Zevenbergen en Hohenheim bij Apeldoorn zijn vernoemd naar plaat

sen met beroemde landbouwhogescholen. Ik vermoed dat de naamgevers 

hebben willen aangeven dat zij in hun bedrijf de landbouwkundige 

theorieen in praktijk wensten te brengen die op die hogescholen ge

doceerd werden. Hetzelfde geldt voor de pedagogische landbouwkolonie 

Mettraij te Gorsel, waar men de ideeen van een verwante instelling 

in Mettray in Frankrijk toepaste. 

Een motief · dat waarschijnlijk vrij vaak voor de keuze van ver

noemingsnamen gehanteerd is, moet de houding van de naamgever ten 

aanzien van een bepaalde gebeurtenis in het buitenland geweest zijn. 
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Dit zal vooral bij de naamgeving van cafe's en herbergen een rol ge

speeld hebben. Cafehouders moeten zorgen dat zij klanten krijgen. 

Zij doen er dus goed aan bij hun naamkeuze sterk op de consensus 

van de namengebruikers te mikken. Dit is onder meer mogelijk door 

hun lokaliteiten te vernoemen naar slagvelden waar de partij waarmee 

men sympathiseert een overwinning behaald heeft. Door een dergelijke 

vernoeming gaf de eigenaar te kennen dat hij een positieve opvatting 

had over datgene wat er op de vernoemingsbasis gebeurd was. lk denk 

dat bij voorbeeld de keuze van de namen Quatre Bras, Belle Alliance 

en Waterlo voor veel cafe's en herbergen zo verklaard moet worden. 

Dit motief is niet tot de horecasector beperkt gebleven. We mogen 

het ook aannemen voor de keuze, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, van 

de namen Oostende en Grol voor bUitenplaatsen in Hillegom en Renesse. 

Bijna twee eeuwen later kennen we de vernoemingen naar Austerlitz, 

uit de tijd toen het Napoleon nog goed ging. 

Een incident kan soms nog lang in de toponymie naklinken. Dat 

merken we ook bij vernoemingsnamen, waarvan een aantal zijn ontstaan 

dankt aan een bijzonder voorval dat ergens plaats gevonden heeft. 

Het rubriceren van eenmalige gebeurtenissen in een schema van naam

keuzemotieven is niet eenvoudig. lk heb gekozen voor onderbrenging 

in de rubriek "karakterisering van de lokaliteit". Als een plaats een 

bepaalde naam gekregen heeft omdat er iets bijzonders gebeurd is, 

kunnen we immers zeggen dat dit incident die plek op dat moment op 

een zodanige manier gekarakteriseerd heeft dat een naamgever dit als 

motief voor de keuze van een vernoemingsnaam kon gebruiken. 

In principe kan ieder voorval een rol bij naamvorming spelen. 

Uit de gegevens die ik gevonden heb, bleek mij dat het bij vernoe

mingen vooral om branden, afbraak of instortingen en gewelddadigheden 

gegaan is. Nadat het boerderijtje Meerswal te Zwichum in 1812 afge

brand was, kreeg het na de wederopbouw de dubbelnaam Moskou. Een 

boerderij in Hornhuizen werd na een brand vernoemd naar een werken

de vulkaan op Java, de Bromo. Zowel in Drachten als in Spakenburg 

was de instorting van een muur tijdens de bouw aanleiding om een 

huizenblok naar Jericho te vernoemen. Arbeiders die in Domburg in 

1883 een villa moesten slopen om er een nieuwe voor in de plaats te 

bouwen noemden deze, tot ongenoegen van de eigenaar, de Kraton. 
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Een vechtpartij in een cafe in Kerkrade schijnt kort na 1812 aanleiding 

geweest te zijn aan dit etablissement de naam Moscou te geven. Een 

heuvel in Leersum werd in 1894 naar Lombok vernoemd omdat een 

dronken schutter daar op de maan en de sterren had staan schieten. 

Ruzie over een boerderij in Zuidhorn leidde in de vorige eeuw tot de 

keuze van de naam Sebastopol. 

De laatste categorie naamkeuzemotieven, (C), heb ik onder de 

noemer "relatieve ligging van de lokaliteit" ondergebracht. In de keuze 

van de naam heeft de naamgever iets willen uitdrukken over de lig

ging van de plaats ten opzichte van een door hem gekozen uitgangs

punt. Meestal is het motief de afgelegenheid of de moeilijke bereik

baarheid van de betreffende 10kaliteit geweest. Vooral bij veldnamen 

bestaande uit een vernoemingsnaam wordt door informanten dikwijls 

vermeld dat de naam gekozen was omdat het perceel zo ver van de 

boerderij of van het dorp lag. De vraag waar de vernoemingsbasis 

op de aardbol gelegen is doet daarbij minder ter zake. We komen onder 

andere vernoemingen tegen naar Amerika, Canada, Siberie, Nazareth, 

Moskou en Korea, maar ook naar Schiphol en het Ellertsveld. Een spe

cificatie van het begrip "afgelegenheid" in "noordelijke ligging" heeft 

enkele keren de naam de Noordpool opgeleverd. 

Soms wordt eveneens voor buurten of gehuchten opgegeven dat zij 

hun vernoemingsnaam gekregen hebben omdat ze zo ver van het centrum 

lagen of omdat ze zo slecht bereikbaar waren. Dit motief wordt onder 

meer genoemd ten aanzien van de buurt Elba te Zaandijk, het huizen

blok Marokko bij Vaals, het gehucht Moskou te Hollandseveld, Siberie 

als bijnaam van Krommeniedijk en bij verschillende buurten en straten 

die Korea heten. Dit laatste voorbeeld laat echter tevens zien dat er 

aan dit naamkeuzemotief een complicatie verbonden is. Zoals ik in 

de hoofdstukken I.A.4 en 11.1 al aangegeven heb, bestaat er bij in

formanten, in ieder geval als het om bellieke vernoemingsnamen gaat, 

een zekere nelglng "afgelegenheid" als motief te vermelden, ook al 

hebben zij wat dat betreft niet meer dan een vermoeden. 

Het is ten aanzien van nederzettingsnamen dus mogelijk dat afge

legenheid niet het oorspronkelijk naamkeuzemotief geweest is, maar 

bij voorbeeld de sociale karakterisering van de bewoners. lets derge

lijks zal bij veldnamen natuurlijk niet gauw het geval geweest zijn. 
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Daarom mogen we aannemen dat de verre ligging inderdaad veelvuldig 

als motief gefungeerd heeft voor de keuze van namen in deze denota

tumcategorie. De verklaring hiervoor is in de eerste plaats dat het 

voorgekomen is dat een boer een stuk grond bezat dat op grote afstand 

van zijn boerderij lag. Menige eigenaar zal deze speciale ligging in 

de naam van het perceel hebben willen aangeven. Het merkwaardige 

is evenwel dat men er kennelijk moeite mee gehad heeft het motief van 

de afgelegenheid met appellativische middelen in de naam tot uitdruk

king te brengen. Afgelegen is waarschijnlijk een woord uit de taal 

van de bovenlaag. lk ben het nooit in veldnamen tegengekomen. Ver 

lOOp afstand" schijnt als bepalend element in toponiemen eveneens zeld

zaam te zijn. Als ver- in namen optreedt, gaat het meestal om dia

lektische varianten van var "jonge stier" of van varen "varenplant". 

Dat geldt natuurlijk niet voor de boerderijnaam, 1828, Vergelegen in 

de Zijpe (Warning (1982) 194). Verder was er nog de mogelijkheid 

veldnamen te vormen met uiterste als bepalend element. Dit is af en 

toe gebeurd, getuige de naam, 1660, de Uijterste Yen in Broek in 

Waterland (Warning a.w., 84). Erg ruim zal het aantal lexicale moge

lijkheden om het begrip "ver weg" mee uit te drukken verder niet ge

weest zijn. Het feit dat men het ook kon doen door naar elders gele

gen landen en plaatsen te vernoemen zal door de naamgevers dus zeker 

met enige graagte aangegrepen zijn. 

De andere mogelijkheid om de "relatieve ligging van de lokaliteit" 

door middel van een vernoemingsnaam aan te duiden heeft betrekking 

op de positie van een water. Een naam kan gekozen zijn omdat de 

betreffende plek aan de andere kant van een sloot lag, zoals de buurt 

Transvaal in Stampersgat en de boerderij Iturea te Uithuizermeden. 

Tenslotte kon door de keuze van de naam voor een kanaal of een 

gracht aangegeven zijn dat zo'n water de grens tussen twee gemeenten 

of buurten vormde. Dit is onder andere bij de Jordaan als grenssloot 

tussen Kollumerland en Achtkarspelen het geval. 

Samenvattend kunnen we de naamkeuzemotieven voor vernoemings

namen op de onderstaande wijze schematisch weergeven: 
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(A) RELATIE TOT DE VERNOEMINGSBASIS 

I. Herkomst of woonplaats 

1.1 Herkomst van de naamgever: Colombier, 'Twente 

1.2 Herkomst van verwanten van de naamgever: Piaeenza, Tottenham 

1.3 Herkomst van nieuwkomers: Egypte, Klein Vlaanderen 

1.4 Woonplaats of bezit op de vernoemingsbasis: Cysoing, Diks

muiden 

II. Tijdelijk 

11.1 Verblijf van de naamgever: Nippon, Groenland 

II.2 Verblijf van een vertegenwoordiger van de naamgever: Java, 

Angola 

11.3 Verblijf van nieuwkomers: de Kraton, Lombok 

Ill. Omgekeerd 

II 1.1 Vertrek naar de vernoemings basis: Amerika, Que bee 

II 1. 2 Mislukte poging tot vertrek naar de vernoemingsbasis: Lyts 

Canada, Jeruzalem 

(B) KARAKTERISERING VAN DE LOKALITEIT OF ZIJN BEWONERS 

I. Uiterlijk van de lokaliteit 

1.1 Indruk of toestand 

1.1. a woest: Lyts Amerika. Nazareth 

1.I.b troosteloos, onbegaanbaar, rommelig: Korea, de Balkan 

I.I.e duister: Egypte 

1.I.d zandig, stuivend: Texas, de Veluwe 

1.1. e mod de rig : Korea 

I. 1 • f he Ider : het Comomeer 

1.2 Aeeidentatie 

1.2 . a hoogte: .Ararat, Rigitop 

1.2. b golvend: ]eruzalem, Klein Zwitserland 

1.3 Begroeiing of begrazing 

I.3.a onkruid, verwaarlozing: Lombok, Verdun 

I.3.b bos, bomen: de Congo, Egypte 
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1.3.c voor recreatie geschikte natuur: Klein ZWitserland, Klein 

Zandvoort 

I.3.d dieren: Bonanza 

1.4 Temperatuur 

I.4.a koude: Siberie, de Noordpool 

1.5 Topografie 

1.5.a vorm: het Nauw van Calais, Kamtsjatka 

1.5. b stratenplan: Klein Molkwerum, Quatre Bras 

1.6 Architectuur 

I.6.a bouwstijl: het Lo, Tunis 

1.6. b kleur: Jeruzalem, Soestdijk 

II. Kwaliteit van de lokaliteit of zijn bewoners 

II.l Kwaliteit van de grond of de plaats 

II.1.a onvruchtbaar, moeilijk te bewerken: Nieuw Amerika, Nazareth 

11.1. b vruchtbaar, produktief: Californie, Klein Rotterdam 

11.2 Sociaal-culturele status van de bewoners 

I I. 2. a sociaal lager, vechtlustig, armoedig: Korea, Turkije 

11.2. b sociaal hoger, rijk, bovenlaag-gedrag: de Goudkust, Peyton 

Place 

II I. Aanwezigheid van instellingen, straten of personen 

II 1.1 Instellingen 

II 1.1. a religieus: het Vatikaan, Klein Rome 

111.1. b economisch: Klein Londen 

III.1.c recreatief: de Pijp, Tivoli 

IIl.2 Straten: Soestdij k, Transvaal 

111.3 Personen: Klein Rome, het Saargebied 

IV. 0pvattingen van de bewoners 

IV. 1 Opvattingen 

I V .1. a re ligieus : Al verna, Klein Rome 

IV.1. b politiek: Caprera, Klein Rusland 
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IV.I.c maatschappelijk: Walden, Roville 

IV.2 Beoordeling van een gebeurtenis 

IV.2.a militair: Mentana, Oostende 

V. Eenmalige gebeurtenis op de Iokaliteit 

V.1 Brand: Moskou, Bromo 

V.2 Instorting, afbraak: Jericho, de Kraton 

V.3 Gewelddadigheid: Moscou, Sebastopol 

(C) RELATIEVE LIGGING VAN DE LOKALITEIT 

I. Afstand 

1.1 Afgelegen, moeilijk te bereiken: Amerika, Schiphol 

1.2 Noordelijk: de Noordpool 

II. Water als grens 

I 1.1 Over het water: Tr ansv aa I, Iturea 

11.2 Grenswater: de Jordaan 

Naamgevers waren in staat om elders voorkomende toponiemen als 

basisnamen voor vernoeming te benutten omdat er voor hen aan die 

namen bepaalde voorstellingen en ideee'n verbonden waren waaraan 

zij hun naamkeuzemotieven konden relateren. Deze voorstellingen en 

ideee"n zijn te be schouwen als bijbetekenissen die tot dat deeI van 

de semantiek van de eigennaam behoren waar iedere namengebruiker 

in principe een eigen opvatting over heeft. Zij zijn onder verschillende 

termen in de theoretische literatuur bekend. Ik heb mij aan de aan

duiding "secundaire connotaties" gehouden, die in de scandinavische 

onomastiek vrij gebruikelijk is (Zilliacus (1966) 40-41); (1976) 38*; 

Benson (1972) 38; Dalberg e.a. (1976) 107). Deze connotaties worden 

"secundair" genoemd omdat zij pas optreden nadat een taalteken tot 

proprium geworden is en omdat zij bepaaId worden door de wisseIende 

opvattingen van de namengebruikers over de individuele naamdragers. 

"Associatieve of pragmatische betekenis" is een andere term ervoor, 

die we vooral de laatste jaren vrij vaak tegenkomen (Van Langendonck 

(1979) 181-195). Ik wil mij hier niet met het ingewikkelde probIeem der 
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aspecten van de betekenis van de eigennaam bezighouden. Liever ver

wijs ik naar het voortreffelijke artikel dat Van Langendonck in 1979 

aan dit vraagstuk gewijd heeft (Van Langendonck a.w.). 

Kenmerkend voor secunda ire connotaties of associatieve betekenissen 

is dat Zl) pas ontstaan nadat een naam gegeven is en dat zij bepaald 

worden door de opvattingen en ervaringen van de individuele namen

gebruiker. Dit laatste houdt niet in dat er geen uniformiteit bij voor 

kan komen. We kunnen er vrijwel zeker van zijn dat voor ieder die 

de naam de Sahara kent deze de secundaire connotatie "zandig gebied" 

bezit. De naam Amsterdam biedt daarentegen veel meer problemen. Over 

het feit dat dit de naam van de grootste stad van het land is, zal 

iedereen het weI eens zijn. Of men bij het noemen daarvan verder 

vooral aan een cultuurcentrum of een misdaadcentrum denkt, is sterk 

afhankelijk van de krant die men leest. 

Secunda ire connotaties ontstaan op basis van de informatie die men 

over de naamdrager gekregen heeft. Bij toponiemen die als basisnaam 

voor vernoemingen gebruikt zijn, gaat het vaak om informatie waar

over een grotere groep namengebruikers of zeUs een he Ie cultuurge

meenschap beschikt. Vernoemingen naar Oost Indie von den pas plaats 

nadat zeelui de naam van dit gebied zo bekend gemaakt hadden dat 

hij als het ware voor de mensen thuis was gaan "leven". Het ver

noemen naar Amerika kwam pas echt op gang toen Amerika voor grote 

groepen nederlanders de naam van een ver emigratieland geworden 

was. Het feit dat er naar de strijd op de Krim voor het eerst echte 

oorlogscorrespondenten uitgestuurd zijn, heeft er sterk toe bijgedragen 

dat de Krim en Sebastopol grote bekendheid kregen als namen van 

plekken waar hevig gevochten werd. 

Het was niet nodig dat de naamgever een zeer gedetailleerde kennis 

van de situatie of de gebeurtenissen op de vernoemingsbasis bezat. 

Een bepaalde, duidelijke notie was voldoende. Of deze helemaal met 

de geografische of politieke realiteit overeenkwam, deed verder niet 

ter zake. Vernoemingsnaamgeving is geen contemporaine geschiedschrij

ving. 

Het is duidelijk dat de mate van geografische gernformeerdheid 

van vroegere naamgevers een belangrijke rol gespeeld heeft bij de 

vraag of zij voor hun naamgeving al of niet van vernoeming gebruik 
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wilden maken. Van een deel van de naamgevers kennen we de aard

rijkskundige kennis die aan de keuze van hun vernoemingsnamen ten 

grondslag gelegen heeft precies. Dat betreft degenen die lokaliteiten 

in Nederland vernoemd hebben naar plaatsen of streken waar zij zelf 

vandaan kwamen of lang verbleven hadden. Voor zover dit bouwers 

van villa I s en landhuizen waren, hebben zij zich hoofdzakelijk in 

de aantrekkelijke delen van Holland, Utrecht en Gelderland gevestigd 

en op die manier de hoeveelheid vernoemingsnamen in deze provincies 

vergroot. 

De kennis van de geografie of het gebrek daaraan bij andere naam

gevers is veel moeilijker te meten. In hoofdstuk 1. A.I, dat de namen 

met een vernoemingsbasis in Noord Amerika behandelt, heb ik landver

huizersbrieven als bron van inlichtingen genoemd. Verder hebben we 

verschillende malen geconstateerd dat vernoemingen naar lokaliteiten 

waarmee we door handel, zeevaart of visserij contact hadden, vooral 

in de kustprovincies en langs de grate rivieren voorkwamen. Hier zou 

ook de gedeeltelijke verklaring kunnen liggen waarom er in bepaalde 

streken in het binnenland zoveel minder vernoemingsnamen gevonden 

worden. Die streken, zoals Drente, de Achterhoek en de Kempen, lagen 

ver van de centra waar personen en goederen uit binnen- en buiten

land samenkwamen en waar een deel van de geografische informatie 

uitgewisseld werd die een eerste voorwaarde voor het ontstaan van 

vernoemingsnamen vormde. 

Een andere factor die een rol gespeeld heeft, zal het onderwijs 

geweest zijn. Holsten heeft er indertijd op gewezen dat de toename 

van het aantal vernoemingsnamen in Pommeren ten dele voor rekening 

kwam van de Volksschule, die in 1763 in dat gebied ingesteld was 

(Holsten (1931) 124). Wij mogen voor Nederland misschien eenzelfde 

ontwikkeling aannemen. Naarmate er meer en beter basisonderwijs in 

een gebied gegeven werd, zal de kans groter geweest zijn dat de geo

grafische kennis die voor vernoeming noodzakelijk was onder de be

volking verbreid werd. Vooral in de protestantse streken van Neder

land schijnt het lager onderwijs al in de zeventiende en achttiende 

eeuw van een redelijk niveau geweest zijn. Ais de inwoners van deze 

gebieden dus lang een kennisvoorsprong op die van de katholieke 

streken gehad hebben, is hier dus mede een verklaring voor de onge-
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lijke verdeling van de vernoemingsnamen over het land te zoeken. Toch 

kan dit niet de enige reden geweest zijn. Als we de mate van alfabe

tisering als indicatie voor de kwaliteit van het basisonderwijs nemen, 

dan zien we weliswaar dat de katholieke provincies Noord Brabant 

en Limburg, die omstreeks 1800 nog de grootste aantallen analfabeten 

onder hun inwoners tellen, zich inderdaad gedragen overeenkomstig 

de verwachtingen. Er komen niet zo vee I vernoemingsnamen v~~r. Tege

lijkertijd blijkt evenwel het protestantse Drente, waar de hoeveelheid 

vernoemingsnamen eveneens gering is, tot de meest gealfabetiseerde 

provincies van het land te behoren (Van der Woude (1980) 257-264). 

Tenslotte wijs ik nog op de krant als' informatiedrager. Tot ver 

in de negentiende eeuw was het lezen van dagbladen in hoofdzaak 

aan ontwikkelden en beter gesitueerden voorbehouden. De toenemende 

alfabetisering en vervolgens, in 1869, de afschaffing van het dagblad

zegel hebben tot gevolg gehad dat de krant een veel belangrijker rol 

in de nieuwsvoorziening betreffende plaatsen en gebeurtenissen in 

binnen- en buitenland is gaan spelen. Overal in Nederland begonnen 

lokale en region ale dagbladen te verschijnen. Het plaatselijk nieuws 

verzorgden deze bladen natuurlijk zelf. Voor hun buitenlandse informa

tie maakten zij echter vaak van dezelfde, gemeenschappelijke bron 

gebruik. Op die manier hebben de kranten er toe bijgedragen dat de 

kennis van buiten onze grenzen, die via hen onder de bevolking ver

spreid werd, in de verschillende delen van het land vaak vrij uniform 

geweest is. Zoals we gezien hebben in hoofdstuk 11.1 heeft dit in 

enkele gevallen de ruime spreiding van bellieke vernoemingsnamen 

kunnen bevorderen. 

Welke secunda ire connotaties elders voorkomende toponiemen voor 

nederlandse namengebruikers gehad hebben, is meestal moeilijk na 

te gaan. Uit het overzicht van de naamkeuzemotieven hebben we kunnen 

constateren dat de keuze van dezelfde basisnamen soms van sterk van 

elkaar afwijkende motieven afhankelijk geweest is. Dat wil zeggen dat 

die basisnamen voor diverse naamgevers zeer verschillende secundaire 

connotaties bezeten moe ten hebben. Er is echter een aspect van de 

basisnaam dat voor iedere naamgever vast stond, namelijk de denota

tumcategorie waartoe hij behoorde. Het is niet aan te nemen dat men 

naar een elders gelegen lokaliteit vernoemd heeft als men niet wist 
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tot wat voor geografische klasse deze behoorde. Zonder dit gegeven 

bleef de potentH~le basisnaam teveel in het vage en was dus niet voor 

zijn doe 1 geschikt. 

Welke zijn nu de denotatumcategorieen waartoe de vernoemingsbases 

behoren? Een nauwkeurig antwoord op die vraag is natuurlijk niet 

te geven. Daarvoor is de geografische realiteit om ons heen veel te 

gevarieerd. Toch heb ik geprobeerd na te gaan naar wat voor loka

liteiten de 2265 namen vernoemd zijn die ik hier bijeengebracht heb. 

Daarbij heb ik de vernoemingsbases vrij ruw in vijf categorieen inge

deeld: (Ie) land, eiland of streek, (2e) nederzetting .. of stad, (3e) 

gebouw, (4e) water, (5e) onbebouwde lokaliteit. Een telling wijst uit 

dat 1136 namen, of 50,1 % van het totaal, vernoemd zijn naar een 

lokaliteit uit de eerste categorie en 858 namen, of 37,9 % van het 

totaal, naar een lokaliteit uit de tweede categorie. Vernoemingen naar 

gebouwen, wateren en onbebouwde lokaliteiten zijn schaars geweest. 

De cijfers daarvoor zijn: 3e categorie: 123 namen (= 5,4%), 4e catego

rie: 81 namen (= 3,6 %), 5e categorie: 67 namen (= 3 %). 

Wanneer naamgevers tot vernoeming overgingen, hebben zij hun 

gedachten dus allereerst naar landen, streken, eilanden of steden 

als vernoemingsbasis uit laten gaan. De percentages van 50,1 % en 

37,9 %, die ik zojuist genoemd heb, zijn evenwel op een merkwaardige 

manier opgebouwd. Dat blijkt als we de negentien basisgebieden nog 

eens voor de dag halen waarmee we in hoofdstuk 1l.5 verschillende 

berekeningen uitgevoerd hebben. lk heb per basisgebied uitgerekend 

hoeveel procent van de daaronder resorterende vernoemingsnamen naar 

een lokaliteit uit de eerste categorie vernoemd is en hoeveel naar een 

lokaliteit uit de tweede categorie. Dat leverde onderstaande kolommen 

op. 

basisgebied 

Siberie 

Noord Amerika 

Zuid Amerika 

Verre Oosten 

Nederl. Indie 

percentage vernoemd naar 
land, eiland of streek 

100 % 
94,4 

87,7 

81,1 

79,0 
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percentage vernoemd naar 
stad of nederzetting 

0,0 % 

4,4 

7,0 

16,2 

15,1 



Midden en Z.O. Europa 76,8 13,7 

Noord Europa 73,3 iO,O 

Afrika 71,2 14,0 

niet-bijbels Midden o. 65,1 34,9 

Spanje en Portugal 62,5 34,4 
Oost Europa 58,7 38,2 

Diversen 46,7 0,0 

Italie 35,8 60,4 

Duitsland 33,3 50,0 

Frankrijk 31,3 53,1 
Groot Brittannie 30,4 43,5 
Nederland 22,7 55,3 
bijbels Midden Oosten 14,9 68,3 
Belgie 10,2 64,6 

Ais we naar deze kolommen kijken, dringt zich licht de vergelijking 

met twee communicerende vaten aan ons op. Ver weg gelegen basis

gebieden hebben in de eerste plaats landen, streken of eilanden als 

vernoemingsbases geleverd, dichtbij gelegen gebieden vooral steden 

en andere soorten nederzettingen. Het is duidelijk dat vernoemingen 

naar lokaliteiten uit de tweede categorie vooral plaats gevonden hebben 

als die in ons eigen land of in landen dicht in de buurt gelegen 

waren. Omdat een naamkundige nu eenmaal niet goed in natuurkunde 

kan zijn, zit er ook nog een storende luchtbel in de communicerende 

vaten. Die wordt gevormd door het feit dat de verhouding tussen eerste 

en tweede categorie bij vernoemingen naar plekken in het Midden 

Oosten zeer verschillend is, al naar gelang die lokaliteiten weI of 

niet in de Bijbel genoemd worden. De bijbelse vernoemingsnamen ge

dragen zich wat de aard van het denotatum van de basisnaam betreft 

als de namen die hun basis dicht in onze buurt hebben. 

Misschien zegt deze anomalie iets over het verschijnsel van het 

vernoemen in het algemeen. Uit deze kolommen zou men kunnen conclu

deren dat de vernoeming naar grotere geografische eenheden vooral 
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plaats gevonden heeft als deze in andere werelddelen en in verder 

verwijderde delen van Europa gelegen waren. De kleinere eenheden 

waarnaar men vernoemd heeft, zoals steden en dorpen, moeten eerder 

in de meer directe omgeving van de naamgevers gezocht worden, om

trent de geografie waarvan zij een gedetailleerdere kennis bezaten. Tot 

die meer nabije omgeving heeft ook het bijbelse land behoord, dat 

geografisch weliswaar ver weg lag, maar aan de gelovigen zeer ver

trouwd was. 

Aan het einde van dit hoofdstuk wil ik tenslotte nog wijzen op 

twee nauw verwante fenomenen die vaak op vrij onduidelijke wijze 

door de semantiek heen dartelen, namelijk de woord- en naamspelingen. 

De beschrijving en de linguistische klassificatie van deze verschijn

selen is bijzonder ingewikkeld (Sanders (1975) 211-228). Dat geldt ook 

voor hun rol bij de vernoemingsnaamgeving. Het is echter duidelijk 

dat er bij de keuze van verschillende namen sprake geweest is van 

een humoristis.che associatie met een woord of een naam die de naam-

gever met de basisnaam in verbinding gebracht had. 

Meestal ontstond een woordspeling doordat men een etymologie van 

de basisnaam construeerde die aansloot bij het motief voor de keuze 

van het eponymicum. Vernoemingen van dure buurten naar de Goudkust 

waren een gevolg van de actualisering van het element goud in de 

basisnaam. Bij de keuze van de namen Brandenburg en Maagdenburg 

voor een stad waar veel branden woedden en voor een damespension 

heeft men de elementen brand en maagd uit die namen gelicht en daar-

mee woordspel bedreven. Een mooi voorbeeld van een dergelijke ad

hoc-etymologie vinden we in Winschoten, waar uitkeringstrekkers een 

stuk land dat zij verplicht ontginnen moesten Dwingelo noemden, 

waarbij de gedachte aan "dwingen" duidelijk centraal gestaan heeft. 

Naast de woordspeling kwam de naamspeling voor. Als zodanig heb 

ik die gevallen aangemerkt waarin de naamgevers zich bij de keuze 

van hun namen hebben laten leiden door het feit dat zij op een of 

andere wijze eigennamen aan de basisnamen konden relateren. Een 

gehucht bij Donkerbroek is naar Petersburg vernoemd. De eerste bewo

ner moet een zekere Pieter geweest zijn. Pieter Reael vernoemde zijn 

buitenplaats in Vreeland naar het Realeneiland in Amsterdam. Omdat 

een ds. Van Veen zich nogal voor de plaatselijke woningbouw ingezet 
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had, kreeg een nieuwe wijk in Tjummarum, waarschijnlijk tot zijn on

genoegen, de bijnaam Veenhuizen. Het Saargebied als naamspeling met 

de voornaam van Saar de Hollander zijn we al eerder in dit hoofdstuk 

tegengekomen. 

Straatnamen gevormd met namen van leden van het koninklijk huis, 

van ontdekkingsreizigers of van leiders uit de Boerenoorlog hebben 

tot de keuze van de buurtnamen Soestdijk, Nova Zembla en Transvaal 

gefnspireerd. Soms had de naamspeling een meer verhuld karakter. 

Bij voorbeeld bij de keuze van de namen Petersburg en Moskou voor 

twee boerderijen in de Haarlemmermeer bewoond door leden van de 

familie Rus. Verder hebben we ook gezien dat de bijnaam de Paus 

voor een van de bewoners tot de buurtnamen Klein Rome en het Vati

kaan geleid heeft. 

Of dergelijke woord- en naamspelingen allemaal even leuk geweest 

zijn, is een vraag die hier niet ter zake doet. Daarentegen zijn ze 

interessant als illustratie van een belangrijk semantisch aspect van 

de vernoemingsnaamgeving. Zij laten namelijk zien dat dit een naam

kundig proces is waarbij vrijheid en gebondenheid samengaan. Ge

bonden is de naamgever aan de kennis van de basisnaam. Zonder deze 

is er geen vernoeming mogelijk. De vrijheid ligt in dat wat hij met 

die basisnaam doet, welke secundaire connotaties hij daaraan verbindt 

en hoe hij dit met zijn motief voor de keuze van een vernoemingsnaam 

in verbinding weet te brengen. 
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SUMMARY* 

EPONYMIZED PLACE-NAMES. A SURVEY OF THE ROLE PLAYED BY 

EPONYMIZATION IN THE TOPONYMY OF THE NETHERLANDS. 

The aim of this book is to examine the role played by eponymi

zation in the formation of toponymics in the Netherlands. Place-names 

which are the result of eponymization are referred to in the present 

work as vernoemingsnamen (English: eponymized place-names; Danish: 

opkaldelsesnavne; German: Nachbenennungsnamen). '{he countries, dis

tricts and towns after which places have been named are referred to 

as eponymic bases and their names as basic names. 

The book is divided into two parts. Part II, the glossary, contains 

an alphabetically arranged survey of the names that have been ex

amined. The glossary is divided into chapters according to the location 

of the eponymic bases in various parts of Europe and the rest of the 

world. In the individual chapters the entry for each basic name con

tains a list of all localities in the Netherlands upon which the name 

has been bestowed, the oldest recorded form of these names, the 

category of denotatum to which the locality in question can be assign

ed, and finally, where this is known, the motive behind the choice 

of name. Place-names which have earlier been considered to be epo

nymized names but which the author does not accept as such have 

been placed within triangular brackets < >. Family names of geo

graphical origin which function as place-names are placed within 

square brackets [ ]. 

Part I contains besides the Introduction a number of chapters in 

which the name material is discussed. Some of these chapters have 

a geographical starting-point, while others are of a more thematic 

and theoretical nature. Each of the geographically oriented chapters 

has as its central theme names whose eponymic bases are situated 

in a limited geographical area. This means that the following questions 

are always discussed: What is the earliest record of these names? What 

* Vertaald door lektor, dr. phil. Gillian Fellows-Jensen (Kopenhagen) 
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is the distribution pattern of the names in the Netherlands? With what 

categories of denotata are they associated? What information is there 

as to the motives behind their selection? 

The Introduction contains a discussion of the most important sources 

from which the material has been gathered. Building on syntactic

semantic models of analysis that have been constructed by Scandinavian 

name-scholars in recent years, the author argues that compound names 

in which the specific is a foreign place-name, for example Transvaal

kade, Amerikalaan, cannot be considered to be eponymized place

names. There is also a survey of the criteria which can be employed 

in order to determine whether or not a name has arisen as a result 

of eponymization. Finally there is an explanation of the geographical 

divisions employed and a brief discussion of the terminology with 

references to the more detailed treatment of delimitation and termino-

logical problems in Chapter II 1.1. 

Chapter LA. 1 deals with the 158 place-names which have their 

eponymic bases in North America. Most of these were not recorded until 

after 1850. These eponymized names seem to be found chiefly in those 

parts of the Netherlands from which particularly large numbers of 

emigrants left for America. Mass emigration would therefore seem to 

have had an influence on the development of eponymized place-names. 

The names that occur most frequently are Amerika and Canada with 

94 and 29 occurrences respectively. 

The 57 names whose eponymic bases are in South and Central 

America are discussed in Chapter 1. A. 2. These are mostly older than 

the names treated in the preceding chapter. Their geographical distri

bution in the Netherlands suggests that most of them were bestowed 

by people who had been associated with South and Central America 

by way of trade, shipping or the administration of plantations. 

From the beginning of the 17th century the Netherlands gradually 

built up a great colonial empire in the East Indies. The 304 names 

whose eponymic bases are in the earlier Dutch East Indies reveal the 

influence that this colony has had on the toponymy of the Netherlands. 

The chronology of the names, their variation and distribution reflect 

the development of the relationship between the Netherlands and the 

East Indian colonies in the course of the centuries. To begin with 

280 



there was little contact between the two areas. The Dutch suzerainty 

was concentrated in Java. The most commonly occurring eponymized 

name in this period is Oost Indie, followed by some few names with 

eponymic bases in Java. These oldest eponymized names are found first 

and foremost in the western part of the Netherlands from where the 

sailors who manned the East Indian fleet came. In the course of the 

19th century there was a change in the colonial system. A result of 

this was that many wealthy planters eventually settled in attractive 

parts of the Netherlands. They built themselves villas and country

houses and named these after localities in both Java and the other 

islands in which they had owned plantations. In the last quarter of 

the 19th century the Netherlands attempted to secure once and for all 

its authority over the whole archipelago. This led to wars in Atjeh 

in 1873 and in Lombok in 1894. The Dutch population showed an intense 

interest in these wars and a lot of localities were named after battle

sites in the East Indies. The names Atjeh, de Kraton and especially 

Lombok are found in almost every part of the Netherlands, including 

in areas in which names with eponymic bases in the East Indies did 

not occur in earlier periods. 

Chapter LA.4 deals with 43 names from the Middle East, excluding 

biblical names, together with 74 names from the Far East and Austral

ia, excluding the Dutch East Indies. The very special relationships 

between Europe and China and Japan are reflected in the eponymized 

names. Particular attention is paid to the frequently occurring epo

nymized name Korea, a name which dates from the Korean war of 1950-

1953. A closer examination of the information provided about these 

names by local informants reveals that in the course of the passing 

decades there have been changes in the reasons given for the selection 

of the eponymic base Korea. 

The 121 names whose eponymic bases are in Africa are discussed 

in Chapter LA.5 and they can be further divided into the sub-group 

Egypte and three other sub-groups. The first of these contains names 

given under the influence of Dutch colonial expansion in the 17th and 

18th centuries. The second group contains names given under the 

impact of the struggle of the Boers against the English in the Boer 

War. The most frequently occurring of these names is Transvaal. The 
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distribution and chronology of the names reveal that in the Netherlands 

the Protestants employed South African names from an earlier date and 

more frequently than did the Catholics. 

"Romania eponymica" is the title of Chapter 1. B.l, in which are 

treated 154 names with eponymic bases in Italy, 64 with bases in 

France and 32 with bases in Spain and Portugal. Several of these 

names were recorded before 1400 and thus belong amongst the oldest 

eponymized names in the Netherlands. This method of naming was 

originally employed most frequently in clerical circles but it was later 

adopted by lay namers. 

The 80 names which are treated in Chapter I.B.2 have their epo

nymic bases in a region stretching from Switzerland to the Bosporus. 

The oldest eponymized names are those named after localities in the 

eastern part of the region. In the Alpine regions there are basic 

names which have become familiar since the 19th century as a result 

of the development of tourism. 

Chapter I. B. 3 deals with the names whose eponymic bases lie to 

the east of the Dutch frontier. There are 54 names with bases in 

Germany, 157 with bases in Eastern Europe and 53 with bases in 

Siberia. As far as the German names are concerned, it is striking 

that the bases are found almost exclusively in Northern and Central 

Germany. The naming after localities in Poland and Russia has gen

erally taken place at a later date than the naming after localities 

in Germany. Some names achieve a high frequency. This is particularly 

the case with de Krim and Sebastopol, both of which names became 

familiar as a result of the Crimean war. In the 20th century the 

political convictions of the inhabitants have possibly been the in

spiration for the selection of the name Klein Rusland as a nickname 

for a village. Siberie has often been chosen as the name for distant 

localities. 

Names whose eponymic bases lie in or around the North Sea and 

the Arctic Ocean are mainly connected with shipping. This is the case 

both with the 23 names with bases in Great Britain and with the 60 

names with bases in the more northerly areas. These are treated in 

Chapter 1. B.4. Knowledge of the basic names has been spread in the 

main by people involved in fishing and trade. 
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The naming after localities 

necessarily have taken place 

quently. As will be seen from 

in a neighbouring country need not 

at an early date or particularly fre

Chapter 1. B.5, the 127 Belgian names 

in the Netherlands make their appearance at a comparatively late date. 

They are first found in the southernmost provinces. After 1800 names 

whose eponymic bases are Belgian localities occur in all parts of the 

country. Almost all of these names owe their existence to one or two 

military events. Quatre Bras and Waterlo, for example, are named 

after the battle-sites at which Napoleon fought in 1815, while names 

such as de Citadel and Klein Brussel were given at the time of the 

Belgian Revolution, which began in 1830. 

Chapter 1. B.6 reveals that 367 eponymized names are of internal 

Netherlandic origin. The eponymic bases are often found in the western 

and central parts of the country. They could be provinces, towns or 

villages. The capital plays an important role in the toponymy and 

the popularity of names from Amsterdam is clearly revealed. The name 

Amsterdam itself occurs particularly frequently. This is connected 

partly with the prestige of the capital and partly with the opposition 

town - country. The motive behind the selection of a name -with an 

eponymic base in the Netherlands has in many cases been that the 

namer wanted to indicate his geographical origin in the name. 

A particular problem is connected with geographical family-names 

functioning as place-names. From a synchronic point of view such 

names cannot be distinguished from toponymics that have arisen as 

a result of eponymization but as far as their origin is concerned, 

their semantic nature is different. In Chapter I. B. 7 there is a dis

cussion of a large number of names borne by entailed estates, farms 

and fields that are etymologically geographical family-names of Dutch 

origin. 

Chapter 11.1 discusses in greater detail the relationship between 

war and eponymization. Approximately 20 % of the names which are 

treated in the present book are bellical eponymized names. The reason 

for the selection of these names is not the local situation at the epo

nymic base or any particular relationship between the base and the 

name-bearer but a war, an uprising, a battle or some other violent 

event which had taken place at the base. These names are fairly 
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evenly distributed throughout the country. This is because news from 

foreign parts was disseminated in a very centralised fashion in earlier 

times. The secondary connotations of the basic names would thus be 

practically identical for newspaper readers throughout the country. 

The swift decline in illiteracy in the 19th century also meant that 

more and more people were able to read the names of the battlefields 

and this fact led in turn to an increase in the number of bellical 

eponymized names. lt was not every war that was equally well suited 

for this kind of naming. Best suited were the wars which took place 

a long way away and which were observed by the namers with an 

interested neutrality or at the most with an uncommitted partiality. 

In Chapter 11.2 special attention is paid to the influence of the 

Napoleonic wars on the toponymy of the Netherlands. This influence 

is revealed in two ways. On the one hand there are a few localities 

named after places at which Napoleon was victorious and on the other 

hand a far greater number of localities named after places which were 

less propitious for the emperor, for example Elba. In the jubilee year 

1865 the atmosphere in the Netherlands was so nationalistic that a 

name such as Waterlo could still be bestowed upon a place - 50 years 

after the battle. 

Literary place-names have long been an object of interest to name

scholars, although they only make up a tiny proportion of the total 

nomenclature. Chapter 11.3 reveals that only a few of the eponymized 

place-names in the Netherlands can be traced back with certainty to 

a literary source. As an explanation of this fact it is suggested that 

literature in earlier times focussed to a much greater extent on human

beings than on their geographical surroundings and the geographical 

names that were associated with these. 

The Bible is the only book to have exerted an appreciable influence 

on the toponymy. This influence in the Netherlands is examined more 

closely in Chapter 11.4. 322 eponymized names can be classed as 

biblical. In the Middle Ages it was mainly the clergy who acted as 

namers and the denotata were generally religious houses. The names 

which had been given to such houses were seldom chosen for religious 

institutions after the medieval period. After the Reformation the namers 

were generally laymen and a difference can be observed between the 
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areas that became Protestant and those areas which remained Catholic. 

In the former areas there occur some names which are not found in 

the latter ones and there is also a greater variety of names. 

Chapter 11.5 contains a summary of the quantitative aspects of 

the 2265 names examined. They occur most frequently in the western 

provinces and in the western part of Gelderland. 31,9 % of the material 

examined consists of field-names, 17 % of names of farms, 8,2 % of 

names of castles, manor houses, country houses etc., while 22,7 % 

consistE of other types of settlement. Eponymized place-names rarely 

occur in connection with other categories of denotatum. The naming 

after localities in very distant areas is evidenced most clearly in the 

field-names. Settlements, including farms, are more often named after 

less distant bases. 

The hit list showing the ten most popular bases is as follows: 

eponymic base number of eponymized names 

Lombok 117 

Amerika 94 

Nazareth 52 

Siberie 51 

Oost lndie 49 

Jeruzalem 49 

Korea 44 

de Krim 42 

Bethlehem 42 

Elba 39 

With the exception of one name that was recorded in the Roman 

period, the first eponymized names to appear are found in sources 

from about 1130. Eponymized place-names continue to play only a minor 

role throughout the medieval period but after that their numbers slowly 

begin to increase. The most productive period was in the 18th and 

19th centuries. In the medieval period the eponymic bases were first 

and foremost localities that were situated on the periphery of the then 

known world. At a later date places began to be named after localities 

both nearer at hand and even farther away. In the case of distant 

names this resulted often in a high frequency of eponymization. 
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An examination of the instances recorded in the oldest records 

reveals that the practice of naming by means of eponymization must 

have begun in the central Netherlands, where systematic cultivation 

took place in the medieval period. It then spread to the areas in the 

north-west, south-west and east which were contiguous with the initial 

area. At still later dates eponymized names make their appearance 

in other parts of the country. 

In Chapter ll1.l there is a discussion , of a number of the problems 

of definition and terminology which were touched upon briefly in the 

Introduction. The transfer of a name from one name class to another 

is mentioned and the use of the distinguishing affixes klein and nieuw 

is discussed. Klein occurs in connection with 6,4 % of the eponymized 

names, nieuw with 1,3 %. The occasional occurrence of the definite 

article is considered to be a result of the analogical influence of name 

categories in which it is normal for the article to appear. With start

ing-point in the definition of eponymized place-names, a number of 

different types of name are excluded from the category, namely seman

tically secondary names, word - combinations consisting of an appella

tival element and a proper name, proprial periphrases and latiniza

tions. In addition, both the concept and the term "fashion-name" are 

rejected, since their use is not considered to be justified in a topo

nymic context. Finally there is a discussion of the terms that have 

been employed by other scholars for eponymized place-names, for exam

ple "migration names", "transferred names", "imported names", "bor

rowed names". The objection to the majority of these terms is that 

they are based on the idea that toponyms can be "removed". Such a 

view is not conducive to a precise description of the phenomenon of 

epon ym iza tion. 

The final chapter, II 1. 2, presents a systematic survey of the mo

tives that the namers had for their selection of eponymic bases. This 

is mainly dependent upon the rather sparse information that has been 

provided by the sources and the informants. The motives behind the 

selection of names can be placed in one of three categories: (A) rela

tionship to the eponymic base, (B) characterization of the locality 

or its inhabitants, (C) the relative position of the locality. The head

ing (A) includes origin and place of residence, temporary stay and 
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emigration. (B) can pertain to the appearance of the locality to be 

named, its characteristics or those of its inhabitants, the presence 

of institutions, streets or persons, the opinions of the inhabitants, 

individual events that took place at the site. (C) is mainly concerned 

with the distance to the locality to be named. In addition the function 

of a watercourse as a boundary can be placed in this category. 

The reason that l'lamers have been able to use toponyms from other 

localities as bases for eponymization is that the names have secondary 

connotations with which the motives for naming can be linked. These 

secondary connotations are in turn based upon the information availa

ble to the namers a bout the denotata of the eponmic bases. There would 

seem to be a direct correlation between the geographical knowledge 

of the namers and their tendency to employ eponymization when naming. 

The most important channels for the spreading of such information were 

immigration, emigration, shipping, education and the reading of news

papers. The chapter concludes with a short account of the significance 

of word-play and name-play for the selection of an eponymized name. 
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GLOSSARIUM 

In dit gIossarium zijn aIle toponiemen opgenomen die ik aIs 

vernoemingsnamen beschouw. Namen die door andere onderzoekers 

aIs zodanig opgevat zijn, maar door mij zijn afgewezen, heb ik 

tussen scherpe haken geplaatst. Vierkante haken om een naam geven 

aan dat dit een herkomstnaamtoponiem is (zie InIeiding). 

Per hoofdstuk is het materiaal alfabetisch geordend voIgens 

basisnaam. AIleen waar ik het nodig achtte, heb ik de namen in 

de kopnoten van commentaar voorzien. Komen er onder een basis

naam verschillende vernoemingsnamen voor, dan wordt de volgorde 

daarvan bepaaId door de alfanumerieke code van het Systematisch 

en alfabetisch register van plaatsnamen voor Nederland, de neder

lands sprekende delen van Belgie en Noord-Frankrijk en het noord

westen der Duitse Bondsrepubliek. Amsterdam - Antwerpen, 1962. 

Dit handige naslagwerk is met de bijbehorende grondkaart tegen

woordig verkrijgbaar bij het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam 

voor de schappelijke prijs van f 10,50. 

Bij iedere naam die in dit glossarium opgenomen is, wordt kort 

het denotatum aangegeven. De aanduiding "gebouw" houdt in dat 

het om een ongespecificeerd gebouw gaat waarvan de aard mij niet 

nader bekend is. Bij de omschrijving van het denotatum en in 

het eventuele nadere commentaar heb ik mij zoveel mogelijk aan 

de bewoordingen van de bron of de literatuur gehouden. 
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IV.A.l AMERIKA 

ALB E R T A. Canadese provincie, gesticht 
in 1882 en genoemd naar prinses Louise Caro
line Alberta. 

Smilde G 2, Alberta' (TMK II blad 203 (1934)). 
Bos. 

A MER 1 K A. Hierbij ook Noord Amerika 
{zie hoofdstuk l.A.ll. 

1. Groninger veenkolonH~n', Klein Amerika (Smith 
(1926) 145). 
Bijnaam voor deze streek. 

2. Den Burg A 1S, Noord Amerika (NkA). 
Perceel land, gelegen naast ivtidden Amerika 
en Zuid Amerika. Vernoeming op basis van 
woordspeling {zie hoofdstuk 1. A.ll. 

3. Oosterburen B 4, Lietj Amerika (V B 4). 
Perceel weiland. Het was eigendom geweest 
van iemand die naar Amerika geemigreerd 
was. 

4. Akkerwoude B 29a, Amerika (V B 29a). 
Complex uitgeveend moeras in het Buitenveld. 

5. Herbaium B 44a, Lyts Amaerika (V B 045). 
Boerderijtje met omringend land. 

6. Franeker B 48, Klein Amerika (NkA). 
Perceel land . 

7. Berlikum B 49, Amerika (Fr Ak). 
Perceel land. 

8. Beetgum B 52a, Amerika (NkA). 
Perceel land. 

9. Veenwouden B 60, Noord Amearika (Fr PIn 
11 (1951S) 85). 
Perceel land naast Sud Amearika . 

10. Suawoude 
(1897)) . 
Polder. 

B 61, Amerika 

11. Arum B 77, Amerika (l~kA). 
Perceel land. 

{TlviK 

12. Tjerkwerd B 108, Amerika (Fr Ak). 
Perceel land. 

I blad 6 

13. [lHjbeets B 121b*, Amerika (Fr Ak). 
Complex land op vrij grote afstand ten zuid
westen van het dorp. 

14. Terwispel B 124*, Amearika (Fr PIn 11 
(1958) 85), 
Perceel hooiland. 

15. Middelstum C 34, Amerika {V C 31l. 
Denotatum onbekend. 

16. Leegkerk C 1m, Amerika (NkA). 
Perceel groenland op grote afstand van de 
boerderij. 

17. Waterhuizen C 0112, Amerikao (V C 0112). 
Buurt bij de houtzagerij Gideon. De naar.1-
keuze berust op het feit dat hier de eerste 

huizen met meer verdiepingen in deze streken 
gebouwd zijn. 

18. Haren C 113, 1881, Amerika (NsI). 
Aantal percelen bouwland. In 1855 he etten 
deze nog de l,iolenstreek (NsI). 

19. Zevenhuizen C 145, 
I blad 11 (1864)). 
Boerderij. Het gehucht 
semantisch secundair 
Amerika gekregen. 

Nieuw Amerika {TMK 

er omheen heeft later 
ook de naam Nieuw 

20. Paterswolde C 148, Amerika (V C 148). 
Perceel land. 

21. Bunne C 148b, Amerika (NkA). 
Perceel land. 

22. Een C 175, Nieuw Amerika (V F 51). 
Gehucht, ontstaan na 1909 {vgl TMK I blad 
12 (1909)). 

23. Zeien C 179, Amerika (NkA). 
Perceel land. 

24. Peelo C 180*, 1923, Amerika (NsI). 
Perceel groenland. 

25. Stadskanaal C 189, Amerika en Engeland 
(Van der Ploeg (1977) 118). 
Twee gasfabrieken, opgericht 1857-1860. 

26. Boertange C 199, Nieuw Amerika (V C 199). 
Perceel onvruchtbaar land. De naam was 
omstreeks 1900 gekozen omdat het moeilijk 
te ontginnen was en weinig opbracht. 

27. Warmenhuizen E 16, Amerika (NkA). 
Perceel land. 

28. Warmenhuizen E 16, Amerika (NkA). 
Perceel land, in een ander deel van de ge
meente dan nr 27. 
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29. Schoorl E 17, Amerika (N kA). 
Perceel land, verdeeld in een 
Groot Amerika en een kleiner 
Amerika. 

30. Bergen E 18, Amerika (NkA). 
Perceel land. 

groter 
stuk, 

stuk, 
Klein 

31. < Koedijk E 19, 1531, 't Noerder Ane Marijen 
landt en 't Zuyder Ane tvlarijen Landt (ARA 
Rek. Vroonlanden, med. J.P. Geus te Rotter
dam); 1820, het Noorderste Amerijke (NkA); 
Ameraike links en Ameraike rechts; Amerika 
links en Amerika rechts (NkA ) > 
Twee perce1en land gescheiden door een sloot. 
In deze eeuw is men deze namen als vernoe
mingsnamen gaan interpreteren. 

32. Aartswoud E 24a, Amerika (V E 24a). 
Gehucht. 

33. Egmond aan Zee E 41, Amerika (De Haan 
(1955) 153). 
Perceel bouwland in de duinen bij Wimmenum. 

34. Heilo E 44, Amerika (NkA). 
Perceel weiland op grote afstand van het 
dorp, gelegen naast Rusland en Siberie. 



35. Westgraftdijk E 67a, Amerika (NkA). 
Perceel land. 

36. Warder E 75, Amerika (HkA). 
Perceel land in de Zeevang. 

37. Hillegom E 114, America (Van der Aa XUI 
(1851) 545). 
Landgoed. 

38. Haarlemmermeer E 116, Klein America (Staat 
(1868» . 
Boerderij. 

39. Aalsmeer E 117, Amerika (Keessen (1981) 
15) • 
Perceel land waarop later de scheepswerf 
De Vlijt gevestigd werd. 

40. Weesp E 121, America (Ttv;K I blad 25 (1854». 
BUitenplaats (\'jartena (1964) 20). 

41. Sassenheim E 138, Amerika (V E 115). 
Buurt. 

42. Loenen E 155, Neord Amerika (TMK I blad 
31 (1855». 
Boerderij. 

43. Leiden E 167, 1781, Amerika (Pelinck (1961) 
87). 
Speeltuin. De naam is gegeven door mr Isaac 
van Buren, die de tuin in 1781 heeft ge
kocht. Het naamkeuzemotief is onbekend. 
Van Buren was een vurig patriot. 

44. Gouda E 209, Amerika of Klein Amerika 
(Scheygrond (1979) 89-90). 
Straat en plantsoen op de plaats van een 
omstreeks 1860 gesloopt bolwerk. Aan het 
begin van deze eeuw schijnen beide vormen 
in gebruik geweest te zijn. Daarnaast sprak 
de volksmond ook nog van het Amerikaantje. 
In 1960 stelde de gemeenteraad vast dat 
de naam van deze straat Klein Amerika rnoest 
luiden. Dat is dan kennelijk niet aan de 
Afdeling Gemeentewerken doorgegeven. Toen 
ik laatst door Gouda fietste, stond er ten
minste nog Amerika op het straatnaambordje. 

45. Workum F 1, Amerika (V F 1). 
Perceel land in het Heidenschap. 

46. Joure F 7, Lyts Amerika (V F 8). 
Perceel land. De naam was gekozen omdat 
het vroeger een woestenij was. 

47. Nijeberkoop F 22a, Amerika (V F 17) . 
Onbebouwde lokaliteit. 

48. Balk F 34, Lyts Amerika (NkA). 
Perceel land. 

49. Nijemirdum F 36b, Nij-Amerika (Pott (1899) 
254; Lyts Amerika (Kalma (949) 28). 
Buurschap, ontstaan na 1860 (vgl TMK 
blad 15 (1860». 

50. Steenwijkerwold F 59, Amerika (V F 59c). 
Onbebouwde lokaliteit. 

51. Uffelte F 62, Amerika (Wieringa (1973) 185). 
Perceel groenland, later omgezet in bouwland. 

52. i(amperveen F 92, Amerika (N 5 I ) . 
Perceel land. 

53. ~iezep F 102a, Amerika (V F 102a). 
Complex landerijen. 

54. Twello F 155, 1858, Amerika of de Ongenade 
(brief C. Boot, 18-3-1976). 
Daghuurderswoning met omliggend land. 

55. Beekbergen F 174, Amerika (V F 151) . 
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Buurschap. In 1933 wordt de Lange Amerika 
~ vermeld (TMK II blad 412 (933». Deze 
dateert van na 1852 (vgl TMK I blad 32 
(1852» . 

56. Vfarnsveld F 180, Amerika (NkA). 
Perceel weiland te Warken. 

57. Reden F 203, Amerika (V F 203). 
Perceel bouwland. 

58. Emmen G 58, Klein Amerika (Buiskool (1925) 
25). 
Bijnaam veor deze gemeente. 

59. Hogeveen G 74, Amerika (V G 76b). 
Perceel land. 

60. Bergentheim G 115, Amerika Slag (TMK II 
blad 307 (1935»; Amerika (V G 113l. 
Veenontginning. In 1935 is de vervening 
hier nog gaande. De naam is gekozen wegens 
de verre ligging. 

61. Den Ham G 139, Amerika (NkAl. 
Complex bouw- en weiland. 

62. Hellendoorn G 168, Amerika (V G 168). 
Complex veengrond. De naam is gekozen we
gens de verre ligging. 

63. Groot Driene G 205, Amerika (Viator, 20). 
Herberg. 

64. Verwolde G 0221, Amerika (V G 0221). 
Onbebouwde lokaliteit. 

65. Buurse G 258, 't Amerika (TMK III blad 
34 F (1955); Nieuw Amerika (V G 231*). 
Boerderij, gebouwd na 1878 (vgl TtviK I blad 
34 (1878». 

66. Elkersee I 35, Amerika (NkA). 
Perceel bouwland. 

67. Kleverskerke I 66a, Amerika (NkA). 
Perceel weiland op vruchtbare grond. De 
naam is gekozen wegens de grote afstand 
tot de boerderij. 

68. Wolfaartsdijk 
(1981) K 5). 

67a, America (Remijnse 

Perceel land in de Zuiderlandpolder. 

69. vlolfaartsdijk 
(1981) K 15). 

67a, America (Remijnse 

Perceel land in de Schengepolder. De naam 
is gekozen wegens de verre ligging (V I 
69a). 

70. Koudekerke I 80, Amerika (Veldnamen Kou
dekerke (1980) 47). 



Perceel land. 

71. Nieuwland I 84a, Amerika (NkA). 
Perceel bouwland. 

72. Ierseke I 97, :<lein Amerika (Cornelissen 
VI, 128). 
Spotnaam voor deze plaats. Het motief voor 
de keuze van deze naam werd gevormd door 
de snelle bevolkingstoename in het laatste 
kwart van de negentiende eeU\,I. De nieuwko
mers werden sociaal niet altijd hoog aange
slagen. 

73. Krabbendijke I 101, Amerika (V I 101). 
Complex landerijen. 

74. Lamswaarde I 116b, Amerika (NkA). 
Perceel land. 

75. Aksel I 140, America of Oud Amerika (C 
V I 140). 
Perceel land. 

76. Ketel K 2, Amerika (V K 2). 
Complex grasland. 

77. Heerjansdam K 48, Noord Amerika (NkA). 
Perceel land te Kleine Lind. 

78. Waardenburg K 113, Amerika (V K 115). 
Perceel weiland. 

79. Chaam K 181, Klein Amerika (TMK I II blad 
50 B (1948». 
Boerderij, gebouwd na 1924 (vgl TMK II blad 
665 (1924». 

80. Baarle Nassau K 195, Klein Amerika (Tl"K 
I blad 50 (1936». 
Cafe, gebouwd na 1924 (vgl TMK II blad 665 
(1924». De naam is gekozen wegens de een
zame ligging (V K 195). 

81. Renkum L 14, Klein Amerika (TMK II blad 
489 (1932». 
Boerderij, gebouwd na 1910 (vgl TMK I blad 
39 (1910». 

82. Duiven L 32, Klein Amerika (V L 27). 
Deel van het centrum van het dorp. 

83. Didam L 34, Klein Amerika (Tinneveld 
(1973) 149). 
Groepje huizen. De naam is in de twintigste 
eeuw gegeven. 

84. Doetinchem L 37, Klein Amerika (Gids naar 
Isselborg (1905) 104) . 
Buurt ten noordwesten van de stad. 

85. Millingen L 75, Klein Amerika (Egberts 
(1978) 42). 
Buurschap, ontstaan op het einde van de 
negentiende eeuw. 

86. Herwen L 79, Amerika (NkA). 
Perceel land. 

87. Groesbeek L 119, Klein Amerika (V L 119). 
Buurschap, ontstaan ais ontginning op de 
heide. 
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88. Berlikum L 147; Klein-Ameriea (V L 147). 
Gehucht aan de noordoostrand van de ge
meente. 

89. Vechel L 180, America (V L 180). 
Buurt. Destijds stond deze slecht bekend 
(NkA). 

90. Boekel L 183, 't Amerika (NkA). 
Afgelegen perceel land. 

91. Wintelre L 224a, Amerika (De Bont III 
(1969) 131). 
Afgelegen akker. 

92. Amerika L 244c, Amerika (Gille Heringa 
(1853) 6). 
Dorp, oorspronkelijk een kolonie in de Peel. 
Het is ontstaan nadat de gemeente Horst in 
1819 toe stemming gekregen had gronden ter 
ontginning uit te geven (Steffens (1888) 126, 
144). Een veel gehoorde mening wil de naam 
van dit dorp verklaren uit * Am Erika. Tot 
in Noordholland toe ben ik de opvatting te
gengekomen dat de naamgevers duitsers ge
weest zouden zijn die hun bijenkorven op 
de heide in de Peel neergezet hadden. Onge
wild is dit natuurlijk een aardige illustratie 
van de moeilijkheden die wij, nederlanders, 
altijd met de grammatic ale geslachten in 
het duits hebben. In Horst heet een wijk 
Voor Amerika (TMK I blad 52 (1895». Deze 
naam is later ontstaan als reciprokering 
met de oudere dorpsnaam Amerika. 

93. HeIden L 291, I n America (NkA). 
Uitgeticheld perceel in de Hoge Velden. 

94. Varseveld M 4, Klein Amerika (Westerveld 
(1'173) 130). 
Laagte bij Vlaswinkel. 

95. Brunsum Q 35, America (V Q 35). 
Bosstreek achter Bouwberg. De naam is geko
zen wegens de verre ligging. 

A R G E N TIN I E. 

's Heer Abtskerke 
70) . 
Perceel land. 

93, de Arrezentine (V I 

B E RBI C E. Voormalige nederlandse kolonie 
in het huidige Guyana, in 1814 aan de engelsen 
afgestaan. De uitdrukking naar de barrebiesjes 
gaan "verloren gaan", "dood gaan" herinnert 
nog aan de grote slavenopstand die er in 1762-
1763 plaats gevonden heeft. Een variant van 
deze uitdrukking is naar Iesjekeep gaan, die 
voortspruit uit dezelfde bloedige gebeurtenis 
in de kolonie Essequebo (Stoett (1923) nr 164). 

Voorschoten E 168, 1822, Berbice (Zappey (1967) 
191) . 
Landhuis. In de achttiende eeuw heette het 
nog Allemansgeest. 

BON A N Z A. Ranch in een amerikaanse 
televisieserie van dezelfde naam die in het 
begin van de jaren zeventig vrij veel bekeken 
werd. 

Roermond L 329, Bonanza (Vrij Nederland, 14-



03-1981, bijvoegsel). 
Bijnaam voor de Antillenstraat, gebouwd 
in 1954. Ais naamkeuzemotief gold het feit 
dat sommige mensen er een paard i n de oij
keuken hielden. 

BRA Z ILl E. 

1. Wervershoof E 34, Brazilie (NkA). 
Perceel land. 

2. < Zeddam L 82, 1ge eeuw, Brasilie (NkA» 
Perceel bouwland dat in vroeger eeuwen Basi
leyenguet heette. Later is men de naam dus 
als een vernoemingsnaam gaan interpreteren. 

B U E NOS A IRE S. 

Kruiningen 99, Bueno Ayres (V 1 70). 
Perceel land. 

CAL 1 FOR N 1 E. Deze staat werd over 
de hele wereld bekend door de goudvoorraden 
die men er in 1848 ontdekte. 

1. Den Burg A 8, Californie (TMK III blad 
9 B + A (1961)). 
Boerderij. 

2. Valkoog E 010, Californie (NkA). 
Perceel land, gelegen naast de Goudmijn 
en de Wildernis. 

3. Nijkerk F 142, CalifornH! (NkA) . 
Boerderij te Slichtenhorst. 

4. Dalen G 78, Californie (NkAl. 
Perceel bouwland. 

5. Kapelle 1 96, Californie (Van Ysseldijk 
(1968) 71). 
Boomgaard. De naam was gekozen wegens 
de goede opbrengst aan kleinfruit. 

6. Ammersooien K 120, Californie (TMK 11 blad 
568 (1867)). 
"Gebouw", ontstaan na 1852 (vgl TMK I blad 
45 (1852)). Na de Tweede Wereldoorlog is 
de naam semantisch secundair op de bewoning 
eromheen overgegaan (vgl TMK III blad 45 
A (1967)). 

7. Ooltgensplaat K 122, Californie (V K 122). 
Onbebouwde lokaliteit op vier kilometer ten 
noordwesten van het dorp. 

8. Grubbenvorst L 249, Californie (Gille Heringa 
(1874) 44). 
Boerderij, gebouwd na 1856 (vgl TMK I blad 
52 (1856)). De bewoning eromheen heeft later 
ook de naam Californie gekregen (RND X 
(1966) 588). De boerderij Nieuw Californie 
ter plaatse dateert van na 1895 (vgl TMK 
I b1ad 52 (1895)). 

9. Maasbree L 267, Californie (V L 267). 
Onbebouwde lokaliteit. 

10. Hushoven L 289a, Californie (TNiK III blad 
57 F (953)). 
Boerderij, gebouwd na 1939 (vgl TMK I blad 
57 (1939)). 

11. Ophoven L 294, CalifornH' (Pott (1699) 61). 
Boerderij, gebouwd na 1059 (vgl TMK 1 blad 
58 (1859)). Tegenwoordig heet het gebied 
waar deze boerderij ligt Klein Californie 
(Smeets (1981) 24). 

CAN ADA. 

1. Ternaard B 10, Kanada (V B 10). 
Perceel land op grote afstand van de boer
derij van de eigenaar gelegen. 

2. Kollum B 35, Lyts Canada (Van der ~lolen 
(1951) 42) . 
Rijtje nieuwbouwhuizen. De eerste familie 
die er kwam wonen had oorspronkelijk het 
plan gehad om naar Canada te emigreren. 

3. Roordahuizen B 092a, Canada (Leeuwarder 
Courant, 5-05-1979). 
Boerderij. 

4. Hefswal C la, *Cana da (V C 1a). 
Een wegje in Hefswal heet het Canadawegje. 
Daaraan heeft iemand gewoond die in Canada 
geweest is. Een samenstelling bestaande uit 
een straataanduidend grondwoord en een 
bepalend element dat een emigratiedoel aan
geeft, lijkt mij semantisch een hoogst on
waarschijnlijke vorming. Daarom lijkt het 
mij aannemelijker dat de woning van deze 
remigrant *Canada g eheten heeft. 

5. Saaksumhuizen C 26c, Canada (V C 26c). 
Afgelegen perceel land.---

6. Menzingeweer C 27 a, Canada (V C 27 a) • 
Complex grond. De naamwas gekozen omdat 
er op zeer primitieve manier landbouw bedre
ven werd. 

7. Uithuizen C 31, Canada (V C 31l. 
Buurt met landarbeidershuizen. De bewoners 
hadden een zwaar en moeilijk bestaan. De 
naam was gekozen op basis van een vergelij
king met het idee dat men van het leven 
in Canada had. 
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8. Zevenhuizen C 145, Canada (V C 145). 
Stukken land, die tussen 1926 en 1930 ont
gonnen zijn. 

9. '5 Gravenzande D 2, Canada (NkA). 
Perceel land. 

10. Lisse E 115, Canada (V E 115). 
Tuin aan de zUidgrens van de gemeente. 

11. Haarlemmermeer E 116, Canada (Staat (1&68)). 
Boerderij, gelegen na ast Marijland. 

12. Linschoten E 216, Canada (NkA). 
Percee1 land. 

13. Rottum F 14a, Canada (V F 17). 
On bebouwde lokaliteit. 

14. Oldeberkoop F 21, Canada (V F 42). 
Onbebouwde lokaliteU-.---

15. Beekbergen F 174, Klein Canada (TMK III 
blad 33 B (1958)). 
Boerderij, gebouwd na 1914 (vgl TMK I blad 



33 (1914)).j 

16. Appels¢ha G. lb" ~ (TMK III blad 
11 H' (1954)). 
Boerderlj, gebouwd na 1934 (vgI TMK II blad 
185 (1934)). Afgelegenheid vormde het naam
keuzemotief (V F 51). 

17. Assen G 4, Klein Canada (V G 4). 
Denotatum onbekend. De naam was gekozen 
wegens de verre Hgging. 

18. Schoonlo G 32, Canada (V G 7). 
Boerderij. 

19. Ommen G 112, Klein Canada (NkA). 
Dennebos bij Stegeren. 

20. Schore I 98, Canada (Van Ysseldijk (1968) 
72). 
Perceel land. 

21. Terneuzen 
43). 

112, Canada (De Vries (1977) 

Stuk grond, in het begin van deze 
opgespoten. De geringe vruchtbaarheid 
het naamkeuzemotief. 

22. Aardenburg I 125, Canada (V I 125). 
Vrij recente ontginni~ 

eeuw 
was 

23. Klundert K 154, Canada (RND IX (1952) 
138). 
Wijk. 

24. Etten K 176, Klein Canada (V K 176). 
Boerderij, gebouwd na 1945. 

25. Deest L 54c, Klein Canada (V L 54c). 
Nieuwe woonwijk. 

26. Haren L 96a, Canada (V L 96a). 
Afgelegen hoek inl'iet noordoosten van het 
dorpsgebied. 

27. Wiechen L 106. Klein Canada (V L 106). 
Houten huizen, buiten de kom van het dorp, 
in 1945 door de canadezen gebouwd. 

28. Malden L 113, Canada (RND X (1966) 300). 
Deel van het dorp-.--

29. Nunen L 235, Klein Canada (NkA). 
Boerderij. 

CAN J E. Zijrivier van de Berbice, in het 
huidige Guyana. Varianten van de naam zijn 
Canja, Conje, Conie. Zoals gebruikelijk in 
die streken is de riviernaam semantisch secun
dair op het omliggende gebied overgegaan. 
Vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw 
zijn hier nederlandse plantages geweest (Netscher 
(1888) 151; Oudschans Dentz en Menkman (1933) 
3). 

1. ZeisL E 229, 1776, I{oo~ Konje; 1795. J'aag 
en Hoog Caenlen; 1804. 1~ en Laagh onje 
(Van rterson 1932) 352. 355 . 
Twee landhuizen. Huisman wil deze namen 
uit picardisch Caine "eik" of uit de familie
naam Du Cange verklaren (Huisman (1971.a) 
325). Ais hij de vermeldingen van 1776 en 
1804 opgemerkt had, zou hij dit idee waar-

schijnlijk zelf ook verworpen hebben. 

2. Papendrecht K 94a, 1634, de Cainge (Boersma 
(1939) 193). 
De Kanje, het zuidelijkste deel van de polder 
in het Nieuwland, is bedijkt in 1634. 

3. Ingen L 5, Hoog Kanje (RND X (1966) 16). 
Buurt. 

CHI C AGO. 

Roermond L 329, Klein Chicago (Vrij Nederland, 
14-03-1981, bijvoegsel). 
Bijnaam voor de Antillenstraat, gebouwd 
in 1954. De naam was gekozen omdat de be
woners nogal eens met windbuksen op elkaar 
plachten te schieten. 

CUB A. 
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1. Vrouwenparochie B 21, Kuba (Buwalda (1969) 
13). 
Bijnaam voor de buurt Nieuwe Biltzijl. Vol
gens de overlevering zou tijdens de bedijking 
van het Nieuwe Bilt daar een cubaans schip 
gestrand zijn. 

2. Grouw B 94. Cuba (Leeuwarder Courant, 
5-05-1979) • 
Boerderij. 

3. Vries C 177. Cuba (Mulder (1941) 56). 
Perceel land. 

4. Honselersdijk D 06a, Cuba (V D 4). 
Tuinderij. 

5. Zaandam E 86, Cuba (V E 85). 
Groep houten huizen aan de Westzanerdijk. 

6. Landsmeer E 88, Cuba (NkA). 
Perceel land. 

CUR A ~ A O. 

1. Oostermeer B 65, 1786, Cura<;au (Fr Ak). 
Boerderij op Lytzeburen. 

2. Ouddorp I 19, Cura<;ao (NkA). 
Perceel land. 

D E MER A R Y. Voormalige nederlandse kolo
nie in het huidige Guyana, in 1814 aan de 
engeisen afgestaan. 

1. Sloterdijk E 104, Demerary (TMK II blad 
329 (1892)). 
Boerderij in de in 1876 drooggemaakte IJ
polder. 

2. Weesp E 121, Demerary (Wartena (1964) 13-20). 
Buitenplaats. Deze heette eerder Stadzicht. 
De naamsvervanging moet tussen 1816 en 
1823 pIaats gevonden hebben. 

D E PER E. Stad in Wisconsin. 

Venio L 271, Depere (Uyttenbroeck (1914) 17). 
Buurt, buiten de Gelderse Poort, gebouwd 
in 1878. Hier woonde de amerikaan John Smith, 
van oorsprong een limburger. die naar Lim
burg gekomen was om emigranten naar 



Wisconsin aan te werven. In 1881 vertrok 
hij met een groep van 170 mensen naar Ame
rika. 

D U I VEL S ElL AND. Nederlandse e}(o
nymische vorm voor He du Diable, een eiland 
voor de kust van Frans Guyana, dat in 1854 
als verbanningsoord ingericht werd. Het is 
vooral bekend geworden door het verblijf van 
de ten onrechte veroordeelde kapitein Alfred 
Dreyfus van 1894 tot 1899. 

1. Veenwouden B 60, Diveleilantsje (Van der 
Molen (1951) 51). 
Stuk land bij de Lodde Hel, waar de rover 
Wylde Marten aan zijn eind kwam. Een infor
mant uit Molenend zegt dat het land waarop 
Wylde Marten door de politie doodgeschoten 
werd, later Marten Stik heette (NkA). 

2. Hornhuizen C 22, Duivelseiland (Zijlma 
(1966) 295). 
Afgelegen perceel land. 

3. Amsterdam E 109, het Duivelseiland (De Rid
der (1958) 29). 
Huizenblok tussen Balthasar Floriszstraat, 
Cornelis Anthoniszstraat en Pieter Baststraat, 
aangelegd omstreeks 1895. Aanvankelijk lag 
dit blok vrij gelsoleerd. 

4. Bodegraven E 180, Duivelseiland (NkA). 
Perceel land. 

5. Venendaal F 191, Duivelseiland (NkA). 
Perceel land. 

6. Krommendijk G 173*, 't Duivelseiland (NkA). 
Perceel land. 

7. Sommelsdijk I 24, Duivelseiland (NkA). 
Perceel land. 

E L D 0 R ADO. Mysterieus goudland ergens 
tussen Peru en Guyana. Het is vooral bekend 
geworden door het leugenachtige boek dat 
Raleigh in 1596 over zijn rei zen naar dit land 
geschreven heeft. 
In Duitsland wist men overigens al in 1579 
van het bestaan van dit land af (Palmer (1933) 
61-62; Manguel en Guadalupi (1980) 108). 

1. Midsland A 1, Eldorado (Van Dieren (954) 
252) • 
Duinvlakte die regelmatig onder water stond. 

2. Anna Paulowna E 6b, Eldorado (TMK II blad 
193 (1877». 
Boerderij, gebouwd na 1863 (vgl TMK 
14 (1863». 

blad 

3. Overveen E 94, Eldorado (Allan II (1877) 
132). 
In de eerste helft van de negentiende eeuw 
handelszaak in vreemde planten en gewassen. 

4. Woerden E 184, 1873, Eldorado (NkA). 
Villa. 

5. Koevorden G 95, Eldorado (TMK III blad 
22 E (1954». 
Boerderij, gebouwd na 1935 (vgl TMK II blad 
275 (1935», 
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6. Tienraai L 245b, Eldorado (TMK I blad 52 
(1920» . 
Boerderij, gebouwd na 1895 (vgI TMK I blad 
52 (1895». 

Er bestaat ook een appellatief eldorado "land 
van belofte". Bij geen van de bovenstaande 
namen wordt even weI een lidwoord vermeld. 
Bovendien is Eldorado in het nederlands 
laat geappellativiseerd. De vroegste attestatie 
van het appellatief eldorado dateert uit 1887 
(WNT Ill, 4060). Weliswaar met enige aarze
ling, heb ik de nrs 1-6 daarom toch als 
vernoemingsnaam opgevat. 

FLO RID A. 

Slot en E 103, Florida (TMK II blad 347 (1908». 
Boerderij, gebouwd na 1854 (vgl TMK I blad 
25 (1854». 

K A LAM A ZOO. Stad in Michigan, waar 
zich sinds 1846 vrij veel nederlandse immigran
ten gevestigd hebben. 

Nieuwolda C 122, Kalamazoo (V C 122). 
Ten oosten van het dorp. Denotatum onbekend. 

K LON D IKE. Gebied bij de nVler de 
Klondike in Alaska, bekend geworden door de 
goudvondsten die er in 1896 gedaan zijn. 

Hengstdijk 1 116, Klondike (V 1 140). 
Boerderij. 

LAB R ADO R. Groot schiereiland in het 
noordoosten van Canada. Op oudere kaarten 
vindt men een enkele keer de vorm Labador. 

Wissekerke 1 47, Labador (De Bruin en Wilderom 
(1961) 254). 
"Gebouw" in de in 1713 ingedijkte Rippolder. 

LOU I S I ANA. 

1. Oldebroek F 102, Louisiana (TMK I blad 
27 (1916». 
"Gebouw". 

2. Doetinchem L 37, Louisiana (K Gelderland 
(1843» . 
Boerderij. 

MAR Y LAN D. 

1. Hillegom E 114, 1867, Maryland (Van Loenen 
(916) 29). 
Landhuis. 

2. Haarlemmermeer E 116, Marijland (Staat 
(1868». 
Boerderij, gelegen naast Canada. 

3. De Bilt E 194, Maryland (TMK II blad 446 
(1885» • 
Villa, gebouwd na 1855 (vgl TMK 
32 (1855», 

blad 

MAS 0 NCO U N T Y. County in de staat 
Washington, genoemd naar de in 1859 overleden 
goeverneur Charles H. Mason. 

Nieuweschoot F 16, Masoncounty (TMK II blad 



183 (1934». 
"Gebouw", ontstaan na 1909 (vgl TMK I blad 
11 (1909». 

MAT A N Z A S. Stad op Cuba. 

Terwolde F 131, 1717, Mattanse (Vredenberg 
[1969] 69). 
Landhuis. Volgen 5 de overlevering zouden 
de huizen de Matanse en Tercera door sche
pelingen van Piet Hein gesticht zijn. 

M E X I C O. 

1. Amsterdam E 109, Mexico (Zwaan (1979) 62). 
Boerderij in de in----uJ7b drooggemaakte Grote 
IJpolder. 

2. Oldeberkoop F 21, 1858, Mexico (Fr Ak). 
Boerderij. De buurt eromheen heeft semantisch 
secundair ook deze naam gekregen (RND XV 
(1955) 356). 

3. Wezep F 102a, Mexico (V F 102a). 
Buitenverblijf. 

4. Beilen G 28, Klein Mexico (V G 28). 
Boerderij. 

5. Enschede G 234, Mexico (K Kuyper (1866». 
Dubbelnaam v~~r de arbeiderswoonwijk Hoog 
en Droog, gebouwd na de brand van 1862 
(Buursink (1975) 47-49). 

M I CHI G A N. 

Ermelo F 122, Michigan (NkA). 
Deel van Leuvenhorst. 

M D DEN A MER I K A. 

Den Burg A 8, Midden Amerika (NkA). 
Perceel land, gelegen naast Noord Amerika 
en Zuid Amerika. Vernoeming op basis van 
woordspeling (zie hoofdstuk l.A.1J. 

M 0 N TAN A. 

Ooischot K 187, Montana (TMK II blad 648 
(1928» • 
Villa, in 1917 door iemand gekocht van wie 
de meeste familieIeden omstreeks 1920 naar 
Montana geemigreerd zijn. Sinds 1967 luidt 
de naam Huize Philomena (brief gem. secr. 
Oirschot, 6-07-1981). 

NEW F 0 U N D LAN D. 

Harreveld M 6, New Foundland (TMK II blad 
495 (1936». 
Boerderij, gebouwd na 1916 (vgl TMK II blad 
495 (1916». 

N. I E U W. N E. D E R LAN D. De naamge
vmg van dlt gebled vond plaats in 1614 nadat 
er een .tijd.elijke nederzetting gevestigd was. 
De kolomsahe begon pas in 1624. 

Loppersum C 75, 1802, het Nieuwe Nederland 
(Muntinga en Brongers (1960) 18). 
Waarschijnlijk een buurt tegenover de gere
formeerde kerk. In Loppersum kwam ook de 
naam Westindien voor. 
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o T R A BAN D A of D E 0 V E R Z I J D E. 
Woonwijk tegenover Willemstad op Cura<;ao, 
gesticht in 1707. 

Rijzenburg E 232, Otra Banda (Temminck Groll 
(1981J 91). 
Villa, gebouwd in 1857. 

PAR A MAR I B O. 

Bergen E 18, Paramaribo (Zeiler (1975) 102). 
Rentenierswoning, gebouwd in 1878. 

P E Y TON P LAC E. Fictieve provincie
plaats, in het laatst van de jaren zestig be
kend geworden door de gelijknamige televisie
serie gebaseerd op de eveneens gelijknamige 
roman van Grace Metalious. 

Makkum B 106, Peyton Place (Leeuwarder Cou
rant, 28-01-1976). 
Bijnaam voor een nieuwbouwwijk. 

Q U. E B E C. 

Overloon L 209a, Quebec (V L 210). 
Buurschap. Het naamkeuzemotief berust waar
schijnlijk op het feit dat er uit die omgeving 
mensen naar Canada geemigreerd waren. 

RIO G RAN D E. Provincie in Brazilie. 

Eierland A 5, Riogrande (Catalogus van Eijer
land (1840) 22). 
Dubbelnaam voor de arbeiderswoning de 
Zwarte Keel. De naamkeuze is te danken 
aan M.D. Teenstra, die daar van 1835 tot 
1837 directeur van de Landbouw was. Op 
zlJn reis naar de Oost was Teenstra ook 
in Zuid Amerika geweest (Van der Vlis (1975) 
351-365; Rentenaar (1975) 144-145). 

S ABA. Een van de Kleine Antillen. 

Zevenhoven E 145, Saba (TMK III blad 31 B 
(1949» • 
Boerderij. 

SAN T 0 D 0 MIN G O. Vroegere naam 
van de Dominicaanse Republiek en nu nog de 
naam van de hoofdstad daarvan. 

Haarlem E 97, st. Domingo (Allan II (1877) 
167) . 
Optrekje ten zuiden van de stad. 

SUR I N A M E. 

1. Sloterdijk E 104, Suriname (TMK II blad 
347 (1908». 
Boerderij in de in 1876 drooggemaakte IJpol
der. 

2. Watergraafsmeer E 110, 1725, Suriname 
(Kruizinga (1948) 308). 
Pleziertuin. 

3. Zeist E 229, 1909, Suriname (Bull. van de 
Van de Poll-Stichting 12 (982) 60). 
"Gebouw". 

4. Koudekerke I 80, Suriname (V I 33). 



Perceel land. 

T E R C E 1 R A. Een van de Azoreneilanden. 

Terwolde F 131, 1709, Terceira (Vredenberg 
[1969] 69). 
Landhuis. Volgens de overlevering zouden 
de huizen Tercera en de Matanse door sche
pelingen van Piet Hein gesticht zijn. 

T E X A S. 

Lemmer F 38, Texas (Leeuwarder Courant, 6-
02-1976) • 
Bijnaam voor Lemstervaart. Voor de bebou
wing was dit eeR soort zandvlakte waar het 
erg stoof. 

v U U R LAN D. Zuidpunt van Zuid Amerika, 
in oudere bronnen ook het Vuurland geheten. 

Oldeboorn B 121, 1849, het Vuurland (K Eek
hoff} • 
Complex landerijen. 

W A L DEN. Van 1845 tot 1847 leefde Henry 
Thoreau in een hut bij Walden Pond (Mass.). 
In 1854 schreef hij daarover een boek: "Walden, 
or life in the woods". 

Bussum E 126, Walden (Enklaar en De Vrankrij
ker III (1941~ 
Cooperatieve landbouwonderneming, in 1898 
door Frederik van Eeden opgericht. 

W EST 1 N D fE. Nog in de Camera Obscura 
wordt de vorm de West IndH~n gebruikt. 

1. Surhuisterveen B 68, West Indien (Schotanus
Halma (718». 
Vaart in het veen. 

2. Loppersum C 75, 1774, de Westindien (Mun
tinga en Brongers (1960) 18). 
Complex landerijen. 

3. Zuid Schermer E 68a*, 1750, West Indien 
(Meddens, 69). 
Perceel land. 

4. Oostzaan E 87, Westindie (NkA). 
Perceel land, gelegen naast Oostindie. 

5. Nijhuizum F 1*, 1851, West-Indien (K Eek
hoff). 
Boerderij, gelegen nabij Oostindien en Kaap 
de Goede Hoop. 

6. Molkwerum F 27, West en Oost Indies (V 
F 27). 
Percelen land. 

Z 1 L V E R M E E R. Meer in Utah, ontspro
ten uit de pen van Karl May. die " De schat 
in het Zilvermeer" schreef. 

Nieuwe Biltdijk B 019, 't Sulvermeer (Buwalda 
(1956) 45). 
Vijver, in 1930 ontstaan bij de verzwaring 
van de dijk. 

Z U 1 DAM E R 1 K A. 
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1. Den Burg A 8, Zuid Amerika (NkA). 
Perceel land, gelegen naast Noord Amerika 
en Midden Amerika. Vernoeming op basis 
van woordsveling ( zie hoofdstuk l.A.1). 

2. Veenwouden B 60, Sud Amearika (Fr PIn 
11 (19581 85) . 
Percecl land naast Noord Amerika. 

Z U I DCA R 0 LIN A. 

Mil L 158, 1810, Sud Caroline (Douma (1981) 
55). 
Het gehucht Zuid Carolina is in het begin 
van de negentiende eeuw ontstaan (Hollenberg 
en Peters (980) 152). 



IV.A.2 VOORMALIG NEDERLANDS INDIE 

AT] E H. Sultana at in het noorden van Suma
tra. In 1872 stond Nederland de Goudkust aan 
Engeland af in ruil v~~r de toezegging, dat 
de engelsen zich niet tegen een nederlandse 
gebiedsuitbreiding op Sumatra zouden verzetten. 
In 1873 vielen de nederlanders onder crezochte 
pretenties Atjeh aan. De verovering '" verliep 
~oelz~am. Met onderbrekingen heeft de oorlog 
m AtJeh meer dan vijftig jaar geduurd. 

1. Koedijk E 19, Adje (NkA). 
Perceel land gelegen naast Lombok. 

2. Andijk E 36, Atsje(n) (NkA). 
Perceel land. 

3. Oterleek E 48, Atjeh (NkA). 
Perceel land. 

4. Broek in Waterland E 90, Atjehgouw (TMK 
III blad 25 E (1969»), 
Dubbelnaam voor de Bui,tenweerdergouw . Aan 
d~~ water vindl men een aantal boerderijen 
bl) eLkaar. Mogelijk noemde men de:te plek 
*Aljr· Morfologisch is er geen bezwaar legen 
At]e gouw a1s een samenstelling te beschou
wen met een toponiem in niet-afgeleide vorm 
als eerste lid. Het toponymische eerste lid 
van samengestelde waternamen in Waterland 
heeft dikwijIs een -er- s uff'ix maar er zijn 
o~k voorbeelden van oiet gesu'rfigeerde topo
n~emen, zoals Vla,tet"gangslool, Keerengouw, 
L,ergouw (Van Engelenburg (928) 107, 110). 

5. Nijhuizum F 1*, Atjeh (V F 2e). 
Complex land ten westen van Gaastmeer. 

6. Hunzel L 320, Atjeh (V L 320). 
Groep huizen ten zuiden van het dorp. 

B A L I. Een van de Kleine Soenda Eilanden. 

1. Den Hoorn A 7, Ba 1i (V A 7). 
Perceel land. 

2. 't Zand E 6c, Bali (V E 6c). 
Afgelegen boerderij. 

3. Enkhuizen E 40, Bali (NkA) . 
Perceel land. 

4. Uitgeest E 65, Bali (Krah [1977] 28). 
Perceel land in----ae Uitgeesterbroek, gelegen 
naast Lombok. 

5. Wiler Q 94b, Bali (V Q 95), 
Meelmolen, gelegen bij het huizen blok Lombok. 

BAN D A ElL AND EN. Eilandengroep 
'~. de Molukkenarchipel. De belangrijkste ervan 
ZlJn Groot Banda en Banda Neira. 

1. Amsterdam E 109, Groot Banda (Vi agener 
(1979) 215), 
Villa aan de Weteringschans tegenover het 
Rijksmuseum, gebouwd in 1879 en afgebroken 
in 1979 ten behoeve van de stuitende bouw
sels van de architekt Van Gool. 
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2. Amsterdam E 109, Banda Neira (Wagener 
(1979) 215). 
Villa, gelegen naast nr 1. Zelfde bouw- en 
sloopgeschiedenis. 

3. Nieuwdorp I 85a, Banda Neira (TMK I blad 
48 (1944». 
Boerderij in de Nieuwe Kraaiertpolder. Heette 
tevoren Landbouwlust (TMK I blad 48 (1923)) 
en Bouwmanslust (TMK 1 blad 48 (1904» . 

4. Leeuwen L 53, Banda (K Kuyper (+ 1867». 
"Gebouw", gesticht na 1852 (vgl TMK I blad 
39 (1852»). 

BAN D J E R MAS I N. Sultanaat op Borneo. 

Uithoorn E 148, Bandjermasin (TMK III blad 
31 B (1949». 
Boerderij in de in 1883 drooggemaakte Leg
meerpolder. 

BAN DOE N G. Stad en regentschap op Java. 

De Bilt E 194, Bandoeng (Pott (1913) 21l. 
tlGebouw". 

BAN TAM. Sultanaat op Java. De eerste 
nederlanders, De Houtman en Keyzer, verschenen 
in 1596 op de rede van Bantam. 

1. Hoogkarspel E 37, 1677, Bantam (Hoogenbosch 
(1976) 6). 
Herberg. 

2. Amsterdam E 109, "Bantam". 
Ik neem aan dat ~e onofficiele naam 
van de oudste bewoning langs de Binnenban
tammerstraat geweest is. Deze straat is in 
het laatst van de zestiende eeuw aancrelegd 
kort voordat de eerste hollandse e:pediti~ 
uit Oost Indie terugkeerde. Die schepen wer
den in de bocht van de Waal, vlakbij deze 
straat, gelost (Ter Gouw (1896) 17>. Volgens 
Van Gelder wordt de Bantammerstraat voor 
het eerst vermeld in 1607. Zij geeft niet 
de vorm waaronder hij in de bron verschijnt 
(Van Gelder (1913) 8). Zelf vond ik 1614, 
Bantam strate (Pontanus (1614) kaart bij 
fol 268); 1625, Bantam Straet (K Amsterdam 
(1625» en 1631, Banlem Straet en Bantemer
straet (Kohier (1631) 27, 29). Omstreeks 1600 
wordt de bewoning ter plaatse aangeduid 
als liggende buiten Bantamspoort (Van Gelder 
a. w. ). Over de Gelderschekade ligt dan de 
Bantamsb:r;:ug, 1605, Bantams brugge (Noord
kerk I II ~748) 1550). AUe amsterdamse hodo
nymisten h~ben tot nu toe aangenomen dat 
de namen Bantam(mer) straat, Bantamspoort 
en Bantamsbrug gegeven Zljn "ter eeuwige 
gedachtenis dat daar de eerste schepen van 
Bantam waren aangekomen". Dat wil dus 
zeggen dat men ze als samensteUingen met 
een exoniem als eerste lid beschouwt. lJiijn 
veronderstelling is daarentegen dat het sa
menstellingen met een vernoemingsnaam als 
eerste lid zijn. Ik heb daarvoor een aantal 
namensemantische overwegingen. Amsterdam 
kent in het begin van de zeventiende eeuw 
vele namen op -bruQ (v",l K Amsterdarn(1617». 
Het eerste lid ~deze samenstellinQen kan 
tot verschillende woordklassen beho~en. In 



een aantal gevallen is het een toponiem, 
zoals in Mols brull (naar het huis De Moll, 
Wateryoorts brug, ~aernpoorts brug, en Gast
hUys MeuJe brug. Het gaat dus steeds om 
de naam van een lokaliteit die bij de betref
fende brug ligt of in de straat die er op 
aan loopt. Bij 5. Jansbrug, 5 Lusyen brug, 
Oumanne brug en Huijssitte brug hebben 
we met namen van geestelijke of charitatieve 
instellingen te maken. Tijdens de vorming 
van de samenstellingen heeft er in het eerste 
lid grondwoordellips plaats gevonden, waar
door de elementen -klooster en -huis verdwe
nen zlJn. Een waternaam als eerste lid vin
den we in Armsbrug (Oudezijds-- en Nieuwe
zijds- ) , Kolcksbrug en Aems telsbrug. Ten
slotte z i j n er nog de namen Nieselsbrug , 
Uyl enbut:chs hoge brug. Raepenburchs brug, 
UijlenburChs brug en Markes brug. Hierb"ij 
bestaat het eerste lid steeds uit de namen 
van een buurt die via die brug bereikbaar 
is. We zien dus dat er rond 1600 onder de 
amsterdamse brugnamen geen samenstellingen 
voorkwamen waarbij het eerste lid de naam 
van een buiten de stad ge1egen lokaliteit 
was. Als we Bantam in Bantamsbrug als exo
niem zouden beschou"'en, zou dit een uniek 
geval betekenen. Interpreteren we Bantam 
daarentegen als de naam van een buurt, 
dan zou Bantamsbrug in het bovengeschetste 
patroon van amsterdamse -brugnamen passen. 
Amsterdam telde aan het begin van de zeven
tiende eeuw natuurlijk niet zoveel poorten 
als bruggen. Daardoor is het beeld van de 
poortnamen wat minder duidelijk. Voor zover 
het eerste lid een toponiem of een topony
mische afleiding is kunnen we daarbij echter 
toch vergelijkbare tendenzen waarnemen als 
bij de brugnamen (vgl K Amsterdam (1617); 
K Amsterdam (1625); Wagenaar I (1760) 15, 
49-50). 5int Antonispoort. 5int Olofspoort, 
5int Peterspoort en Regu!ierspoort zijn naar 
nabij gelegen charitatieve of geestelijke in
stellingen genoemd. Bij de -poortnamen die 
een nederzettingsnaam, een straatnaam of 
een afleiding daarvan als eerste lid hebben, 
gaat het enerzijds om namen van lokaliteiten 
binnen of bij de stad, zoals in Kerkzijde, 
Kerkstraat- of Warmoesstraatpoorl, Nieuwen
dijkerpoort. Bindw ijkerpoort en Heil igewegs
poort . Anderzijds belreft net namen van ver
deraf gelegen pIa at sen • Deze staan echter 
over de weg met de genoemde poorten in 
een direkte verbinding, zoals we weten van 
de Haarlemmerpoort. vieesperpoort en Muider
poort. Het is bij deze laatste vier namen 
ook mogelijk het eerste lid als grondwoord
ellips van een naam op -straat te interpre
teren. We zien dus ook bij de -poortnamen 
dat er een rechtstreekse relatie bestaat tus
sen de poort en de lokaliteit die in het eer
ste lid van zijn naam genoemd wordt. 
Tenslotte is er nog de vraag hoe we de naam 
Bantam(merlstraat moe ten zien in het licht 
van de andere namen op -straat. Als we 
de lijst bij Wagenaar doorlopen. Iiler~en we cia t' 
een groot aantal namen op -straat (en -steeg) 
met een toponiem samengesIeICfls (Viagenaar 
a.w. 69-75). Vrijwel geen daarvan denoteert 
een lokaliteit buiten de stad. De eniae uit
zonderingen vormen de namen Haarl~mmer
s traat, Leioses!raa L, Utrechtsestraat, Vlees-
perstraaL en l-l:uiders traat, genoemd naar 

de plaatsen waar deze straten mee in ver
binding stonden. Bantam (mer) straat, samen
gesteld met een exoniem zou tussen deze hon
deraen namen dus een unicum vormen. 
Voor zover de in de zeventiende eeuw be
staande amsterdamse namen op -brug, -poort 
en -straat met een toponiem of een- topony
mische-afleiding samengesteld waren, was 
dit steeds de naam van een lokaliteit in 
de nabijheid van of in rechtstreekse verbin
ding met die brufJ, poort of straat. Dit lijkt 
1111) U een zwaarwegend argument om aan te 
nemen dat *Bantam ook een der:gelijke 10k ali
teit "'as. lk"'Wil verdeI' nog attenderen op 
een morfologische aanwijzing dat *Bantam 
als een lokaliteit in de stad en niet als 
een daarbuiten beschouwd werd. Bij de namen 
op -poort en -straat met een toponiem of 
een toponymiscne afleiding als eerste lid 
zien we vier verschillende soorten samenstel
lingen optreden: stamcomposita, genitiefcom
posita en adjectivische compos ita met een 
afleiding op ~ of -se, vgl Muider-, Haar:
lemmer-, Weesper-, Utrechtse-. Het bliji<t 
nu-dat we de eerste twee. dus die met III 
of -s, aUeen dan aantreffen als het eerste 
lid de naam van een lokaliteit met het ken
merk < + Amsterdam> is. De suffixen -er en 
-se zien we zowel toegepast bij toponiemen 
die het kenmerk < - Amsterdam> als bij die 
welke het kenmerk < + Amsterdam> hebben. 
De vorm Bantammerstraat geeft dus geen uit
sluitse1. Op gr:ond van de vormen Bantams
poort en Bantam Straet mogen we daarentegen 
misschien aannemen dat we in het eerste 
lid van deze samenstellingen met een amster
damse lokaliteit, genaamd *Bantam te doen 
hebben. Deze dateer:de uit het 1aatst van 
de zestiende eeuw en was vernoemd naar 
het gebied op Java waar de hollanders hun 
eerste succesvolle hande1scontacten ge1egd 
hadden. Toen *Bantam eenmaa1 bestraat was 
en er ook aan weerszijden straten aangelegd 
waren, heeft men uit systematische overwe
gingen aan de naam eerst het element -straat 
toegevoegd en vervolgens het eerste lid van 
deze nieuwe samenstelling tot een afleiding 
op -er omgevormd. 

3. Hilversum E 161, Bantam (Van Lennep (1962) 
73). 
Buitenplaats, in 1878 gebouwd door Maurits 
Jacob van Lennep. 

4. Maartensdijk E 193, Bantham (TMK lli blad 
32 A (1952)). 
"Gebou",". Op K Utrecht (1696) komt in Maar
tensdijk de naam Bentem voor. Het is niet 
duidelijk of het hier om dezelfde lokaliteit 
gaat. 

5. Noordgouwe I 39, 1641, 5t. Jeroenspold(er:) 
alias Bantam (Van Boxhorn I (644) 891. 
De 5t. Hieronymuspolder is bedijkt in 1458 
en overstroomd in 1530. De herdijking vond 
plaats in 1603, waarna de polder de dubbel
naam Bantam gekr:egen heeft. Over het motief 
voor de keuze van deze naam is niets bekend 
(Ermerins VIll, 2 (1797) 167-172). 

6. Tricht K 79a, Bantam (NkA). 
Huis en boomga~ 
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BAT A V I A. Deze stad is in 1619 gesticht 
op de puinhopen van Jacatra. Reeds in 1617 
hadden de heren XVII tot de naam Batavia 
besloten. Dit was een latinisatie van de naam 
de Betuwe. Zestiende- en zeventiende-eeuwse 
geleerden gebruikten deze latijnse vorm om 
er het voorouderlijk gebied van de hollanders 
mee aan te duiden. Coen had als naam voor 
het "rendez-vous" in Indie liever *Nieuw Hoorn 
gezien (Muller (1932) 132-145). 

1 . Roodhuis B 1Ilc, Batavia (TMK I blad 10 
(1909)) . 
Eertijds herberg, later melkerij (Kalma (1949) 
28). 

2. Weesp E 121, Batavia (Gille Heringa (1874) 
15) • 
"Gebouw". 

3. Muiden E 122, Klein Batavia (TMK II blad 
368 (1885)), 
Boerderij. 

4. Nunspeet FIll, Batavia (K Gelderland 
(1843)) • 
"Gebouw". 

5. Seherpenzeel F 186, Batavia (K Gelderland 
(1843)). 
Boerderij. 

6. Sommelsdijk 24, Batavia (NkA). 
Pereeel land. 

7. Kadzand I 103, Batavia (V I 103) . 
Perceel land. 

8. Eehteld L 49, Batavia (K Boven Rijn, blad 
7 (1831)). 
"Gebouw". 

9. Leeuwen L 53, Batavia (K Boven Rijn, blad 
6 (1831)). 
Boerderij. 

10. Nijmegen L 71, Batavia (K Tranehot, blad 
1 (1803-1813)). 
"Gebouw". 

11. Ooien L 95, Batavia (TMK I blad 39 (1910)). 
"Gebouw". 

BEN K 0 E LEN. Residentie op Sumatra. 

Zeien C 179, 1858, Benkoelen (NkA, brief B 
en W van Vries aan de Comm. des Konings, 
29-05-1858, vgl Rentenaar (1970) 58); 1861, 
Klein Benkoelen (sehilderij door S. Berghuis 
in het Ned. Openluehtmuseum te Arnhem). 
Boerderij, gestieht in 1856. Omstreeks die 
tijd hebben zieh geen personen uit Benkoelen 
in Vries gevestigd (Brief C. Kokke, 22-10-
1976). In 1858 is Benkoelen ook reeds de 
naam van het gehueht rand die boerderij. 
Behalve op het sehilderij komt de toevoeging 
klein- verder niet meer voor. 

B E S 0 E K 1. Residentie op Java. 

1. Haren C 113 ,11861, Bezoeki (Vinhuizen (1935) 
324). 
Buitentje. 
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2. Beverwijk E 79, Bezoeki (TMK II blad 310 
(1896)) . 
Boerderij in de Zuid Wijkermeerpolder. 

B 0 R N E O. 

1. Driebergen E 233, Borneo (Gids Lustwarande 
[+ 1910]). 
Terrein, ontgonnen na 1866 (vgl K Kuyper 
(1866)) . 

2. Lochem G 246, Borneo (Ligterink (1981) 94). 
Villa, + 1868 gebouwd door E.C. Phaff, rijks
ontvanger te Loehem. Naamkeuze in associatie 
met de reeds bestaande namen Java, Sumatra 
en Celebes. 

3. 's Gravendeel K 93, Borneo (V K 094). 
Groep huizen. 

4. Zeeland L 157, Borneo (V L 157). 
Bijnaam voor het gehucht Oventje, gegeven 
+ 1900. 

5. Mil L 158, Klein Borneo (V L 153). 
Nieuwbouwwijk. 

B ROM O. Nog steeds werkende vulkaan op 
Java. 

Hornhuizen C 22, Bromo (TMK I blad 6 (1864)). 
Boerderij. Naamna een brand en herbouw 
in 1846 gegeven op advies van M.D. Teenstra, 
die ook in Eierland aetief geweest was bij 
de keuze van oostindisehe namen (brief T .C. 
van Hoorn, 25-03-1974; Rentenaar (1975) 144-
145) • 

B U I TEN Z 0 R G. Aangenaam gelegen 
plaats op Java waar de gouverneur-generaal 
zijn buitenverblijf had. 

1. Eierland A 5, Buitenzorg (Catalogus van 
Eijerland (1840) 16). . 
Boerderij, gestieht na 1835. De naamkeuze 
is te danken aan M.D. Teenstra, die daar 
van 1835-1837 direeteur van de Landbouw 
was. Teenstra had ook Indie bezoeht (Van 
der Vlis (1975) 351-365; Rentenaar (1975) 
144-145) . 

2. Baarn E 163, Buitenzorg (K Kuyper (1866)). 
Villa. In Baarn kwamen ook de villanamen 
Java en Oost Indie voor. 

Buitenzorg vinden we i.n Nederland l!:eef fre
quent a!s naam voor villa' 5 en landhuizen. 
Hij hoort tot het semantische type van de 
positieve abstraeta. die we vooral bij deze 
denotatumcategorie vee! a an'treffen . Alleen 
in de twee hierboven genoemde gevallen lijkt 
het mij dat we met vernoeming naar de 
plaats in Indie te doen hebben. 

C E L E B E S. 

Loehem G 246, Celebes (Klomp en Somer (1977) 
34). ---
Villa, gebouwd in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. 

DEL I. Stad en afdeling op Sumatra. 



Noordwijk E 131a, Deli (Van Eeden (1983) 22). 
Bollenveld. --

D J A TIT 0 E D JOE H. Plaats op Java. 

Noordwijkerhout E 112, Djati Toedjoe (1913) 
83). 
"Gebouw" ~ 

D J E ~; B E R. District op Java. 

Bloemendaal E 95, Villa Djember (Allan II (1877) 
123) . 
Villa, gebouwd door iemand die in Djember 
een plant age had bezeten. 

D JOE RAN G. Stad op Java. 

1. Assen G 4, Djoerang (Gille Heringa (1874) 
51) . 
"Gebouw". 

2. Zoelen L 41, Djoerang (Gille Heringa (1874) 
51). 
"Gebouw". 

D E G ROT E 0 0 ST. Dubbelnaam voor 
de Molukken (WNT XI, 203). 

Barneveld F 170, de Groote Oost (TMK I blad 
32 (1856» . 
"Gebouw". 

N DIE. Met Indie werd zowel Voor- en Ach
ter Indie als Nederlands Indie aangeduid. Hier
onder zijn aHeen vernoemingen naar het laatste 
gebied opgenomen. 

1. Ulrum B 16, Noord Indie (Gille Heringa 
(1853) 135) . 
Huis, + 1830 gebouwd door M.D. Teenstra 
na terugkeer van zijn verblijf in Oost- en 
West Indie (brief T .C. van Hoorn, 25-03-74). 

2. Lutjebroek E 38a, 1844, Indien (NkA). 
Perceel land. 

3. Sloterdijk E 104, Klein Indie (K Amsterdam 
(1929». 
Boerderij. 

4. Zwijndrecht K 90, Klein Indie (V K 90). 
Oude buurt. 

5. Dubbeldam K 95, Klein lndie (V K 94). 
Denotatum onbekend. 

N S U LIN DE. Door Multatuli geconstru
eerde naam voor de nederlandse bezittingen 
in Oost lndie. Hij heeft hem voor het eerst 
in de Ma x Havelaar (l860) g e bruikl. Wa arschijn
lijk is d e vo minS gebaseerd op de elementen 
insula "eiland" e n tndie (WNT V L, 2025). Sinds 
<I'C)ii r.en zevcntig van de negentiende eeu", 
komen we In s ulinde reg e-lm a ti g al s dubbelnaa.m 
voor Ne der l a.nds lndie tegen. 

1. Breukelen E 157, lnsulinde (PoU (1913) 195). 
IIGebouw". 

2. Baam E 163, Insulinde (Gein. gids [1896] 
58). 
Villa. 
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3. Lewedorp 1 67b, lnsulinde (TMK 11 I blad 
48 E (1958». 
Boerderij, gebouwd na 1944 (vgl TMK I blad 
48 (1944». 

4. Wemeldinge I 72, lnsulinde (Philipse en 
de Groene (1972) 116), 
Villa, gebouwd .!. 1920. 

J A CAT R A. Stad op Java, in 1619 door 
Coen verwoest. Op de puinhopen ervan verrees 
Batavia. 

1. Beemster E 73a, Jacatra (TMK I blad 19 
(1964» . 
Boerderij. 

2. Jutfaas E 223, Jacatra (Gille Heringa (1874) 
119) . 
"Gebouw". 

A V A. 

1. Niewolde C 122, Java (NsI). 
Perceel land. Naast Sumatra. 

2. Berkhout E 56, Java (NkA). 
Perceel bouwlan~elegen naast Zweden en 
Noorwegen. 

3. Baam E 163, Java (Gent. gids [1896] 62). 
Villa. 

4. Alfen aan de Rijn E 176, Java (Pott (1899) 
167) • 
"Gebouw" . 

5. IJselmuiden F 89, 1800, Java (Moerman (1954) 
30). 
Huis, later ook buurt (vgl V F 89). 

6. Dalfsen F 98, Java (TMK III 21 H (1954». 
"Gebouw", gesticht na 1889 (vgl TMK I blad 
21 (1889». 

7. Batmen F 138, Java (TMK 11 blad 395 (1907». 
"Gebouw" . 

B. Bergentheim G 115, Java (V G 112*). 
Afgelegen streek Ianer:--

9. Almelo G 173, Java ([Hattink, 1903] K). 
Buurt buiten de oude stad. 

10. Goor G 223, het Java 
54). 
Buurt, gebouwd v66r 1900. 

(Wondergem (970) 

11. Lochem G 246, Java (Ligterink (1981) 85-
94). 
Villa, in 1840 gebouwd door J.G.H. Hoffman. 
Deze was factor van de Nederlandse Handel
maatschappij en produceerde katoentjes voor 
de export naar Java. 

12. Bruinisse I 53, Java (Huibers (1972) 91). 
Al + 1900 bekende dubbeinaam voor de wijk 
de 'iioomdijk. 

13. Stavenisse I 54, Java (RND V, 46). 
Jongere. dubbelnaam v~~r de wijk de Kleine 
Kaai. 



14. Sint Annaland I 55, Java (RND V, 48). 
Groep huisjes aan het einde van het dorp. 

15. Poortvliet I 75, Java (V I 73). 
Perceel land in de Weihoek. 

16. Nieuwdorp I 85a, Java (V I 85a). 
Denotatum onbekend.--

17. Terneuzen I 112, Java (Gille Heringa (1853) 
91). --
"Gebouw". Ook reeds lang naam voor een 
arme buurt (De Vries (1977) 67). 

18. Baarland I 114, Java (Evertse (1978) 66). 
Boerderij. 

19. Boeikop K 35, Java (V K 35). 
Perceel land. 

o G J A K ART A. Sultanaat op Java. 

1. Amsterdam E 109, Djocjakarta (Van Eck (1948) 
181). 
Achttiende-eeuws zomerverblijf. 

2. Voorburg E 195, Djacja Carta (Voorhoeve 
(1973) 6). 
Villa, in 1902 
uit Nederlands 

gebouwd voor een ingenieur 
Indie. Na 1918 is de naam 

vervangen door Oostvliet. 

3. Dalfsen F 98, *Djokjakarta (Van der Pot, 
79-80) . 
Buitenplaats. Heette aanvankelijk De Horte. 
Omstreeks 1800 kwamen De Horte en het nabij
gelegen Rouse's Goed in handen van de fami
lie Van Rhijn. Deze gaf ze de namen Djokja
karta en Mataram, vernoemingen naar gebie
den waar zij bezittingen had gehad. De naam 
Mataram yond ingang, maar Djokjakarta werd 
door de omwonenden niet geaccepteerd. Deze 
naam moest weer wijken voor De Horte. 

K A L I WOE N G 0 E. Stad op Java. 

Koudekerk E 173, Kalie Woengoe (TMK II blad 
423 (1873)). 
"Gebouw". 

K E MOE DIN G. Stad op Java. 

Zoeterwoude E 170, Kemidjing (Gille Heringa 
(1874) 125). 
"Gebouw". 

D E K RAT 0 N. Verblijf van de sultan 
van Atjeh. In de nederlandse pers werd het 
voorgesteld als een geduchte sterkte met een 
trots paleis. In werkelijkheid was het niet 
meer dan "een armzalige verzameling huisjes 
en hutjes, omgeven door een vervallen aarden 
wal" (Van 't Veer (1969) 64). Desondanks lukte 
het de nederlanders in 1873 niet de Kraton 
te veroveren. Bij de belegering sneuvelde gene
raal Kohler. De stemming in het vaderland 
moet toendertijd met betrekking tot de gebeurte
nissen rond de Kraton lichtelijk hysterisch 
getint geweest zijn getuige het gedicht van 
P. Haagsma: 
"Naar Atchin, de Kraton! daar zetelt het kwaad. 
Schuilt ontrouw, broeit zeeroof en smeulde verraad". 
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Begin 1874 werd de Kraton door Van Swieten 
ingenomen. De vreugde daarover in Nederland 
was groot, het militaire effect in Atjeh gering 
(Van 't Veer a.w. 74-78; 98-100). Volgens Mul
tatuli was het onjuist het sultansverblijf op 
Atjeh de Kraton te noemen. Het beg rip kraton 
was een javanisme en betekende zeker niet 
"vesting" (Aantekening bij de editie-1875 van 
de Max Havelaar (Multatuli, Volledige Werken 
I (1950) 322)). 

1. Bloemendaal E 95, de Kraton (Roderkerk 
II, 155). 
Naam in de duinen, door helmplanters gege
yen toen de Kraton gevallen was. 

2. Meppel F 74, de Kraton (Poortman (1979) 15). 
Huizenblok, gebouwd in de jaren zeventig 
van de negentiende eeuw. 

3. Ermelo F 122, de Kraton (NkA). 
Denotatum onbekend. 

4. Deventer F 133, de Kraton (V F 133). 
Buurt. 

5. Dieren F 200, de Kraton (Karmiggelt e.a. 
(1980) 76). 
Rijtje huizen. 

6. Maassluis 
134) . 
Wijk. 

7, de Kraton (RND Xl (1968) 

7. Rozenburg I 14, de Kraton (V I 14). 
Deel van een buurt. Het motief voor de ver
noeming werd gevormd door het feit dat daar 
nogal wat ruzies plaats vonden. 

8. Heenvliet I 15, de Kraton (Van Herpen (1974) 
21). 
Huisje. Naam gegeven nadat er een aantal 
KNIL-veteranen ingetrokken waren. 

9. Spijkenisse 1 18, de Kraton (De Baan (1975) 
36). 
Grote schuur. 

10. Domburg 
124). 

60, de Kraton (Kesteloo (1913) 

Naam door arbeiders tijdens de afbraak in 
1883 aan een villa gegeven. De eigenaar 
heeft de naam niet voor de nieuwbouw willen 
overnemen. 

11. Schiedam K 3, de Kraton (Van der Feijst 
(1975) 144). 
Stoombranderij, gesticht v66r 1901. 

12. Rotterdam K 5, de Kraton (Moquette en 
Droogendijk (1928) 152). 
Buurtje bij de Maashaven. De naam was v66r 
1910 al weer verdwenen. 

13. Vlaardingen K 42a, de Kraton (Anderson 
(1973) 17). 
Fabrieksgebouw. 

14. Alblasserdam K 53, de Kraton (NkA). 
Perceel weiland. 

15. Gorkum K 99, de Kraton (RND IX (1952) 
76). 



Wijk. 

16. Arnhem L 23, de Kraton (Markus (1907) 
476). 
Bijnaam voor een gebouw dat in 1874 voltooid 
werd. 

K REM B 0 ENG. Stad op Java. 

Drijber G 
(1900)) ; 
21) . 

50a, Kremboon, (TMK 
de Kremboog Dr Vn 

II blad 240 
30 (Drijber) 

Ontginning, gesticht na 1875 (vgl TNiK 
blad 17 (1875)), 

LAD J O. Stad op Java. 

Wageningen L 10, Ngladjoe (Steenbergen (1970) 
123-125) . 
Buitenplaats, gesticht door iemand die te 
Ladjo een tabaksplantage bezeten had. 

L 0 M B 0 K. Een van de Kleine Soenda Eilan
den. In 1894 was dit eiland het schouwtoneel 
van veel wapengeweld, dat aanvankelijk voor 
de nederlanders niet zo voorspoedig uitviel. 
Uiteindelijk won het nederlands-indische leger, 
tot grote vreugde van het vaderland (Witte 
(1979) 285-293; zie ook hoofdstuk I.A.3). 
Lombok is ook de aanduiding voor een spaanse 
peper (Van Dale (1976) 1378). Verder moet het 
ook een soort snoep geweest zijn (Van der Haar 
(1967) 51). 

1. Den Hoorn A 7,Lombok (V A 7). 
Perceel land. 

2. Hollum B la, Lombok (Fockema Andreae (1955) 
64). 
Gat, ontstaan door een dijkdoorbraak in 
1894. 

3. Sint Jacobiparochie B 18, Lombok (Buwal
da (1953) 7). 
Perceel bouwland. Dit kwam in 1894 in an
dere handen. Het was sterk verwaarloosd. 
Er groeide veel onkruid. Het feit dat dit 
"een kopje kleiner" gemaakt moest worden, 
zou het motief v~~r de vernoeming geweest 
zijn. 

4. Winaldum B 44, Lombok (Fr Ak). 
Afgelegen arbeiderswoning. 

5. Minnertsga B 46a, Lombok (Fr Ak). 
Perceel land. 

6. Minnertsga B 46a, Lombok (Fr Ak). 
Perceel land te Wier;--5UO meter ten oosten 
van nr 5. 

7. Franeker B 48, Lombok (Pott (1913) 258; 
RND XV (1955) 144) .---
Dubbelnaam voor de buurt Vredenburg. 

8. Dronrijp B 51, Lombok (V B 51). 
Denotatum onbekemr:--

9. Beetgum B 52a, Lombok (NkA). 
Denotatum onbeke~ 

10. Huizum B 57, Lombok (NkA). 
Denotatum onbek~ 
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11. Sebaldeburen B 71, de Lombok of de Lom
mert (NkA). 
Perceel weiland. 

12. Tritzum B 81, Lombok (VI B 81). 
Perceel grasland-. ---

13. Deersum B 91, Lombok (V B 52). 
Perceel land. 

14. Grouw B 94, Lombok (Spahr van der Hoek 
(1950) 68). 
Rietstrook, sinds het begin van deze eeuw 
bebouwd. Men moest het water over om het 
te bereiken. 

15. Offingawier B 116, Lombok (V B U5a). 
Boerderij. Naam gekozen wegens de afgelegen 
ligging. Is dit dezelfde als de ongespecifi
ceerde Lombok bij Pott «1913) 258)? 

16. De Hemrik B 124a, Lombok (Spahr van der 
Hoek (1950) 68). ---
Afgelegen perceel land. 

17. Tinallinge C 032, Lombok (V 26c). 
Boerderij. 

18. Onderdendam C 32a, Lombok (V C 27a). 
Steenfabriek en een aantal huizen. 

19. Middelstum C 34, Lombok (NkA). 
Perceel land. 

20. Stedum C 74, 1919, Lombok (Stedum [19671 
40; NsI). 
Aantal huizen, waaronder een tehuis voor 
daklozen. 

21. Tenboer C 76, Lombok (V C 77). 
Complex land. 

22. Wagenborgen C 85, Lombok (De Haan (1948) 
583) . 
Buurtje met strijdlustige bewoners. 

23. Groningen C 108, Lombok (Ter Laan (1952) 
500). 
Buurt. Naam gegeven in 1894. 

24. Uiterburen C 126, Lombok (Antonides [1973·· 
194, 267). 
Woonhuis v~~r een aantal gezinnen. Hier 
woonde iemand die in 1894 op Lombok gevoch
ten had. 

25. Ree C 177, Lombok (NkA). 
Perceel land. ---

26. Gieten C 185, Lombok (V C 185). 
Zandweg met enige fabriekswoningen. Waar
schijnlijk woonde hier iemand die op Lombok 
gevochten had. 

27. Medemblik E 14, Lombok (NkA). 
Afgelegen perceel lamr:--

28. Warmenhuizen E 16, Lombok (NkA). 
Perceel bouwland. 

29. Schoorl E 17, Lombok (NkA). 
Perceel' land. 



30. Bergen E 18, Lombok (NkA). 
Perceel land. 

31. Koedijk E 19, Lombok (NkA). 
Perceel land gelegen naast Adje. 

32. Koedijk E 19, Lombok (NkA). 
Perceel land. 

33. Oude Niedorp E 25, Lombok (NkA). 
Gehucht. 

34. Midwoud E 31, Lombok (NkA). 
Perceel land. 

35. Enkhuizen E 40, Lombok (NkA). 
Perceel land, nabij Bali. Naam gekozen we
gens de verre ligging. 

36. Venhuizen E 40a, Lombok (V E 61). 
Afgelegen boerderij, gebouwd omstreeks 1894. 

37. Sint Pancras E 47, Lombok (NkA). 
Perceel land. 

38. Hem E 61a, Lombok (V E 56*). 
Ver van de weg af gelegen gehucht. 

39. Uitgeest E 65, Lombok (Krah [1977] 34). 
Perceel land, gelegen naast Bali. 

40. West Graftdijk E 67a, Lombok (NkA). 
Perceel land. Heette tevoren Relilderts. 

41. llpendam E 89, Lombok (NkA). 
Perceel land. 

42. Noordwijk E 131a, Lombok (Van Eeden 
(1983) 22). 
Bollenveld. 

43. Katwijk aan Zee E 133, het Lombok (V E 
133) . 
Buurt, gebouwd omstreeks 1894. 

44. De Kaag E 140*, Lombok (Roos, 91). 
Dubbelnaam voor ""het"eiland Vogelenkamp. 
De naam zou te danken zijn aan het feit 
dat hier een oud-indischman gewoond had 
die de bijnaam de Radjah van Lombok droeg. 

45. 's Graveland E 158, Lombok (K Corversbos 
(1975)) . 
Groepje huizen. 

46. Voorschoten E 168, Lombok (NkA). 
Perceel land. 

47. Woubrugge E 172, Lombok (NkA). 
Perceel land. - --

48. Hazerswoude E 
Fabrieksgebouw. 
gekozen omdat 
het hoofdgebouw 

174, Lombok (V E 174). 
De ~is waarschijnlijk 

dit gebouw nogal ver van 
lag. 

49. Utrecht E 192, Lombok (Olthoff (1970) 59). 
Buurt, genoemd naar de Lombokstraat die 
in 1896 als laatste van een uitbreidingsplan 
voltooid werd. 

50. Maartensdijk E 193, Lombok (Van der Rijst 
(1973) 16). 
Buurtje. 

51. Gouda E 209, Lombok (Scheygrond (1979) 
121) • 
Laad- en losplaats van de NS. De naam zou 
omstreeks 1870 ontstaan zijn [sic!]. 

52. Gouda E 209, Lombok (Scheygrond (1979) 
121) . 
Deel van de Varkensmarkt, gebouwd in 1894. 

53. Ypkolsga F 3*, Lombok (Fr Ak). 
Perceel weiland. 

54. Oldeouwer F 05*, Lombok (V F 5*). 
Complex land. 

55. Tjallebert F 10, Lombok (Spahr van der 
Hoek (1950) 68). 
Afgelegen perceel land. 

56. Nije Haske F 13b, Lombok (NkA). 
Perceel land. 

57 . Noordwolde F 47, Lombok (TMK blad 16 
(1909)). 
Plaggenhuttendorp. De naam zou gegeven 
zijn na een grote onderlinge vechtpartij van 
de bewoners van het Westerse Veld (Kamminga 
(1964) 26). 

58. Spanga F 54, Lombok (NkA). 
Afgelegen complex riet- en weiland, verveend 
omstreeks 1894. 

59. Oldemarkt F 56, Lombok (V F 56). 
Perceel bouwland. 

60. Blokzijl F 65, Lombok (V F 65). 
Perceel weiland. ---

61. Oosterholt F 89*, Lombok (V F 89*). 
Gehucht. 

62. Zwolle F 96, Lombok (V F 96). 
Huis met omliggende grond. 

63. Oldebroek F 102, Lombok (StiBoKa). 
Afgelegen perceel l~ 

64. Harderwijk F 108, Lombok (V F 108). 
Perceel bos, aangelegd omstreeks 1894. De 
naam zou gegeven zijn door de bosarbeiders 
die daar gewerkt hadden. 

65. Nijbroek F 130, Lombok (V F 130). 
Achterbuurt. 
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66. Deventer F 133, Lombok (V F 133). 
Buurt. 

67. Twello F 155, Lombok (NkA). 
Huis. 

68. Empe F 178a, Lombok (V F 177b). 
Perceel land. 

69. Leersum F 188, Lombok (TMK II blad 466 
(1912)) . 
Complex bos en bouwland. Onder invloed 
van alcohol en onder indruk van het neder
landse optreden op Lombok begon een inwoner 
van Leersum hier op een dag in 1894 vanaf 
een heuveltop op de maan en de sterren te 
schieten. De bevolking gaf deze top daarna 



de naam Lombok. Semantisch-secundair is 
deze naam later op de omgeving overgegaan 
(Versteegh (1964) 33). 

70. Venendaal F 191, op het Lombok (Valken
burg (1974) 83). 
Dubbelnaam voor de Wilhelminastraat. 

71. Ellekom F 102, Lombok (Van den Burg 
(1962) 78). 
Buurt, gebouwd omstreeks 1900. 

72. Anrijp G 04, Lombok (Houwink (1910) 177). 
Terrein met plaggenhutten. 

73. Grollo G 8, Lombok (V C 182a). 
Complex landerijen op het Ellertsveld. 

74. Westerbork G 30, Lombok (TMK II blad 
205 (1912)). 
Herberg, gebouwd omstreeks 1894 (V C 184l. 

75. Emmen G 58, Lombok (Genl. plaatsbeschr. 
Emmen (980) 50)-.-
Woonwagenkamp, daterend uit 1894. 

76. Nieuw Heten G 195b, 1937, Lombok (NkA). 
Complex land, ontgonnen omstreeks 1894 (V 
F 132). 

77. Borne G 201, Lombok (V G 200). 
Boerderij. 

78. Hengelo G 204, .± 1900, Lombok (Viator, 
13) • 
Achterbuurt, gebouwd in 1894. 

79. Ouddorp I 19, Lombok (V I 19). 
Perceel bouwland in de duinen. 

80. Meliszand 1 22, Lombok (V I 22). 
Perceel land. 

81. Dirksland I 23, Lombok (NkA). 
Perceel land. 

82. Ellemeet 1 31 a , Lombok (NkA) . 
Perceel bouwland. 

83. Elkersee I 35, Lombok (NkA). 
Perceel bouwland-. ---

84. Den Bommel 
(1974) 150). 

46, 1930 ; Lombok 

Openbare opslagplaats. 

85. Kolijnsplaat I 48, Lombok (V I 48) . 
Perceel land. ---

86. Zierikzee I 49, Lombok (V I 49). 

(Vrolijk 

Buurt. De naam is gegeven nadat er in 1894 
in de meestoof ter plaatse brand geweest 
was. 

87. Oosterland I 52, Lombok (V I 52). 
Denotatum onbekend-.---

88. Bruinisse 53, Lombok (Huibers (1972) 
92) • 
Aan het begin van de twintigste eeuw een 
dubbelnaam voor d e Boomdijk. 

89. Aagtekerke I 63, Lombok (NkA). 
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Perceel land. 

90. Grijpskerke I 65a, Lombok (NkA). 
Perceel land. 

91. Borsele I 89, Lombok (NkA). 
Complex land. 

92. Hoedekenskerke I 95, Lombok (V I 95) . 
Perceel land. 

93. Oostburg I 104, *Lombok (Bull. v.d. Hist. 
Arch. Werkgroep v~eeuwsch Gen., 5 
(965) 20). 
De inwoners van Oostburg dragen de spot
naam lombokkenaars. Het lijkt mij niet uitge
sloten dat dit teruggaat op *Lombok als 
spotnaam voor het dorp. 

94. Kapelle aan de IJsel K 11, Lombok (Voet 
(976) 10). 
Bijnaam voor een blok arbeiderswoningen, 
gebouwd in het laatst van de negentiende 
eeuw. Het naamkeuzemotief werd gevormd 
door de vele ruzies die er onder de bewoners 
plaatsvonden. 

95. Heikop K 35, Lombok (Seinen (973) 297). 
Perceel land te Nederheikop. 

96. Koten K 38, Lombok (V E 227). 
Boomgaard. 

97. Hoogvliet K 44, Lombok (NkA). 
Perceel land. 

98. Leerdam K 73, Lombok (V 6a K 73). 
Bijnaam voor een straat, gegeven tijdens 
de Lombokexpeditie. 

99. Zwijndrecht K 90, Lombok (V K 89). 
Denotatum onbekend. 

100. Velddriel K 120a, Lombok (StiBoKa) . 
Perceel land. 

101. '5 Hertogenbos K 150, Lombok (Dorenbosch 
en Spierings (976) 107). 
Wijk, gebouwd in het einde van de negen
tiende eeuw. Tijdens de bouw, toen er nog 
geen brug was, moest men met een bootje 
over de Dommel om er te komen. De aannemer 
kreeg de bijnaam de maharadja van Lombok. 
Later kreeg de buurt de bijnaam Lombok. De 
bewoners werden lombokkers genoemd, iets 
wat zij als een erenaam beschouwden. 

102. Oosterhout K 161, .± 1916, Lombok (Broeders 
en Rehm (969) 15). 
Sigarenfabriek. 

103. Dongen K 163, Lombok (Weijnen (1954) 
61). 
Perceel bouwland. 

104. Heteren L 21, Lombok (StiBoKa). 
Perceel land. 

105. Driel L 22, Lombok (Van Zuylen (1963) 
nr 156). 
Perceel bouwland. 



106. Arnhem L 23, .:t 1910, Lombok (Gids Arnhem, 
79). 
Wijk met arbeiderswoningen. De bouw is be
gonnen in 1894 (WIllemsen (1969) 24). 

107. Elden L 24, Lombok (V L 24). 
Groep huizen, gebouwd omstreeks 1894. 

108, Duiven L 31, Lombok (Edelman-Vlam (953) 
335) . 
Aantal huisjes. 

109. Zoelen L 41, Lombok (RND X (966) 114). 
Buurtje. 

110. Sint Agatha L 159b, . Lombok (Pott (913) 
258) . 
Complex landerijen. 

111. Eerde L 180a, Lombok (V L 180a). 
Dubbele arbeiderswoning. Zou v66r 1900 be
woond geweest zlJn door een opkoper van 
varkens die deze tijdens de Lombokopstand 
naar IndH' exporteerde. De man kreeg de 
bijnaam Hannes Lombok en het huis Lombok. 

112. Dommelen L 259, Lombok (De Bont III 
(1969) 182). 
Boomgaard. 

113. < Valkenswaard L 260, Lombok (Melotte 
en Molemans (1979) 188) > 
Restant van een gracht. In 1683 was er al 
sprake van een gedeelt in den Lomboek, 
waarmee waarschijnlijk een beemdcomplex 
aangeduid werd. Het verlies van het lidwoord 
en de verandering in de vokaal van het 
tweede lid wijst er op dat er omvorming 
tot een vernoemingsnaam plaatsgevonden heeft. 

114. Berkelaar L 378*, Lombok (V L 371). 
Gehucht, oorspronkelijk bewoond door arme, 
ruwe mensen die veel ruzie met elkaar maak
ten. 

115. Aalten M 9, Lombok (V M 9). 
Deel van het Goor:----

116. Amstenrade Q 38, Lombok (NkA). 
Vroegere achterbuurt.---

117. Limmel Q 104a, Lombok (Blonden (1933) 
56). 
Buurtje. 

118. Sint Pieter Q 187, Lombok (Pott (1913) 
258). 
Gehucht. Dit heette voor 1894 Altena (Van 
Bommel (1977) 42). 

MAD 0 ERA. Eiland ten oosten van Java. 

1. Eierland A 5, Madura (Catalogus van Eijer
land (1840) 22) .---
Boerderij, gesticht na 1835. De naamkeuze 
is te danken aan M. D. ' Teenstra, die daar 
van 1835 tot 1837 directeur van de Landbouw 
was. Teenstra had ook Indie bezocht (Van 
der Vlis (1975) 351-365; Rentenaar (1975) 
144-145) . 

2. Lemelerveld G 137, Madoera (Huisman (1971) 

307 

27) . 
Huis, gebouwd v66r 1900. 

MAG E LAN G. District op Java. 

1. Soest E 164, Magalang (Pott (1899) 220) . 
IIGebouw". 

2. Arnhem L 23, Magalang (Gille Heringa (1853) 
118) . 
"Gebouw". 

M A HOE. Stad op de noordkust van Saparoea 
bij Ambon. 

Sint Jacobi Parochie B 18, 1807, Mahu (Buwalda 
(1969) 13). 
Zate en landen. 

M A K ASS A R. Stad op Celebes. 

Leiden E 167, Kampong Macassar (TMK II blad 
422 (1888)). 
"Gebouw", gesticht na 1854 (vgl TMK I blad 
30 (1854)). 

MAL A K K A. Dit schiereiland was van 1641 
tot 1795 en van 1818 tot 1824 onder nederlands 
gezag. In het laatstgenoemde jaar ruilden de 
nederlanders het met de britten voor Benkoelen 
op Sumatra. 

Gaastmeer F 2e, Malaka (Fr Ak). 
Buitendijks hooiland. 

MAL A N G. Stad op Java. 

Twello F 155, Malang (NkA). 
Huis. 

MAT A RAM. Gebied op Java . 

Dalfsen F 98, Mattarm (Van der Aa III (1841); 
Mataram (Van der Pot, 79-80). 
Buitenplaats. Heette aanvankelijk Rouse's 
Goed. Omstreeks 1800 kwamen Rouse's Goed 
en het nabijgelegen De Horte in handen van 
de familie Van Rhijn. Deze gaf ze de namen 
Mataram en Djokjakarta, vernoemingen naar 
gebieden waar ZlJ bezittingen had gehad. 
Tegenwoordig i s Mataram ook de naam van 
het gebied rand de buitenplaats (TMK III 
blad 21 H (1954)). 

M E DAN. Stad op Sumatra. 

Baarn E 163, Villa Medan (Hooyer II (1974) 
50l. 
Villa, omstreeks 1900 gebouwd door A. Nien
huis. Deze had op de oostkust van Sumatra 
de tabaksgronden ontdekt waarop het dekblad 
van de Delisigaren zo goed kon groeien. 

M 0 N T ERA D O. Stad op Borneo. 

Bovenkerk E 0118, Montrado-hoeve (TMK II blad 
366 (1892); Montrado (Pott ( 1913) 286). 
Boerderij in de in 1879 drooggemaakte Noor
der Legmeerpolder. 

N I A S. Eiland voor de westkust van Sumatra . 

Wervershoof E 34, Nias (NkA) . 



Perceel land. 

o N R U ST. Eiland voor de rede van Batavia. 

Leeuwen L 53, Onrust (K Boven Rijn, blad 6 
(1831)). --
"Gebouw", gelegen nabij Batavia en Negapat
nam. 

De naam Onrust treffen we in Nederland voor 
allerlei soorten lokaliteiten aan, stukken 
land, zandplaten, boerderijen, molens etc. 
We moeten hem als een abstracte vergelij
kingsnaam beschouwen. Alleen in het boven
genoemde geval lijkt mij dat we een namen
typologische aanwijzing hebben dat er sprake 
is van een vernoemingsnaam. 

D E 0 0 ST. Deze naam is ontstaan uit de 
Oost lndH!n. Dit was een meervoudsvorm, zoals 
ook blijkt uit vergelijking met het frans en 
het engels. Door weglating van het tweede lid 
met behoud van het lidwoord ontstond de vorm 
de Oost (WNT Xl, 220-221). 

1. Hoogwoud E 26, de Oost (NkA). 
Perceel grasland. 

2. Bovenkarspel E 39, de Oost (NkA). 
Perceel bouwland. 

3. Barneveld F 170. de Oost (TMK 1 blad 32 
(1856)) • 
"Gebouw" ~ 

4. Zwijndrecht K 90, de Oost (Los [1930] 39). 
Tuinderij. 

o 0 S TIN DIE. Hoewel deze naam ook 
weI voor Voor- en Achter lndH! als geheel ge
bruikt werd, komen we hem toch vooral tegen 
voor de nederlandse oostindische bezi ttingen. 

1. Den Hoorn A 7, Oostinje (V A 7). 
Perceel land. 

2. Sint Annaparochie B 19, 1767, Oost-lndien 
(Buwalda (1969) 14). 
Huizinge c. a. 

3. Roodkerk B 29*, 1858, Oost lndie (Fr Ak) . 
Hooiland. 

4. Berlikum B 49. East-Ynje (Fr Ak). 
Sloot. 

5. Zevenhuizen C 145. de Oostindien (Kremer 
(1839) 186). 
Gehucht. 

6. Den Haag D 5, 1670, Nieuw Oost-Indien (Mor
ren (1912) 91). 
Uitspanning. Hiernaar is de Laan van Nieuw 
Oost Indie genoemd . 

7. Si bekarspel E 29, 1717, Oostyndien (NkA). 
Perceel land. 

8. Wervershoof E 34, Oostindie (NkA). 
Perceel land. 

9. Oosterblokker E 35a, Oostindie (NkA). 
Perceel land. 
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10. Zwaagdijk noordzijde E 35b, Klein Oostindie 
en Groot Oostindie (NkA). 
Twce naast elkaar gelegen perce len land. 

11. Grotebroek E 38, Oostindie (NkA). 
Perceel land. 

12. Lutjebroek E 38a, 1844, Oostinje (NkA). 
Perceel land. 

13. Oudendijk E 53, Klein Oostinje en Groot 
Oostinje (NkA). 
Twee naast elkaar gelegen percelen land. 

14. Berkhout E 56, 1679, Oostindien (Kollis 
(1968) 106). 
Perceel land. 

15. Schellinkhout E 59, Oost lndie (NkA). 
Afgelegen perceel land. 

16. Zuid Schermer E 68a*, Oost Indie (NkA). 
Perceel land. 

17. De Rijp E 69. 1761, Oost-IndH!n (Meddens, 
69). 
Perceel land. 

18. Kwadijk E 73. Oost Indie (NkA). 
Perceel land. 

19. \'larder E 75, Oostindie (NkA). 
Perceel weiland. 

20. Middelie E 76, Oost Indie (NkA). 
Perceel land, gelegen aan de Vijfde Brug
sloot, 1681. Oost Indi vaerders toght (K Uytw. 
S1. (1681)) . 

21. Edam E 77. Oost Indie (NkA). 
Perceel land in de Zuidpolder. 

22. Edam E 77, Oost Indie (NkA). 
Perceel land in de Zeevang. 

23. Koog aan de Zaan E 85, Oost-Indien (TMK 
I blad 25 (1854)). 
Landerijen in het zuidwesten van de gemeente. 

24. Oostzaan E 87, Oostindie (NkA). 
Perceel land, gelegen naast Westindie. 

25. Den IIp E 89, Oostindie (NkA). 
Perceel land. 

26. Haarlem E 97. 1781. de sloot genaamd Oost
lndien (Kurtz (1965) 137J. 
~ 

27. Sloterdijk E 104, Oost lndie (K Amsterdam 
(1929)) . 
Boerderij. 

28. Kortenhoef E 159, Oostindien (K Utrecht 
(1696)) . 
Polder, thans uitgeveende plas. 

29. Baarn E 163, Oost lndie (TMK I blad 32 
(1855)) • 
Villa. 

30. Nijhuizum F 1*, 1773, Oostindien (Fr Ak). 
Boerderij, gelegen nabij West Indien en Kaap 



de Goede Hoop. 

31. Molkwerum F 27, de Oast Ynje (Fr Ak). 
Perceel land. 

32. Heerde F 113, Oost-indien (K Gelderland 
(1843)). 
Gehucht. 

33. Bunschoten F 139, Oost IJen (NkA). 
Perceel land. Volgens de informant zou dit 
een oude vorm van Oost Indie zijn. 

34. Lunteren F 171, Oost Indien (Gille Heringa 
(1874) 183). 
"Gebouw". TMK I blad 32- (1856) heeft Oosten
eind, maar zie TMK I blad 32 (19091:OOst 
Indie. 

35. Scherpenzeel F 186, Oost Indie (TMK I blad 
32 (1856)), 
Boerderij. 

36. Schipluiden 
Perceel land. 

5, Oost Indie (NkA). 

37. Sommelsdijk I 24, Oost Indie (Braber II 
(1975) 78). 
Huis, gebouwd door een Oost lhdievaarder. 
Hiernaar is de Oost lndische Hoek genoemd. 

38. Breskens 1 108, Oost-Inje (V 1 109b). 
Afgelegen perceel land. 

39. Poortugaal K 45, Oostinje (V K 45). 
Denotatum onbekend. 

40. Nijmegen L 71, Oostien (K Tranchot blad 
1 (1803-1813)). 
"Gebouw", gelegen nabij Batavia. 

PAD A N G. Residentie op Sumatra. 

1. Eierland A 5, Padang (Catalogus van Eijer
land (1840) 19). 
Boerderij. Heette voor de bedijking De Kwel
der. De naamsvervanging is te danken aan 
M.D. Teenstra, die daar van 1835 tot 1837 
directeur van de Landbouw was. Teenstra 
had ook lndie bezocht (Van der Vlis (1975) 
351-365; Rentenaar (1975) 144-145). 

2. Zwolle F 96, Villa Padang (Pott (1913) 446). 
Villa. 

PAN D J 1. Onderdistrict op Java. 

Spaarndam E 99, Pandjie (TMK II blad 328 
(1892)) . 
Boerderij in de in 1876 drooggemaakte Zuid 
Spaarndammerpolder. 

RAW A S A R 1. Stad op Java. 

Haarlemmermeer E 116, Rawa Sarie (Staat (1868)). 
Boerderij. 

SAL A T G A. Stad op Java. 

1. Utrecht E 194, Salatiga (Gille Heringa (1853) 
168) . 
"Gebouwtt

• 
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2. Hillegersberg K 7, Salatiga (Pott (1899) 
307). 
"Gebouw" . 

S E MAR A N G. Stad op Java. 

1. Eierland A 5, Samarang (Catalogus van 
Eijerland (1840) 20). 
Boerderij, gesticht na 1835. De naamkeuze 
is te danken aan M. D. Teenstra die daar 
van 1835 tot 1837 directeur van de Landbouw 
was. Teenstra had ook Indie bezocht (Van 
der Vlis (1975) 351-365; Rentenaar (1975) 
144-145) . 

2. Ankeveen E 124, Samarang (Pott (1899) 307). 
"Gebouw". 

3. Goudswaard I 28, Samarang (TMK II blad 
543 (1905)). 
Boerderij. 

4. Arnhem L 23, Klein Samarang (Gille Heringa 
(1874) 214). 
"Gebouw". In Gille Heringa « 1853) 168) vin
den we de cryptische vermelding Samarang 
is Welgelegen, zonder verdere lokalisatie. 
In a.w. , 212, wordt een Welgelegen bij 
Arnhem vermeld. 

S 0 E K ABO E M I. Stad op Borneo. 

Gorsel F 161, Soeka-Boemi (Gille Heringa (1874) 
225) . 
IfGebouw ll

• 

S 0 E K A WAN A. Onderdistrict op Java. 

Kapelle I 96, Soekowono (TMK II blad 659 
(1914)) • 
"Gebouw", gesticht na 1864 (vgl TMK I blad 
48 (1864)). 

S 0 ERA B A J A. Stad op Java. 

Alfen aan de Rijn E 176, Soerabaya (Regt 
(1920) 204). 
BUitenplaatsje, in de eerste helft van de 
negentiende eeuw gebouwd voor een oud-kapi
tein ter koopvaardij. 

S 0 ERA K ART A. Stad op Java. 

Amsterdam E 109, Soerakarta (Van Eck (1948) 
181). 
Achttiende-eeuws zomerverblijf. 

S T R A A T S 0 END A. Zeeengte tussen 
Sumatra en Java. 

Lochem G 246, Straat Soenda (Ligterink (1981) 
89) . 
In de negentiende eeuw naam voor de straat 
tussen de villa's Java en Sumatra, die 1840-
1841 gebouwd waren. 

SUM A T R A. 

1. Niewolde C 122, Sumatra (NsI). 
Perceel land, gelegen naast Java. 

2. Kastrikum E 62, Sumatra (NkA). 
Perceel land. 



3. Lochem G 246, Sumatra (Ligterink (1981) 
89). 
Villa, door J .G. H. Hoffman gebouwd ais 
torie v~~r de afgescheidenen. Hoffman 
in 1840 de tegenover liggende villa 
gebouwd. 

pas
had 

Java 

4. Rotterdam K 5, Sumatra (Moquette en Droo
gendijk (1928) 249). 
Eilandje in de Maas. In 1888 is hiernaar 
de Sumatraweg genoemd. 

TAN A H WAN G K O. Stad op Celebes. 

Noordwijk E 131a, Tanah Wangie (Pott (1899) 
340). 
t1Gebouw"a 

T ERN ATE. Een van de Molukkeneilanden. 

< Uithuizermeden C 35, Ternate (TMK III blad 
33 G (1961) > 
Boerderij. Op de gevel staat ook Ternate. 
De naam is een omvorming tot een vernoe
mingsnaam. Op TMK I blad 3 (1861 en 1910) 
Iuidt hij Termaatje. In 1766 heette de boer
derij Termative (Nijhoff-Meijer (1980) 485). 

T J I L A T J A P. Stad op Java. 

Olst F 118, Tjilatjap (V F 118). 
Denotatum onbekend. 

TON DAN O. Stad op Celebes. 

Renkum L 14, Huize Tondano (Beekhuizen (1973) 
30). 
Villa, omstreeks 1900 gebouwd door repatrian
ten uit Celebes. 

W E L T E V RED E N. Wijk van Batavia 
waar de gouvernementsgebouwen stonden. 

1. Eierland A 5, vleltevreden (Catalogus van 
Eijerland (1840) 16). 
Boerderij, gesticht na 1835. De naamkeuze 
is te danken aan M. D. Teenstra die daar 
van 1835 tot 1837 directeur van de Landbouw 
was. Teenstra had ook lndH! bezocht (Van 
der Vlis (975) 351-365; Rentenaar (1975) 
144-145) • 

2. Oudshoorn E 175, Weltevr.eden (Regt (1920) 
223). 
Buitenplaats, in 1775 gekocht door de oud
resident van Cheri bon. 

Weltevreden vinden we in Nederland zeer 
frequent als naam voor villa's en landhui
zen. Hij behoort tot het semantische type 
van de positieve abstracta, die we vooral 
bij deze denotatumcategorie veel aantreffen. 
Alleen in de twee hterboven genoemde geval
len lijkt hel mij dat we met vernoeming naar 
de wijk in Batavia te doe n hebben. 
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IV.A.3 HET VERRE OOSTEN 
Australie, Oceanie, Oost Azie , met uitzondering 

van Nederlands Indie en Siberie. 

A C H TEN DE R T I G S T E B R E EDT E G R A AD. 
Grens tussen Noord Korea en luid Korea. 

Workum F 1, de Achtendertigste Breedtegraad 
(Leeuwarder Courant, 5-05-1979). 
Steeg tussen twee ruziemakende woningblokken 
in een buurt die de bijnaam Korea draagt. 

A K Y A B. Havenstad in Birma. 

Eierland A 5, Akyab (K Kikkert (1854». 
Konijnenfokkerij, gesticht na 1835 (Van der 
Vlis (1975) 378). De naamkeuze is te danken 
aan M.D. Teenstra, die daar van 1835 tot 
1837 directeur van de Landbouw was. Teen
stra had ook de Oost bezocht (Van der Vlis 
a.w., 351-365; Rentenaar (1975) 144-145), 

A P A. Hande1scentrum op Opulu, een van 
de Samoaeilanden. 

De Bilt E 194, Apia (Pott (1913) 15). 
IIGebouw". 

A R A K A N. Streek in Birma. 

Eierland A 5, Araken (K Kikkert (1854». 
Boerderij, gesticht na 1835. De naamkeuze 
is te danken aan M.D. Teenstra. lie s.v. 
AKYAB. 

A U S T R ALl E. 

Horst L 246, Australie (V L 246). 
Ontginningsgebied ver ten noordwesten van 
het dorp. 

C H 1 N A. 

l. Delfzijl C 45, China (V 6a C 45), 
Denotatum on bekend . 

2. Katwijk aan lee E 133, China (V E 133). 
Buurt, gebouwd in het begin van de twin
tigste eeuw. 

3. Soestdijk E 163a, China (Chinoiserie (1976) 
33). 
Huis, in het begin van de negentiende eeuw 
in chinese stijl gebouwd. 

DEC I M A. Haventje in de baai van Naga
saki. Vanaf 1641 had Nederland er een handels
post. Tot 1854 verliep hierlangs het enige con
tact van Japan met Europa. 

1. Brummen F 178, Decima (Gille Heringa (1874) 
49). 
I'Gebouw". 

2. Delfshaven K 42, Decima (Kleijn (1873) 423). 
Landhuis. 

FOR M 0 S A. 

Leerdam K 73, Formosa (V 6a K 73). 
Wijk, gebouwd in de jaren vijftig ten tijde 
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van de strijd tussen Communistisch en Natio
nalistisch China over het e iland Formosa. 

N DIE. In de middeleeuwse literatuur komt 
Indie regelmatig voor als een meer of minder 
vaag gebied in het verre oosten, dus India 
en nog verder oostelijk (Langlois (1904) 359; 
Flutre (1962) 254). In het middelnederlands 
en het oudere nieuwnederlands vinden we mees
tal de collectieve pluralis de Indien (WNT VI, 
155U. 

1. Britswerd B 89a, 1511-1514, in Indien leeg
lant fennen ende me den (Breuker ( 1978) 53). 
Complex landerijen. 

2. Bozum B 90, 1538, die IJndien; 2: 1896, de 
Ynje (Breuker (1978) 53). 
Complex landerijen. 

Breuker wees er bij nr 2 op dat dit in de 
voormalige Middelzee gelegen was. Hij zocht 
de verklaring daarom in een oorspronkelijke 
waternaam *Ien < *Een < * Ane en reconstrueerde 
de naam a15 ~n 'de""len:--Hier zijn verschil
lende bezwaren tegen aan te voeren (zie 
ook de afwijzing door Huisman (1980) 195). 
Typologisch zou een dergelijke constructie 
tamelijk ongewoon zlJn. Bij mijn weten ken
nen we in Friesland ult de middeleeuwen 
aIleen prepositionele toponymische verbin
ding en met Te, bijvoorbeeld Terwispel, Te
roe Ie (Slpma -II (1966) 21). Bovendien zou 
het voorvoegsel In- in nr 1 al zodanig ge
neutraliseerd zijn dat er nogmaals het voor
zetsel in aan vooraf kon gaan. Verder is 
er grammatikaal iets verdachts aan Breuker' s 
reconstructie. * Ane of * len moet een vrouwe
lijke waternaam zijn. In""" een prepositionele 
verb in ding had dit *In der len moe ten ople
veren. De -r- ontbreekt echter zowel in nr 
1 als in nr 2. Breuker geeft als alternatieve 
verklaringsmogelijkheid ook nog Indien< *In 
de Ieen, waarbij *Ieen a1s meervoud opgevat 
zou moeten worden. -uIt namensemantisch oog
punt kan ik mij dit niet goed voorstel1en. 

A PAN. In het japans heet dit land Nippon. 

1. Sebaldeburen B 71, Nippon (TiViK II blad 
78 (1907». 
"Gebouw", daterend van na 1864 (vgl TMK 
1 blad 6 (1864». 

2. Delfzijl C 45, Japan (V 6a C 45). 
Denotatum onbekend. 

3. Katwijk aan lee E 133, ~ (V E 133). 
Buurt, gebouwd in het begin van de twintig
ste eeuw. 

4. Leiden E 167, Nippon (Bijleveld (1920) 102-
129) . 
Bultenplaats, in 1845 gebouwd door Philipp 
von Siebold, de beroemde arts-botanicus, 
die drie jaar in Japan geweest was. 

5. O1st F 118, Japan (V F 118), 
Midden in het dorp. Denotatum onbekend. 
De naam is omstreeks 1905 gegeven. 

K ANT 0 N. Havenstad in zuidoost China. 



1. Haarlemmermeer E 116, Kanton (Staat (1S6S)). 
Boerderij. 

2. Nieuweramstel EllS, Canton (Groesbeek 
(1966) 144). 
Buitenplaats, die aanvankelijk Waardhuizen 
heette. De naamsvervanging vond plaats in 
1776 nadat de eigenaar in de tuin een stenen 
chinese tent gebouwd had. 

3. Baarn E 163, Canton (Pluim (1932) 230). 
Landhuis, in 1793 in chinese stijl gebouwd 
door de tapijtfabrikant Scherenberg, die 
rijk geworden was door de handel op China. 

4. Leiderdorp E 171, 2: 1900, Canton (Leiderdorp 
(1979) 132). 
Steenfabriek. 

K 0 REA. Dit land is vooral bekend gewor
den door de oorlog die er van 1950 tot 1953 
woedde. 

1. Oudega B 96, Korea (Van der Molen (1951) 
42). 
Bijnaam voor de Oppebuorren. Het naamkeuze
motief was gevormd door de ruzies tussen 
twee families in 1950. In 1973 wordt de naam 
nog maar zelden gebruikt (V 6a (1973) B 
96). 

2. Harkstede C 115, Korea (V C 0112). 
Bijnaam voor een nieuwbouwwijk. Over de 
naamkeuzemotieven bestaat in 1973 geen een-
stemmigheid. Genoemd worden het feit dat 
het een volksbuurt was (V 6a (1973) C 112), 
dat er burenruzies hadden plaats gevonden 
(V 6a (1973) C 115) of dat de huizen van 
een gelijk type revolutiebouw waren en aan
vankelijk door jonge gezinnen met vee 1 kleine 
kinderen bewoond werden (V 6a (1973) C 
115) • 

3. Slochteren C llS, Klein Korea (V C 11S). 
Bijnaam voor de nieuw gebouwde K. ter 
Laanstraat. Burenruzies vormden het naam
keuzemotief (V 6a (1973) C 118). 

4. Oostwolde C 130, Korea (V C 130). 
Bijnaam voor het later afgebroken cafe de 
Witte Zwaan. Vechtpartijen op zaterdagavond 
vormden het naamkeuzemotief. In 1973 is 
de bijnaam nog maar aan een persoon bekend 
(V 6a (1973) C 130). 

5. Westerlee C 157*, Korea (V 6a (1973) C 161). 
Bijnaam voor een wijk buiten de kom van 
het dorp. Ruzies en vechtpartijen als naam
keuzemotief. Een informant spreekt vooral 
van ruzies tussen vrouwen. 

6. Oude Pekela C 163, Korea (V C 142). 
Bijnaam voor een straat. Ten tijrie van de 
oorlog in Korea was er in deze straat vaak 
ruzie. 

7. Nieuwe Pekela C 187, Korea (V 6a (1973) 
C 187). 
Bijnaam voor een nieuwbouwwijk. 

S. Wervershoof E 34, Korea (NkA). 
Perceel land. 

9. Zwaagdijk E 35b, Korea (NkA). 
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Perceel land. 

10. Berkhout E 56, Korea (NkA). 
Perceel land. 

11. Huizen E 127, Korea (V E 127). 
Bijnaam voor een wijk, gebouwd omstreeks 
1950. Als naamkeuzemotief wordt opgegeven 
dat de wegen er zo modderig waren en dat 
er veel P.v.d.A.-ers woonden. De onbegaan
baarheid van de wegen herinnert men zich 
ook in 1973 nog als naamkeuzemotief. Twee 
informanten Wl)Zen ook nog op de indruk 
die de krantefoto' s met beelden van de 
vluchtelingen en het onherbergzame landschap 
in !<orea gemaakt hebben. T'lfee andere infor
manten noemen als naamkeuzemotief het feit 
dat de nieuwe wijk aanvankelijk nogal afge
legen lag. 

12. Blarikum E 128, Korea (V 6a (1973) E 127). 
Achterste stuk weiland van de Meent. De 
naam is gekozen wegens de afgelegenheid. 

13. Laren E 129, Korea (V 6a (1973) E 129). 
Gedurende korte tijd bijnaam voor een nieuw 
aangelegde straat. De afgelegenheid vormde 
het naamkeuzemotief. 

14. Leiden E 167, Korea (V E 167). 
Rij huizen, gebouwd kort na het begin van 
de Koreaanse Oorlog. Ruzies en vechtpartijen 
vormden het naamkeuzemotief. 

15. Pijnakker E 199, Korea (V E 199). 
Tuinderijgebied, omstreeks 1951 ontstaan 
door verdeling van een boerderij. Misschien 
was het naamkeuzemotief in deze verdeling 
gelegen. In 1973 meent een informant dat 
de naam gekozen was wegens de afgelegen
heid (V 6a (1973) E 199). 

16. Gouda E 209, Korea (V E 208). 
Stadswijk, gebouwd omstreeks 1951. De naam 
is gekozen wegens de afgelegenheid. Een 
informant in 1973 noemt het "vreemde straten
plan" a1s naamkeuzemotief (V 6a (1973) E 
209). 

17. Zeist E 229, Korea (V E 229). 
Bijnaam voor hetStaatsliedenkwartier. Vol
gens een informant was de naam gekozen 
wegens de vele burenruzies, volgens een 
andere wegens de bouw van kazernes ter 
plaatse ten tijde van de Koreaoorlog. In 
1973 noemt iemand als motief het feit dat 
er wegens geldgebrek op de bouw van de 
huizen beknibbeid was (V 6a (1973) E 229). 

18. Driebergen E 233, Korea (V E 233). 
Nieuwbouwwijk. Bur:enruzies vormden het 
naamkeuzemotief. 

19. Workum F I, Korea (V F 1). 
Nieuwbouwwijk. ----s\i.renruzies vormden het 
naamkeuzemotief. 

20. Kampen F 90, Korea (V F 90). 
Bijnaam voor deH"anzewijk, gebouwd tijdens 
de Kore aanse Oor10g. De naam was gekozen 
omda l het aanvankeHjk een troosteloos zandig 
bouwterrein was. [n 1973 noemen verschil-



len de informanten burenruzies als naamkeuze
motief (V 6a (1973) F 90). 

21. Hulshorst F 110, Korea (RND XII (1973) 
9). 
Deel van het dorp. 

22. Nunspeet F 111, Korea (V F 110). 
Bijnaam voor de wijk Feitenhof, die na de 
Tweede Wereldoorlog gebouwd was in een 
arm dee 1 van het dorp dat de Zoom heette. 
In 1973 noemt men als naamkeuzemotieven 
het stuiven tijdens de nieuwbouw, burenru
zies en het feit dat er veel beroepsmilitairen 
woonden (V 6a (1973) FIll). 

23. Epe F 112, ~ (V 6a (1973) F 112). 
Bijnaam voor een straat, gekozen wegens 
de burenruzies ten hjde van de Koreaanse 
Oorlog. 

24. Ermelo F 122, Korea (V 6a (1973) F 122). 
Nieuwbouwwijk. 

25. Vasen F 129, Korea (V 6a (1973) F 129). 
Bijnaam voor een-nieuwbouwwijk. De naam 
was gekozen wegens de onbegaanbaarheid 
van de wegen tijdens het begin van de bewo
ning en wegens het sociaai zwakke karakter 
van de bewoners. 

26. Nijbroek F 130, Korea (V F 130). 
Achterbuurt. 

27. Garderen F 145, Korea (V F 145). 
Nieuwbouwwijk. De---;:;aam was gekozen wegens 
de vele burenruzies. 

28. Amersfoort F 168, Korea (V G 173). 
Nieuwbouwwijk in het Leusderkwartier. De 
naam was gekozen omdat er nogal eens bu
renruzies plaats hadden. In 1973 geeft een 
informant de rommelige toestand als naam
keuzemotief (V 6a (1973) F 165). 

29. Emmen G 58, Korea (V 6a (1973) G 58). 
Buurtje achter ---ae-Emmerdennen. Een aantal 
van de bewoners nam het niet zo nauw met 
de wet. 

30. Nieuw Dordrecht G 61, Korea (V 6a (1973) 
G 61). 
Bijnaam voor dit deel van het dorp. Er wa
ren door de gemeente huizen gebouwd waarin 
niet al te nette mensen woonden. 

31. Klazinaveen G 81a, Korea (V G 81a). 
Bijnaam voor het zUidwestelijk deel van het 
dorp. In 1973 worden de afgelegenheid en 
de ruwe aard van de bewoners als naamkeu
zemotief genoemd (V 6a (1973) G 81a). 

32. Goor G 223, Korea (V G 223). 
Bijnaam voor ----een- buurt, gebouwd ten tijde 
van de Koreaoorlog. De naam was gekozen 
omdat het er tijdens de bouw net zo rommelig 
en modderig was als in Korea (V 6a (1973) 
G 223). 

33. Westkapelle I 58, Korea (NkA). 
Perceel land dat vrij ver van het dorp ligt 
(V 6a (1973) I 58). 

34. Domburg I 60, Korea (V 6a (1973) I 60). 

Perceel land. De afgelegenheid vormde het 
naamkeuzemotief. 

35. Hulst 1 142, Korea (V I 142). 
Bijnaam voor deWijk Nieuw Hulst, gebouwd 
ten tijde van de Koreaanse Oorlog. De naam 
was gekozen omdat het bouwterrein een mod
derpoel was en deed denken aan Korea ·in 
de regentijd. Een andere informant noemt 
het feit dat er een sociaal zeer gemengde 
bevolking woonde als naamkeuzemotief (V 
I 144a). In 1973 kent men als motieven een 
bewonersopstand tegen de gemeente wegens 
huurverhoging, ruzies, armoede, slordigheid 
en de betonbouw die aan militaire werken 
deed denken (V 6a (1973) 1 142). 

36. Schoon hoven K 20, Korea (V K 20). 
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Bijnaam voor de noordelijke stadswijk. De 
naam zou gekozen zijn wegens de koude. 
In 1973 zegt een informant dat in deze wijk 
na de Koreaoorlog veel beroepsmilitairen 
en Koreavrijwilligers gevestigd werden. Deze 
werden door de rest van de stad koreanen 
genoemd, waarna de wijk de naam Korea 
kreeg (V 6a (1973) K 22). Een andere infor
mant zegt dat de naam gekozen was omdat 
de wijk zo afgelegen was en er zo kaal uit
zag (V 6a (1973) K 20). 

37. Barendrecht K 47, Korea (V 6a (1973) G 
8). 
Bijnaam voor een nieuwbouwwijk. De naam 
was gekozen omdat er tijdens de Koreaoorlog 
onder de bewoners ruzie heerste. 

38. Alblasserdam K 53, Korea (V K 53). 
Opslagplaats van deNederlandse Kabelfa
briek. De naam is waarschijnlijk gekozen 
we gens de chaos die er heerste. 

39. Leerdam K 73, Korea (V K 36). 
Bijnaam voor e€ii'"""Ii. ieuwbouwwijk, gebouwd 
ten hjde van de oorlog in Korea. Ruzies 
vormden het naamkeuzemotief. In 1973 zegt 
dezelfde informant dat de naam gekozen was 
omdat het in die wijk zo rommelig was. 

40. Druten L 54, Klein Korea (V L 54). 
Nieuwbouwwijk. De naam was gekozen wegens 
de vele ruzies. 

41. Deest L 54c, Klein Korea (V L 54c). 
Nieuwbouwwijk. De naam was gekozen wegens 
de vele ruzies. 

42. Horsen L 57, Korea (V 6a (1973) L 57). 
Ongunstige bijnaam voor een straat. 

42a. P annerden L 77, Korea (mededeling Dr 
J. B. Berns, Amsterdam) .---
Bijnaam voor de Kanaalstraat, gebouwd + 
1950. De naam was gekozen wegens de veel-= 
vuldige ruzies van de bewoners (Deze naam 
kwam mij te laat onder ogen om nog in de 
berekeningen van hoofdstuk I. A. 4 verwerkt 
te kunnen worden). 

43. Uden L 152, Korea (V L 152); Klein Korea; 
Wit Korea (V 6a (1973) L 152). 
Gelsoleerd liggende nieuwbouwwijk, gebouwd 
tijdens de Koreaoorlog. De huizen waren wit 
geverfd. De bewoners stonden sociaal niet 



hoog aangeschreven. 

44. Zeeland L 157, Korea (V L 153). 
Complex straten. 

M I A C O. Vroegere naam voor Kioto, de oude 
hoofdstad van Japan. 

Amersfoort F 165, Miaco (Flonk (1976) 14). 
Boerderij ten westen van de stadt omstreeks 
1850 gebouwd door J. Cock Blomhoff. voorma
lig opperhoofd van Decima. 

NEG A PAT N A M. Havenstad op de zuid
oostkust van India. van 1660 tot de verovering 
door de enge lsen in 1781 nederlands bezit. 

Leeuwen L 53, Negapatnam (K Boven Rijn. blad 
6 (1831». 
"Gebouw". 

NIP P 0 N. Zie JAPAN. 

o T A H E I T E. Eiland. tegenwoordig beter 
bekend als Tahiti. "De wellustige levenswijze 
der inlandersende schoonheid der olijfkleurige 
vrouwen had aan Otaheite eene groote ver
maardheid verschaft" (De Bruin II (1869) 736). 

Doorn F 187. Otaheite (Christemeijer II (1837) 
142) . 
Hoogte in de bossen, in de buurt van de 
Noordkaap. 

P E KIN G. 

1. Haarlemmermeer E 116, Peking (Staat (868». 
Boerderij. 

2. Baarn E 163. Klein Peking; Peking (Pluim 
(1932) 230). 
In chinese stijl uitgevoerd landhuis van 
de tapijtfabrikant Scherenberg. gebouwd in 
1791. De eigenaar was rijk geworden door 
de handel op China. De naam Klein Peking 
is alleen in de eerste jaren gebruikt. 

RAN GOO N. Hoofdstad van Birma. 

Groningen C 108. Villa Rangoon (Vinhuizen 
(1935) 398 ). 
Villa in het Zuiderpark. gebouwd in 1881. 

S A I G 0 N. 

Heelsum L 15. Saigon (Pott (899) 307). 
ItGebouw". 

Z U I D P 0 0 L. 

Uskwerd C 30, de ZUidpool (Ommelander ge
slachten I , (1958) 81). 
B.oerderij . De naam is ontstaan in 1852 bij 
een ve rplaatsing van hct bedt"ij f. Noordelij 
ker i s toen ook de naam de Noord~ool ont
staan . Een g evelsteen in de ZUi pool uit 
1852 l uidl: "Deez s teen herinnere 't nage
slacht.! 'k ben hier van d'ouden dijk g-e
brach l/ Als schooner stand van d'elgenaar./ 
Mijn zuster Noord.pooL ook ver-meld.l Wer-d 
van den ouden dijk vcrsteld/ M er Noord
waar ts. om bedrijfs wclvaaren". 
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IV.A.4 HET MIDDEN OOSTEN 

A N G 0 R A. Vroegere naam voor 
Ais appellatief aanduiding voor een 
soort schaap en zijn wol. 

Ankara. 
bepaald 

Zundert K 190, Angora (K Noord-Braband (1841»; 
Angora of Bui55e1lOef (Pott (1913) 13). 
Boerderij. Mogelijk hangt de naam samen 
met de ontginningsactiviteiten van de rotter
damse geneesheer Hendrik Snellen. Deze 
trachtte omstreeks 1740 heidegronden vrucht
baar te maken, liet boerderijen bouwen en 
importeerde onder andere schapen uit het 
Midden Oosten (Van der Hoeven (1920) 319). 

A R A B I E. 

1. Warga B 93, Arabie (Fr Ak) . 
Perceel land. 

2. Uitwellingerga B 117b, Arabie (Spahr van 
der Hoek (1950) 68). 
Perceel land. 

3. Zevenhoven E 145, Arabie (TMK II blad 
404 (1897» . 
Boerderij. 

4. Langweer F 4, Arabie (Fr Ak). 
Perceel land. 

5. Venlo L 271, St. Arabien (K Tranchot, blad 
26 (1805-1818); 1830, Sant Arabie (brief 
W.J.J.M. Hermans, 16-09-1974). 
Zandige heidestreek. 

A R A RAT. In de statenvertaling bergland 
waar de ark van Noach aanspoelde (Genesis 
8:4). De vulgaat spreekt van Armenia. Symbo
lisch wordt de naam Ararat voor "toevluchts
oord" gebruikt (Hjelmqvist (1904) 4). 

1. Heerde F 113, Ararat (TMK III blad 27 B 
(1956» . 
"Gebouw", ontstaan na 1933 (vgl TMK I I 
blad 337 (1933». 

2. Hoenderlo F 173, de Ararat (NkA). 
Afgeplatte hoogte. 

3. Nieuwenhoorn I 11, 1701, Ararakt (Van Alke
made en Van der Schelling (1729) K). 
Boerderij, gelegen bij Jericho en Salem. De 
-k- is merkwaardig. 

ASK A LON. Deze stad aan de kust van 
Palestina wordt al in het oude testament ver
meld. Hij is echter vooral bekend geworden 
in de tijd van de kruistochten. In 1153 werd 
de stad veroverd door koning Boudewijn van 
Jeruzalem. Dit bezit ging in 1187 weer verloren. 
In 1240 yond nogmaals een verovering door 
de kruisvaarders plaats. Onder lei ding van 
Richard van Cornwall werd er ook een burcht 
gebouwd. Stad en burcht bleven slechts tot 
1247 in handen van de kruisvaarders. Middel
eeuwse vormen van de naam Askalon waren 
onder andere Scalona, Scaloun (Huisman (1963) 
113; Gorissen (972) 47-48). 
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1. Schelluinen K 69, 1220, Scalun (De Geer 
tot Oudegein II (1871) nr 48~ 
Een schenking van Dirk van Altena aan de 
duitse orde legde de basis voor de Comman
derij van Schelluinen. Dirk schonk in Scalun 
• .. persona tum ecclesie cum manso, in quo 
sita est, et seculare regimen, cum decima, 
et omnia que ibi in nostra habuimus posses
sione. lk krijg uit deze tekst de indruk 
dat de plaats dan al Schelluinen heet. De 
naam van de Commanderij zou dan semantisch 
secundair ten opzichte van de nederzetting 
zijn en niet omgekeerd, zoals Huisman en 
Gorissen menen. 

2. Baarle Nassau K 195, 1525-1529, Schaer
luynen (Brekelmans (1965) 84). 
Hetgehucht Schaluinen. De epenthetische 
-r- is niet ongewoon (vgl Pauwels (1970) 
38), 

3. Reuzel K 216, 1658, Schalluijne; 1769, Schar
luijn; 1972, de Sleun (Van Gompel (1972) 
~ 
Beemd. Een ongedateerde tekst bij Welvaarts 
noemt een beemd de Schaleye (Welvaarts 
(1877) 89). 15 dit dezelfde? 

4. Hees L 66, 1258, apud Scalunreberg (OBU 
I I I, 1437) ; 1420, domus et area Schelunen
borch (Gorissen «(1972.) 154). 
De de-onymische afleiding in het bepalend 
element van de oudste vermelding doet ver
moeden dat er ter plaatse oorspronkelijk 
een lokaliteit *Scalun(en) bestaan moet heb
ben. 

5. Valkenburg Q 101, 1373, 
Scheluynej 1444, Scaloen 
72). 

Schaluyn; 1444, 
(rummers (1962) 

Schaloen is de dubbelnaam voor het kasteel 
Oud Valkenburg. 

Huisman en Gorissen willen de verb rei ding 
van de naam Askalon in verband brengen 
met de activiteiten van de duitse orde. De 
vernoemingen zouden volgens hen plaats ge
von den hebben na de bouw van de burcht 
van Askalon in 1240. Mijns inziens is het 
effect van deze gebeurtenis niet zo direct 
aantoonbaar als deze auteurs menen. Ook 
de invloed van de duitse orde kan niet zo 
duidelijk aangewezen worden als zij zeggen. 
De vroegste vermelding van Schelluinen in 
Zuid Holland is ouder dan de bouw van de 
burcht van Askalon. Huisman zegt verder 
dat het steeds om kastelen gaat, die omstreeks 
1250 voor het eerst vermeld worden. Uit de 
bovengenoemde nrs 1-5 blijkt dat dat niet 
helemaal juist is. Alleen nr 5 is een kasteel. 
Bij de overige nrs hebben we met andere 
soorten denotata te doen. 
Een enkel woord nog over de ui van Pauwels 
(Pauwels a.w. 34-40). Naar aanleiding van 
de straatnaam het Schaluin te Aarschot denkt 
Pauwels dat het toponiem Schaluin in Zuid 
Nederland teruggaat op mnl scalonie lat. 
allium ascalonicum of caepa ascalonia "sja
lot". Klankwettig kan dit weI in orde zlJn, 
semantisch lijkt het mij echter geen zin heb
ben. Plaatsnamen bestaande uit de aandui
ding voor een knol, een vrucht of een ui 



komen in onze toponymie niet voor. 

B ABE 1. In de statenver-taling de gebr-uike
lijke vor-m voor- Babylon. Voor- linguisten is 
de tor-en het inter-essantste deel van de stad. 

1. Katwijk aan Zee E 133, de Tor-en van Babel 
(NkA). 
DUintop. 

2. Maar-tensdijk E 193, Babel (TMK 1 blad 31 
(1855» . 
"Gebouw" te Nieuwe Weter-ing. 

3. Dombur-g I 60, Babel (Gille Her-inga (1853) 
Aanhangsel, 1). 
Boer-der-ij. 

4. Hor-st L 246, de Babel (NkA). 
Per-ceel bouw- en weiland. 

B A B Y LON I E. Voor-al bekend door- de 
babylonische ballingschap. 

BabilonH'nbr-oek K 133c, 1131, Babilonia (OBHZ 
Koch, 115); 1347, Babilonienbr-oec (Van Bavel 
(1972) R 27). 
Babilonienbr-oek is omstr-eeks 1130 ontstaan 
als een ontginning van het klooster- Sint 
Tr-uiden. De naam zal weI gekozen zijn omdat 
de monniken zich hier- zo ver- van hun kIoos
ter- ver-wijder-d voelden (Blok (1971) 10). 

B A ZAN. Landstr-eek ten oosten van de ]or-
daan onder- de heer-schappij van Koning Og. 
Hoewel minder- vaak dan "as is ver-br-ande tur-f',' 
zei men vr-oeger- weI "Og is de koning van 
Bazan". Bazan was in de bijbel bekend om 
zijn voor-tr-effelijke weiden, eikebossen, r-ammen 
en stier-en (Zeeman (1877) 67-68). 

Koudeker-ke I 80, Basan (Veldnamen Koudeker-ke 
(1980) 47). --
Per-ceel weiland. 

BET HAN I E. Deze plaats is bekend door
het ver-blijf van ]ezus aldaar- op het laatst 
van zijn leven. 

1. Fer-wer-d B 7, 1244, Bethania (Buitenr-ust 
Hettema (1899) 264). 
Bethanie was oor-spr-onkelijk een benedictij
nenklooster-, dat omstr-eeks 1100 van Ameland 
n aa. .Foswe rd bij Ferlllerd overgebracht zou 
zijn . Voor- 1240 heeft het de regel van Cluny 
aangenomen (Schoengen 111 (J942) 43). De 
oudste geschiede nis van het klooster is ui
terst schimmig. Hel is dus mogelijk dat de 
naam Bethanie pas door de c\uniacensers 
gegeven is. 

2. Tjummarum B 46, Bethanie (Schoengen II 
(1941) 184). 
Klooster- van regularissen van de conor-ep.:atie 
van Windesheim, gesticht in 1474. 0 0 

3. Tjum B 81, Bethanie (Schoengen II (1941) 
184) . 
K1oos~er van domini,caner magdalenazusle 5, 

dat In. 1289 .overgegaan is naar de regel 
van Pr-emontre . lk heb geen oude vermeldin
gen gevonden daar het klooster in de door 
Schoengen geclteerde bron n iet bij na.me ge
noemd wordt. 
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4. 's Gr-avenzande D 2, Bethanie (Schoengen 
11 (1941) 75). 
Regulier-enklooster, gesticht in 1427. 

5. Amsterdam E 109, Bethanien (Van Eeghen 
(1941) 231-243). 
Vrouwenklooster, gesticht kort voor 1462. 
Oorspronkelijk heette het S. ~iaria Magdalena 
in Bethanien. Na 1500 was vrij algemeen 
de naam Bethanien in gebruik. De zusters 
leefden volgens de regel van Augustinus. 

6. Leiden E 167, Bethanie (Schoengen I (1941) 
128) . 
Tertiarissenklooster, gesticht omstreeks 1440. 

7. Leiden E 167, 1577, Betanien (Van der Waag 
(1975) 131). 
Aalmoeshuis. 

8. Zeist E 229, Bethanie (Craandijk (1888) 
199) • 
Protestants weeshuis, gesticht in 1873. 

9. Kampen F 90, Bethanie (ScJ:lOengen II (1941) 
105). 
Cellebroedersklooster, gesticht in 1475. 

10. Er-melo F 122, Bethanie (Elema en Van Beek 
(1955) 137, 197). 
Boerderij, omstreeks 1860 gesticht door de 
zendingsdominee Witteveen. Deze heeft ook 
het verzorgingstehuis Bethesda, de bakkerij 
Bethlehem en de burgerwoning Bethel ge
sticht. De keuze van deze namen berustte 
mede op een trieste naamspeling met de naam 
van de vroeg overleden echtgenote van Witte
veen, Betje. 

11. Nijkerk F 142, Bethanie (Roessingh (1976) 
513). 
Boerderij, gebouwd v66r 1650. 

12. Bennekom F 194, Bethanie (Stolp (1976) 
6). 
Ziekenhuis, gesticht in 1893. 

13. Den Briel 
(1941) 38). 

9, Bethanie (Schoengen 11 

Begijnhof, gesticht voor het begin van de 
vijftiende eeuw (Koorn (981) 26). 

14. < Kadzand I 103, Bethanie (Nagtglas (1880) 
519; Schoengen II (1941) 211» 

Het door Nagtglas en Schoengen veronder
stelde klooster Bethania op het verdwenen 
eiland Wulpen heeft mijns inziens noait be
staan. Zij verwarren het met het norberti
nessenklooster Bethanie te Wulpen in Veurne
ambacht (vgl Monasticon BeIge (1974) 645). 

15. 's Hertogenbos K 150, Bethanie (Van Veen 
en Beekman (1923) 55). 
Klooster van zusters des gemeenen levens, 
gesticht in 1454. In 1466 namen zij de regel 
van Augustinus aan. 

16. Arnhem L 23, Bethanie (Schoengen II (1941) 
24). 
Klooster van regularissen van de congregatie 
van W~ndesheim, gesticht i.n 1419. 

17. Velp L 27a, Bethanie (Kerkkamp (965) 



Negentiende-eeuws vakantieverblijf. 

BET H E L. Plaats waar Jacob in zl]n droom 
een ladder uit de hemel zag komen. De naam 
betekent "huis van God". 

1. Termunten C 87, Bethel (Dik en Doornbos 
(1973) 46). 
Christelijk ziekenhuis, gebouwd in 1874. 

2. Ermelo F 122, Bethel (Elema en Van Beek 
(1955) 137, 197). 
Woning van de zendingsdominee Witteveen, 
gebouwd omstreeks 1860. Zie s. v. BETHANIE 
nr 10. 

3. Empe F 178a, Bethel (TMK III blad 33 G 
(1958» . 
"Gebouw", ontstaan na 1843 (vgl K Gelderland 
(1843» . 

4. Eibergen G 255, Bethel (TMK III blad 34 
G (1955»), 
"Gebouw" in het Eibergseveld, ontstaan na 
1913 (vgl TMK I blad 34 (1913» . 

5. Vlissingen 
96). 

83, Bethel (Dommisse (1903) 

Wijklokaal, gesticht in 1896. 

6. Zetten L 20, Bethel (Snippe (1973) 67). 
Gesticht voor meisjes, opgericht in 1863. 

7. Velp L 27a, Bethel (Kerkkamp (965) 299). 
Evangelisatielokaal, gebouwd in het laatst 
van de negentiende eeuw. 

BET H E S D A. Poel bij Jeruzalem die door 
een engel genezende werking gekregen had 
(Hjelmqvist (1904) 32-35), 

1. Termunten C 87, Bethesda (Dik en Doornbos 
(1973) 48). 
Zwakzinnigenpaviljoen bij het christelijk 
ziekenhuis, gebouwd in 1895. 

2. Ermelo F 122, Bethesda (Elema en Van Beek 
(1955) 137, 197). 
Verzorgingstehuis, gesticht door de zendings
dominee Witteveen omstreeks 1860. Zie s. v. 
BETHANIE nr 10. 

3. Apeldoorn F 151, Bethesda (Gille Heringa 
(1853) 17). 
"Gebouw". 

4. Laag Soeren F 198, Bethesda (Gids voor 
Ellecom (1897) 57). 
Badinrichting en herstellingsoord, gebouwd 
in 1848. In 1897 is de naam niet meer in 
gebruik omdat het publiek de indruk kreeg 
"alsof hier liefst vrienden der behoudende 
protestantsche richting werden opgenomen". 
Op de kaart blijft de naam nog tot 1954 
figureren (vgl TMK I II blad 33 G (1954». 

BET H L E HEM. De naam wordt in de 
Bijbel zelf verklaard als "broodhuis". 

1. Hallum B 23, 1767, Baalhiem (Fr PIn 11 
(1958) 79). 
"Gebouw". 
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2. Oudkerk B 28, 2: 1326, Bethlehem (Muller 
(906) 305). 
Norbertinessenklooster, gesticht in het derde 
kwart van de twaalfde eeuw (Schoengen II 
(1941) 152). De naam ging ook over op de 
nederzetting rond het klooster. Na de refor
matie ontwikkelde de naam zich tot Bartle
hiem, gelnterpreteerd als "het hie rii'"""van 
Bartle". Deze relnterpretatie zou uit anti
roomse gevoelens voortgekomen zijn (Kalma 
(1949. a) 22). 

3. Minnertsga B 46a, Betlem (RND XV (1955) 
140) . 
Buurt. Het klooster Bethlehem heeft hier bezit 
gehad (Tjessinga II (952) 67). 

4. Beetsterzwaag B 123, Bethlehem (Schotanus
Halma (718». 
Boerderij. Muller veronderstelt dat deze de 
herinnering aan een uithof van een klooster 
bewaart (Muller, Kerk. indo 528). 

5. Rottum C 33*, Bethlehem (Damen (972) 85). 
Voorwerk voor benedietinessen, omstreeks 
1470 gesticht vanuit het klooster Rottum. 
Later is de naam ook semantiseh seeundair 
voor de omliggende bewoning in gebruik ge
nomen. 

6. 't Zand C 40, 1593, Bethlehem ('t Zandt 
(1964) 144). 
Boerderij. 

7. Eelde C 149, 1848, Bethlehem (NsI). 
Aantal pereelen hooiland. 

8. Den Haag D 5, Bethlehem (Schoengen II 
(1941) 73). 
Proosdij van reguliere kanunnikessen. In 
1495 heeft het de regel van Premontre aange
nomen. 

9. Watering en D 6, Bethlehem (Sehoengen III 
(942) 130). 
CistercH!ncerklooster, gesticht in 1485. 

10. Hoorn E 58, Bethlehem (Schoengen II (1941) 
100). 
Kruisherenklooster, gesticht in 1475. 

11. Wormer E 70a, de Bethlehem (Boorsma (1950) 
187) . 
Oliemolen, gebouwd v66r 1678. 

12. Heemstede E 98, 1649, Bethelehem (Van 
Damme (1903) 1). 
"Gebouw", oorspronkelijk eigendom van het 
St. Elisabethgasthuis te Haarlem. 

13. Diemen E 111, Oud Bethlem (TMK II blad 
367 (1913». 
Boerderij in de in 1627 drooggemaakte Bijl
mermeerpolder. 

14. Noordwijkerhout E 112, 1760, Bethlehem 
(Warmerdam (974) 18). 
Schaaphouderij. 

15. Hillegom E 114, 1719, Bethlehem (Hulkenberg 
(1972. b) t.o. afb. 65). 
Boerd!!rij. 



16. Weesp E 121, Bad Betlem (K Amsterdam 
(1929»). 
Zwembad aan het Merwedekanaal, gebouwd 
na 1913 (vgl TMK I blad 25 (1913». 

17. Wilnis E 150, Bethlehem (TMK I blad 31 
(1854» . 
Boerderij. 

18. Breukelen E 157, Bethlehem (Pott (1899) 
28) . 
"Gebouw". 

19. Voorschoten E 168, Bethlehem (Klooster 
( 1971) 132). 
Boerderij, vermeld vanaf 1700. 

20. Hazerswoude E 174, Bethlehem (Kroon (1978) 
43). 
Boerderij, gebouwd in de achttiende eeuw. 

21. Utrecht E 192, Bethlehem (Muller (1913) 
182). 
Tertiarissenklooster, gesticht in 1423. 

22. De Bilt E 194, 1113 F 13e eeuw, Noua Beth
lehem (OBU 1, 282); 1131 F 13e eeuw, Nova 
Bethlehem (OBU 1, 335); 1133 F 13e eeuw, 
Bethlehem (OBU I, 345) ; + 1137, Betlehem 
(Oediger (1958) 79); 1122-1145 F copie 3e 
kwart 13e eeuw, Nova Bethlehem (OBHZ Koch, 
122); 1200 F 13e eeuw, Nova Betheleem (OBU 
I, 543). 
De benedictijner abdij S1. Laurens te Oost
broek is gesticht voor 1113. Bovenstaande 
attestaties zijn de enige vermeldingen waarin 
het klooster de naam Bethlehem draag1. Daar
na heet het altijd Oostbroek of S1. Lauren
tius. Oppermann gebruikt deze Bethlehem 
vermeldingen als argument om de oorkonden 
van 1113, 1131, 1133, 1122-1145 en 1200 vals 
te verklaren. Koch voIgt hem hierin (Opper
mann II (1921) 142, 146; OBHZ Koch, 122 
kopnoot). Uit de attestatie van 2: 1137 blijkt 
dat de abdij Oostbroek in de eerste fase 
van zijn bestaan inderdaad Bethlehem geheten 
heeft. Het voorkomen van de naam in de 
andere vroege teksten is dus niet in strijd 
met de werkelijkheid. Bij de discussie over 
de echtheid van de oostbroekse oorkonden 
kan men het Bethlehem-argument beter buiten 
beschouwing laten. 

23. Voorburg E 195, Bethlehem (K Delfland 
(1712». 
Boerderij. 

24. Zwolle F 96, Bethlehem (Schoengen 11 (1941) 
221) . 
Regulierenklooster van de congregatie van 
Windesheim, gesticht in 1309 als priorij van 
Bethlehem bij Doetinchem. 

25. Heino F 107, het Bethlehem of het Lange
slag (Pott (1899) 203). 
"Gebouw". Wat is de relatie met het klooster 
Bethlehem te Zwolle dat te Heino een kater
stede bezat (vgl Bieleman (1980) 137)? 

26. Hulshorst F 110, Bethlehem (NkA). 
Perceel bouwland. 

27. Vorchten F 119a, Bethlehem (K Gelderland 
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(1843) ). 
Boerderij . 

28. Ermelo F 122, Bethlehem (Elema en Van 
Beek (1955) 137, 197). 
Bakkerij, omstreeks 1860 gesticht door de 
zendingsdominee Witteveen. Zie s. v. BETHANIE 
nr 10. 

29. Losser G 211, Bethlehem (TMK I blad 29 
(1860) ). 
"Gebouw". 

30. Oostvoorne I 2, 1701, Bethlehem (Van Alke
made en Van der Schelling (729) K). 
"Gebouw". Semantisch secundair komt de 
buurtnaam Batlehem voor (RND Xl (1968) 
128) . 

31. Elkersee 35, 1224, Bethleem (OBHZ de 
Fremery, 53). 
Cistercienserinnenklooster, gesticht in het 
begin van de dertiende eeuw en voortgekomen 
uit een grangia van Ter Doest (Dekker (1971) 
191). 

32. Harlingen K 47c, Bethlehem (Post (1909) 
16) . 
Buitenplaats, volgens de overlevering gesticht 
door de duitse orde te Maasland. 

33. Dordrecht K 94, Bethlehem (Schoengen II 
(1941) 60). 
Cellezustersklooster, gesticht in 1464. 

34. Haren K 170, Bethlehem (Schoengen I (1941) 
102). 
Tertiarissenklooster, gesticht in 1501. 

35. Prinsenhage K 178, 1797, Bethlehem (brief 
K. Leenders, 3-11-1974). 
Boerderij. 

36. Tilburg K 183, Bethlehem (V L 180). 
Volkswijk, gelegen nabij de wijk Jeruzalem. 

37. Doetinchem L 37, 1200, Bethlehem (Gysseling 
TW 134). 
Regulierenklooster van de congregatie van 
Windesheim, gesticht in 1179 (Schoengen II 
(1941) 56-57). 

38. Nijmegen L 71, Bethlehem (Schoengen 
(1941) 154). 
Tertiarissenklooster, gesticht voor 1470. 

39. Netterden L 85, 1646-1647, 't Bilheem (Gem. 
arch. Zutfen, hs. Kreynck-Wartena) . 
Perceel land. 

40. Oostrum L 216a, Bethlehem (Schoengen II 
(1941) 148). 
Regulierenklooster van de congregatie van 
Windesheim, gesticht in 1450. 

41. Roermond L 329, Bethlehem (Schoengen I II 
(1942) 21). 
Karthuizerklooster, gesticht in 1376. 

42. Limmel Q 104a, Bethlehem (De Win (1975) 
90) . 
Kasteel dat in het begin van 
eeuw aan de duitse orde kwam. 

de zestiende 
Anno 1651 



werd het tot 
die gelegenheid 
voor het eerst 
(1933) 335-339). 

boerderij gedegradeerd. Bij 
verschijnt de naam Bethlehem 
in de bronnen (De Crassier 

CUR I U M. Bisdom op Cyprus. 

Oestgeest E 136, Huize Curium (Van Krieken 
(1975) 51). 
Buitenplaats, tussen 1834 en 1851 bewoond 
door C. L. Baron van Wijckersloot, heer van 
Schalkwijk, bisschop van Curium en huispre
laat van de paus. 

E F RAT A. Vroegere naam voor Bethlehem 
(vgl Gen. 35:19). 

Putten F 124, Klein Ephrata (Gille Heringa 
(1874) 66). 
"Gebouw" .. 

ELI M. De israeIieten kwamen op hun tocht 
uit Egypte in deze oase nadat zij eerst in 
Mara geweest waren, waar het water echter 
ondrinkbaar was. 

1. Kamerik E 183, 1882, Elim (NkA). 
Protestants gebouw. 

2. Exlo G 33, Elim (TMK 111 blad 17 F (1954)). 
11Gebouw". 

3. Elim G 76*, Elim (Wichers (1959) 14; Huizing 
en Wattel (197"51391). 
Dit dorp heette oorspronkelijk het Dwarsgat. 
Omstreeks 1912 werd hier de nederlandse 
hervormde vereniging het Dwarsgat gesUcht. 
Volgens Wichers heette deze vereniging Elim. 
Men streefde naar de stichting van een nieu
we hervormde gemeente en de bouw van een 
kerk. Daardoor zou er in het Dwarsgat een 
kerkdorp ontstaan. In verband daarmee ver
zocht de vereniging in 1915 aan de gemeente
raad van Hogeveen om dit dorp de naam 
Elim te geven. De discussie hierover in de 
raad is naamkundig bijzonder interessant. 
Op advies van B. en W. weigert de meerder
heid van de raadsleden een uitspraak te 
doen. Zij gebruiken daarvoor het formele 
argument dat men zich niet wil mengen in 
de naamgeving van een kerkelijke gemeente. 
Eerder had onder andere de burgemeester 
al verklaard dat hij niet wist wat de naam 
Elim betekende en dat hij het bovendien 
een ongeschikte naam voor een dorp vond. 
Volgens hem was dit eerder een naam' voor 
een huis of een gebouw. Zoals weI vaker 
bij dit soort controversen blijken de namen
gebruikers de uiteindelijke winnaars te zlJn. 
In maart 1917 wordt het dorp voor het eerst 
in een krant als Elim aangeduid. De alge
mene acceptatie vande vervanging van de 
naam het Dwarsgat door Elim volgde spoedig. 

4. Vlissingen 1 83, Elim (Dommisse (1903) 96a). 
"Gebouw", gesticht in 1900. 

E M M A U S. Varianten van deze naam zijn 
Emaus, Emmaus en Emous. 

1. Barsingerhorn E 12, 1670, Emaus (Warning 
(1982) nr 702). 
Boerderij te Haringhuizen. 
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2. 

3. 

Vel zen E 80a, 1647, Emaus (VROA 43/1 (1920) 
514) • 
Huis en erf. 

Heemstede E 98, 1633, Emaus (Groesbeek 
(1972) 76). 
Herenhuizinge, later herberg, gelegen in 
de nabijheid van Jeruzalem en Rome. 

4. Delft E 198, Emaus (K Delfland (712)). 
"Gebouw" aan~ Delftse Vliet ten noorden 
van de stad. 

5. Gouda E 209, Emmaus (Taal (960) 25). 
Cellebroedersklooster, gesticht v66r 1395. 

6. Gouda E 209, Emaus (Schoengen 11 (1941) 
179). 
Regulierenklooster te Stein, gesticht in 1419, 
vallende onder de congregatie van Zion. 

7. Ermelo F 122, 1645, ~ (Van der Fluit 
(1978) nr 883). 

8. 

9. 

Boerderij, gesticht op het terrein van het 
gesloopte klooster 51. Jansdal of's Heeren-
100. In tegenstelling tot wat weI beweerd 
wordt, heeft dit klooster nooit Emmaus ge
heten (Mars (982) 22-23). 

Terwolde F 131, 1618, Emaus (Vredenberg 
[1969] 69) . 
Erve. 

Eibergen G 255, Emmaus (TMK blad 34 
(1861)) • 
ItGebouw". 

10. Middelburg 1 81, Emaus (K Zeeland [1655]) • 
"Gebouw" ten noorden van de stad. 

11. Woensdrecht 1 102, Emaus (Schoengen 
(1941) 113; Van Ham (1985T7ll1. 
Tertiarissenklooster te Hildernisse, gesticht 
omstreeks 1480 en na de overstroming van 
1552 verlaten. 

12. Biervliet 1 134, Emaus (Schoengen 11 (1941) 
34l. 
Regularissenklooster, gesticht in 1461. 

13. Schoonhoven K 20, 
(1941) 34). 

Emmaus (Schoengen 11 

Cellebroedersklooster, gesticht in 1393. 

14. Kulemborg K 39, Emmaus (Seinen (1973) 
295; Emous (NkA). 
Perceel land in het Kulemborgseveld. 

15. Vlaardingen K 42a, 17e eeuw, Emous (Bijl 
(1964) 30). 
Herberg, waar het gerecht van Vlaardinger
ambacht zetelde. Semantisch secundair ging 
de naam op de omgeving over. Men woonde 
aan het Emaus (Anderson (1979) 12-18). 

16. Arnhem L 23, 1516, sunte Emaus kapell 
(Van Hasselt (1804) 196); 1524, bij Emauss 
(Nijhoff VI, 2e stuk, 826). 
Emmaus zou de vroegere naam van de buurt 
De Klap geweest zijn (Markus (1907) 481). 
Over een kapel ter plaatse heb ik verder 
niets kunnen vinden. De naam in de bron 
van 1516 is trouwens merkwaardig. Komt 



Sint. gevolgd door een bijbels toponiem meer 
voor? Reeds in 1516 was bij Emmaus de be
graafplaats voor gestorven dieren. die later 
St. Martens kerkhof heette (Van Hasselt a.w. ). 

17. Yelp L 27a. Emmaus (Kerkkamp (1965) 358). 
Herenhuizinge. ---

18. Yelp L 109. Emaus (TMK I blad 45 (1907)). 
Klooster van capucijner monniken die in 1629 
uit Den Bos verdreven waren (Schoengen I 
(1941) 188). 

19. Uden L 152. 1841. Emaus (K Noord-Braband 
(1841)) . 
De herberg den Emmaus (Sluijters (1976) 
50) . 

20. Escharen L 154. 1664. de Emis; 1680. den 
Emis; 1770. den Emus; 18e eeuw. den Emaus; 
f851. de Emous (Brief streekarch. Land van 
Cuijk. 10-01-1981). 
Blok land in De Langeboom. 

21. Gassel L 155. 1917. het Emauske (NkA). 
Perceeltje land op het landgoed Tongelaar. 

22. Sint Oedenrode L 200. Emmaus (Heesters 
en Rademaker (1972) 161). 
Kasteeltje. vermeld vanaf 1620. 

23. Valkenswaard L 260. 1685. den Emous 
(Melotte en Molemans (1979) 111) . 
Perceel groenland. 

24. Roermond L 329. Emaus (Schoengen I (1941) 
169) . 
Tertiarissenklooster. gesticht in 1344. 

E 5 K 0 1. Vruchtbaar dal. vanwaar de ver
spieders van Mozes onder andere een duiven
tros meebrachten (Zeeman (1877) 193). 

Goes 1 69. Dal van Eskol (Abelmann en Goud
zwaard (1970) 42). 
Bijnaam voor het Zoetevestje. 

GAL I LEA. 

1. Burum B 37. Galilea (Schoengen III (1942) 
26). 
CistercH~nserinnenklooster. gesticht v66r 1408. 

2. Leeuwarden B 56. Ga lilea (Schoengen 
(1941) 126). 
Minderbroedersklooster. gesticht in 1495 . 
De buurt waar het lag werd al in 1501 als 
AIde Galileen vermeld (Dolk (1969) 49). 

3. Surhuisterveen B 68. Oude Galeyen (Schota
nus- Halma (1718)). 
Stuk veenland. Houdt de naam verband met 
het klooster Galilea te Burum. dat in Sur
huisterveen bezittingen had (vgl Van der 
Molen (1976) 19)? 

4. Monnikendam E 91. Galilea (Besteman en 
Heidinga (1975) 10-17). 
Tertianenklooster. gesticht in 1431. In 1465 
ging het over naar de colligatie van Sibkelo 
van de cistercH~nser orde. Sindsdien werd 
het ook weI Galilea Minor genoemd. ter on
derscheidi ng van het cistercienser klooster 
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Galilea te Sibkelo . 

5. Warnsveld F 180. Galilea (Schoengen I (1941) 
196). ---
Minderbroedersklooster. gesticht in 1455. 

6. Sibkelo G 140b. Galilea (Van Haaff (1977) 
15). 
Cistercienserklooster. gesticht omstreeks 1403. 

7. Woudrichem K 102. Galilea (Schoengen 11 
(1941) 210). 
Kruisherenklooster, gesticht in 1474. 

G E NNE 5 ARE T H. 

<Hallum B 23. Gennesareth (Van der Veen (1958) 
62) > 
Dat het klooster Nazareth te Gernaard Genne
sareth geheten zou hebben. be rust op een 
verwarring van de namen Gernaard en Naza
reth. Zie s.v. NAZARETH nr- 1. 

G 0 L GOT H A. 

Haarlem E 97. Golgotha (Schoengen 
90) . 
Obser-vantenklooster. gesticht in 1453. 

G 0 M 0 R R A. 

(1941) 

1. Winschoten C 161, Klein Gomorra (Cornelissen 
IV. 111) . 
Spotnaam voor- deze 
gekozen zlJn wegens 
van de bewoners. 

plaats. De naam zou 
het onzedelijk gedrag 

2. Oude Pekela C 163. Gemorra (V C 122). 
Bijnaam voor deze plaats. 

Zie ook s.v. SOD OM nrs 2. 4. 

G 0 5 EN. Vr-uchtbare landstreek. Traditioneel 
lokaliseert men het land Gosen altijd in de 
Nijldelta. Dit blijkt niet juist te zlJn. Het 
moet in het zuidelijk deel van Judea gelegen 
hebben. dat aan Egypte onderworpen was (Ca
zelles (1975) 143-150). 

1. Amstelveen E 118. 't Land Goozen (TMK III 
blad 25 D (1952)). 
Boerderij in de Schinkelpolder. die in 1858 
drooggemalen is. 

2. Vlissingen I 83. 1772. het land Gosen (Win
kelman (1973) 243). 
Buurtje. 

HAT T 
FERRAND. 

N. Zie hoofdstuk IV.B.3 s.v. MONT-

H E B RON. 

Termunten C 87. Hebron (Dik en Door-nbos (1973) 
47). 
Paviljoe n bij het christelijk ziekenhuis, ge
bouwd in 1891. Aanvankelijk heette het Eben 
Haezer. 

HER M 0 N. Berg bij de Jordaan. 

Beverwijk E 79. Her-mon (Schoengen I (1941) 39). 
Tertiarissenklooster, gesticht voor 1430. 



H 0 REB. Bergrug in het noorden van de 
Sinai. 

Zwolle F 96, Horeb (Aalbers en de Bruijn (1981) 
27) . 
Bijnaam voor de hooggelegen boerderij Hoog
hoerden te Langenholte. 

SRAEL. 

Wijdenes E 60, Israel (NkA). 
Perceel land. 

T U REA. Gebied ten oosten van de jordij.an. 

Uithuizermeden C 35, Itun~a (Nijhoff - Meijer 
(1980) 259). 
Boerderij. De naam is gegeven door de man 
die er in 1928 eigenaar van werd. Het naam
keuzemotief was dat hij over de Meedster 
Maar moest om bij zijn boerderij te komen. 

J A F F A. In de oudheid heette deze stad 
~. Hij is in 1099 door de kruisvaarders 
veroverd en werd hun belangrijkste haven
plaats. In 1187 werd de stad door Saladin 
heroverd. In 1191 werden de saracenen op spec
taculaire wIJze door Richard Leeuwenhart uit 
de stad verdreven. In 1267 ging Jaffa definitief 
voor de christenen verloren. 

1. Utrecht E 192, 1696, Jaffa (Buitens binnen 
Utrecht (1981-1982) 15). 
Buitenplaats, later herberg. Na de afbraak 
in 1934 werd daar de wijk Jaffa aangelegd. 

2. Delft E 198, Jaffa (Brief gem. arch. Delft, 
7-01-1980) . 
Begraafplaats, gesticht in 1868 door drie 
partikulieren. 

3. Bennekom F 194, 1891, Jaffa (Witte [1902) 
K). 
"Gebouw". 

4. Middelburg 
197). 
Dubbelnaam 
straatnaam 
zichte van 
jaffa. 

81, 1574, Jaffa (Stol (1979) 

voor de Lomberdstraat. Dc 
is seman tisch secundair ten op

de daar voorkomende huisnaam 

5. Kralingen K 47c, 1542, Jaffa (Moquette en 
Droogendijk (1928) 114). 
Buurt en herberg. De buurt heet later het 
Jaffa. Volgens de overlevering zou Jaffa sa
menhangen met het bezit van de duitse orde 
te Maasland (Post (1909) 16). 

J E RIC H O. Het bazuingeschal van Jozua 
betekende de ondergang van deze stad. Zoals 
we hieronder kunnen zien, klinkt het geluid 
daarvan nog na in de nederlandse toponymie. 

1. Sint jacobi Parochie B 18, jericho (Buwalda 
(1969) 12). 
Boerenwoning. 

2. Oude Biltzijl B 20, 1808, Jericho (Buwalda 
(1969) 12). 
Boerenwoning. 

3. Drachten B 99, jericho (Bleeker (1944) 306). 
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Slop met een aantal armoedige huizen. De 
naam was gekozen omdat tijdens de bouw 
een muur ingestort was. 

4. Loppersum C 75, jericho (V C 75). 
Arme buurt. 

5. Barsingerhorn E 12, 1708, jericho (Burger 
van Schoorel (1767) 29). 
Boerderij te Haringhuizen. 

6. Spakenburg F 121, Gigo (V F 121). 
Groep huizen buiten het dorp. De naam was 
gekozen omdat tijdens de bouw de muren 
ingestort waren. De vorm Gigo was te danken 
aan een verhaspeling door een opzichter. 

7. Amersfoort F 165, jericho (V G 173). 
Nieuwbouwwijk achter De Kruiskamp. 

8. Venendaal F 191, jericho (Pott (1899) 167). 
"Gebouw". ---

9. Nieuwenhoorn I 11, 1701, jiricho (Van Alke
made en Van der Schelling Tf729T" K). 
Boerderij. 

10. Kulemborg K 39, Rericho (TMK II blad 507 
(1918»; jericho (Nk~ 
Boerderij in het Kulemborgseveld. 

11. Kralingen K 47c, Jericho (Moquet1e en Droo
gendijk (1928) 118).---
Buitenplaats, vermeld sinds 1633. Volgens 
de overlevering zou jericho samenhangen 
met het bezit van de duitse orde te Maasland 
(Post (1909) 16). 

E R U Z ALE M. 

1. Sint Anna Parochie B 19, jeruzalem (Buwalda 
(1955) 59). 
Perceel bouwland. 

2. Gerkesklooster B 69b, 1254, Jeruzalem (Bui
tenrust Hettema (1899) 270). 
CistercH~nserklooster, gesticht in het midden 
van de dertiende eeuw (Schoengen III (1942) 
15). De naam is waarschijnlijk gekozen op 
basis van en naamspeling met de naam Ger
kesklooster. Dit verschijnsel komt vaker-Wj 
cistercienserkloosters v~~r (Dijkstra (1976-
1977) 9). 

3. Meedhuizen C 84, jeruzalem (Cornelissen 
IV, 80). 
Spotnaam voor Meedhuizen. Volgens het ver
haal zou de dominee gepreekt hebben: "jeru
zalem, bekeer U, opdat het U niet ga als 
de goddelozen van Tjuchem". De inwoners 
van laatstgenoemde plaats hadden hem name
lijk zijn polsstok afgenomen en niet terug
gegeven. 

4. Annen C 182, Klein jeruzalem (NkA). 
Complex landerijen. 

5. Barsingerhorn E 12, 1708, Jerusalem (Burger 
van Schoorel (1767) 29). 
Boerderi j te Ha ringh u izen. 

6. Assendelft E 82, Jeruzalem (NkA). 
Perceel weiland. 



7. La!ldsmeer E 88, Jantje Rusalem (NkA). 
Perceel land. Ik kan mij hierbij niets anders 
voorstellen dan dat een of andere olijkerd 
met de naam *Jeruzalem in de weer geweest 
is. 

8. Haarlem E 97, Jerusalem (Schoengen 11 I 
(1942) 53). 
Carmelitessenklooster, gesticht in 1465. 

9. Heemstede E 98, 1631, Jerusalem (Groesbeek 
(1972) 78). 
Herberg. 

10. Watergraafsmeer E 110, Jeruzalem (Kruizinga 
(1955) 4). 
Bijnaam voor de wijk Frankendaal, gebouwd 
na de Tweede Wereldoorlog. De vorm en de 
witte kieur van de huizen vormden het motief 
voor de keuze van de naam. Deze wijk werd 
ook weI Tel Aviv genoemd. 

11. Bussum E 126, Jeruzalem (V 6a E 126). 
Buurt, gebouwd omstreeks 1920. De witte 
kleur van de buitenmuren van de huizen 
vormde het naamkeuzemotief. 

12. Wassenaar E 165, Jeruzalem (Van der Kley 
(1975) 62, 63). 
Perceel teelland. 

13. Leiden E 167, 1546, Jherusalem (Van der 
Waag (1975) 51). 
Aalmoeshuizinge. 

14. Utrecht E 192, Jerusalem (Schoengen 11 
(1941) 188). 
Regularissenklooster van de congregatie van 
Windesheim, gesticht in 1418. 

15. Zeist E 229, Jeruzalem (Uitman (1954) 119). 
Nieuwe wijk in het park Griffensteijn. De 
witte kleur van de huizen vormde het naam
keuzemotief. 

16. Gaastmeer F 2e, Jeruzalem (V B 114). 
Boerderij. 

17. Woudsend F 3, 1593, Jerusalem (Schoengen 
111 (1942) 133). 
Karmelietenklooster, gesticht in 1337. 

18. Lelystad Fp 11, Nieuw Jeruzalem of Wit 
Jeruzalem (NRC/Handelsblad, 23-05-1979). 
Bijnaam voor de buurt Kustrif. De naam is 
gekozen wegens de witte stenen van de hui
zen. Een andere bijnaam is de Kashba. Het 
naamkeuzemotief daarvoor werd gevormd door 
de orientaalse bouwstijl. 

19. Meppel F 74, Jeruzalem (Poortman (1979) 
18) . 
Bijnaam voor een na de Oorlog gebouwde 
woonwijk. Deze ligt langs de Wold A, die 
de bijnaam de Jordaan draagt. 

20. 1Jselmuiden F 89, Jeruzalem (V F 89). 
Tuinderij. De naam dateert uit het begin 
van deze eeuw, toen de eigenaar het plan 
had met een woonwagen naar Jeruzalem te 
reizen. Daar is het echter nooit van geko
men. 

21. Amersfoort F 165, Jeruzalem (V G 173). 
Betonnen nieuwbouwwijk van na de Oorlog. 

22. Renswoude F 190, Jeruzalem (V F 190). 
Perceel land. 

23. Emmen G 58, Jeruzalem (V G 39). 
Nieuwbouwwijk, gebouwd omstreeks 1950. De 
naam was gekozen wegens de witte kleur 
van de huizen. 

24. Ommen G 112, Jeruzalem (V G 112). 
Gedeelte van een straat. 

25 . Hellendoorn G 168, .:!: 1800, 't Jeruzalems 
(Ponsteen (1970) 81). 
Boerderij aan de grens van de marke. 

26 . Abbenbroek I 17, 1755, Jeruzalem (Danner 
(1975) 56). 
Perceel land. 

27. Nieuwe Tonge I 43. Jeruzalem (TMK III 
blad 43 A (1968)). 
Boerderij, gebouwd na 1911 (vgl TMK I blad 
43 (1911)). De naam was gekozen wegens 
de eenzame ligging (V I 43). 

28. Westkapelle I 58, Jeruzalem (V I 58). 
Perceel land. Afgelegenheid vormde het naam
keuzemotief. 

29. Zoutelande I 59, Jeruzalem (V I 59). 
Perceel land te Werendijke. 

30. Poortvliet I 75, Jeruzalem (V I 75). 
Weidestreek. In 1879 wordt vermeld de Jeruza
lemsche Weg (Hollestelle (1879) K t.o. 94). 

31. Rittem I 84, Jeruzalem (Veldnamen Ritthem 
(1975) 34). 
Groep percelen land. 

32. Biezelinge I 96a, 1246, Ierusalem (Dekker 
en Kruisheer (1972) 29-36). 
Victorinnenklooster, gesticht in 1246. De 
stichters had den het klooster oorspronkelijk 
bij Citeaux willen aansluiten, maar waren 
door deze orde afgewezen. 
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33. Kruiningen I 99, 't Jeruzalempje (V I 99). 
Perceel land. 

34. Aardenburg 
125) . 

125, 't Ou Jeruzalem (V I 

Perceel land in de Isabellapolder. Er zitten 
veel scherven in de grond. 

35. Rotterdam K 5, Jeruzalem (NkA). 
Dubbelnaam voor het Witte Dorp, een buurt 
met witte huizen te Spangen. 

36. Heikop K 35, Jeruzalem (NkA). 
Perceel land te Overheikop. 

37. Kulemborg K 39, Jerusalem (Schoengen 11 
(1941) 41). 
Klooster voor sepulcrijnen en sepulcrinessen, 
gesticht in 1438. 

38. Kralingen K 47c, Jerusalem (Moquette en 
Droogendijk (1928) 118). 
Buitenplaats, omstreeks 1600 gesticht door 



Willem van Melissant op grond die hij van 
het H. Geesthuis te Rotterdam gekocht had. 
Van Melissant was in zijn jeugd in turkse 
gevangenschap geraakt en daaruit weer vrij
gekocht. Moquette en Droogendijk vragen 
zich af of hij op bedevaart naar ]eruzalem 
geweest is. 

39. Dordrecht K 94, Jerusalem (Schoengen 
(1941) 62). 
Klooster van grauwzusters dat in 1313 naar 
de derde orde van St. Franciscus overging. 

40. 's Hertogenbos K 150, Jerusalem (Schoengen 
11 (1941) 97). 
Klooster van zusters van het gemene leven, 
gesticht in het begin van de vijftiende eeuw. 

41. Rozendaal K 174, 1666, den ~erusalem (Van 
Hasselt en Weijnen (1948) nr 10 3}. 
Perceel land. 

42. Tilburg K 183, Jeruzalem (V L 180). 
Nieuwbouwwijk. De naam is waarschijnlijk 
gekozen wegens de witte kleur van de hui
zen. 

43. Oosterwijk K 185, 1556, Hierusalem (Lied
meier, nr 175). 
Denotatum onbekend. 

44. Velp L 27a, 1707, Jeruzalem (Kerkkamp 
(1965) 356-358). 
Hoeve en buurschap. 

45. Hijmegen L 71, Nieuw-Jeruzalern (V L 153). 
Nieuwbouwwijk. De witte bepleistering en 
de platte daken van de flats vorrnden het 
naamkeuzemotief. 

46. Rosmalen L 144, Jerusalem (De Werd (1976) 
10) • 
Wijk. 

47. Venraai L 210, Jerusalem (Schoengen II 
(1941) 197). 
Regularissenklooster, 
en 1427. 

gesticht tussen 1422 

48. Oerle L 224, Jeruzalem (De Bont III (1969) 
166) • 
Perceel land. De naam is nog vrij jong. 
De naam is gekozen omdat het terre in enigs
zins golvend is. 

49. Limmel Q 104a, Jerusalem (De Win (1975) 
90). 
Landgoed. De naam is gegeven in 1557, nadat 
de bewoner uit het Heilige Land teruggekeerd 
was. 

ORO A A N. 

1. Hantumhuizen B 12, de Jordaan (V B 12). 
Brede sloot. De breedte vormde het naamkeu
zemotief. 

2. Buitenpost B 36, de Jordaan (Leeuwarder Cou
rant, 5-05-1979). 
Dubbelnaam voor de Swadde, de grenssloot 
tussen Kollumerland en Achtkarspelen in 
Veenklooster. 
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3. Deinum B 53, Boksum B 53a, Blessum B 53*, 
Oer de Jordaen (Leeuwarder Courant, 5-05-
1979) • 
Bijnaam in Menaldum voor deze drie dorpen 
die in het gedeelte van de gemeente Menal
dumadeel liggen dat zich ten zuiden van 
het Van Harinxmakanaal bevindt. Dit kanaal 
werd opengesteld in 1951. Dateert de naam 
ook uit die tijd? 

4. Augustinusga B 67, Jordaen (Fr Ak). 
Straat. 

5. Noordbroek C 124, Jordaan (Antonides [1973] 
265). 
Rijtje huizen. 

6. Midwolda C 129, Jordaan (V C 129). 
Denotatum onbekend. 

7. Scheveningen D 1, de Jordaan (V 0 1). 
Bijnaam voor het Verversingskanaal. Scheve
ningers die aan de overkant woonden, woon
den "over de ]ordaan". 

8. Bergen E 18, de Jourdaan (Notitie Bergen 
(1815) 12). 
Perceel land in de Damlanderpolder. 

9. Amsterdam E 109, 1691, aen de overzijde 
der or dane (Hanou (1981)); 1724, ]ordane 
Kannegieter (1959) 21). 

Aanvankelijk was Jordaan een bijnaam voor 
de Prinsengracht tussen Brouwersgracht en 
Leidsegracht. De buurt aan de andere kant 
van de Prinsengracht, het Nieuwe Werk, werd 
aangeduid als Over de Jordaan. De vondst 
van Hanou bevestigt dat nog eens. De ver
melding van 1724 is de oudste van Jordaan 
als naam voor de buurt. Er zijn in de loop 
van de tijd door verschillende auteurs aller
lei wilde theorieen over de betekenis van 
de naam Jordaan in Amsterdam geformuleerd. 
Men vindt de meeste bij Kannegieter bijeen. 
lk zal hier niet op afleidingen uit jordiksie, 
jardin, gordijn, jerde en andere fonetische 
en semantische onmogelijkheden in gaan. 
Een enkele opmerking slechts bij de verkla
ring waar Kannegieter zelf mee komt. Hij 
meent dat we met een vernoeming uit 1710-
1715 naar de rivier de Jordanne in het fran
se departement Cantal te maken hebben. Zijn 
argumenten zijn te zwak en zijn date ring 
klopt niet met de oudste vermelding. Het 
aardige is evenwel dat de Jordanne een van 
de franse rivieren is die naar de bijbelse 
Jordaan vernoemd is (Lebel (1956) 125; 
Dauzat, Deslandes, Rostaing (1978) 57). De 
amsterdamse Jordaan als bijbelse vernoe
mingsnaam is dus zeker geen unicum, maar 
dat zien we ook al in dit hoofdstuk. 

10. Aalsmeer E 117, de Jordaan (Buis (1976) 
23). 
Bijnaam voor een deel van de Dorpsstraat. 

11. Laren E 129. de Jordaan (Sabel (1947) 49-
50) . 
Straat. De naam schijnt omstreeks 1800 al 
bekend geweest te zlJn. Waarschijnlijk is 
het oorspronkelijk een water geweest. 

12. Joure F 7. de Jordaan (Brief afd. Burger-



zaken, gem. Haskerland, 31-07-1980). 
Spotnaam voor een doodlopende steeg, gege
yen omstreeks 1900. 

13. Hemelum F 29, Jordaan (NkA). 
Perceel land. 

14. Meppel F 74, de Jordaan (Poortman (1979) 
18) • 
Bijnaam voor de Wold A. De naam is gegeven 
na de Tweede Wereldoorlog, nadat langs het 
water een wijk met de bijnaam Jeruzalem 
gebouwd was. Men woonde aan de Jordaan 
of in het Overjordaanse. 

15. Assen G 4, de Jordaan (Oltmans (1907) 
21-22) . 
Straat, ter hoogte van de Varkensmarkt, 
reeds vermeld in 1807. 

16. Nijverdal G 172, de Jordaan (V G 169). 
Arbeidersbuurt, gebouwd in de jaren dertig 
van deze eeuw. 

17. Bergen op Zoom 
V. 80). 
Wijk. 

79. de Jordaan (RND 

18. Rittem 1 84. de Jordaan (Veldnamen Ritthem 
(1975) 34). 
Perceel land te Welzinge aan de grenssloot 
van de gemeente Rittem. 

19. Dordrecht K 94. Jordaan (V K 94) . 
Nieuwbouwwijk. 

20. Tilburg K 183. de Jordaan (V L 180). 
Stadswijk. 

21. Tegelen L 270, de Jordaan (Driessen [1952] 
30). 
Buurt, omstreeks 1910 gebouwd door de Bouw
vereniging. 

K ANA. Plaats waar Jezus zlJn eerste wonder 
verrichtte. De orthografische verwarring met 
Kanaan is een internationaal verschijnsel 
mjelmqvist (1904) 129-130). 

1. Oldenzaal G 207. het Kana (Stappers-Vurt
heim (1971) 201). 
Bijnaam voor het achterste. gedeelte van de 
Carmelstraat bij het joodse kerkhof. De naam 
is waarschijnlijk gekozen wegens de afgele
genheid. 

2. Haamstede I 33. Kanaan (Pott (1899) 171); 
Kaona (NkA). 
Afgelegen boerderijtje. 

K A N A AN. Het beloofde land van de israe
lieten. Het gold als sym bool voor vruchtbaar 
land. Sommigen hadden evenwel hun twijfels 
over het realiteitsgehalte daarvan zoals blijkt 
uit de gelijkstelling pals de cocagne/Canaans 
land in een frans-zweeds woordenboek uit 1739 
mjelmqvist (1904) 131). 

1. Minnertsga B 46a. Kanaan (Spahr van der 
Hoek II (1952) 572). ---
Perceel land. 

2. Suawoude B 61. Kanaan (Datema (1971) 7). 
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Bijnaam voor dit dorp. 

3. Goengahuizen B 96a. Kanaan (Spahr van 
der Hoek 11 (1952) 572). 
Complex land. De goede kwaliteit was het 
motief voor de keuze van de naam. 

4. Oldeboorn B 121. Kanaan (Spahr van der 
Hoek (1952.a) 90). 
Complex land. De naam is gekozen omdat 
men goede resultaten van de grond verwachtte. 

5. Anna Paulownapolder E 6b. Kanaan (TMK 
II blad 193 (1917)). 
Boerderij, gebouwd na 1902 (vgl TMK 1 blad 
14 (1902)). 

6. Beverwijk E 79. Kanaan (TMK II blad 310 
(1924)) • 
Buurt te Wijk aan Duin. 

7. Muiden E 122, Kanaan (NkA). 
Boerderijtje in cre--NOordpolder, gebouwd in 
het laatst van de negentiende eeuw. 

8. Waddingsveen E 207, Canaan (TMK I blad 
31 (1855)). 
Boerderij in de in 1760 drooggemaakte Achter
o.fsepolder. 

9. Hengelo G 204, Kanaan (Viator, 40). 
Bijnaam voor de Dennenboschweg. De naam 
is gekozen omdat daar het joodse kerkhof 
ligt. 

10. Haamstede I 33, 1899, Kanaan (de Vrieze 
(1976) 101). 
Perceel bouwland. 

KARMEL. 

Koudekerke I 80, Karmel (Veldnamen Koudekerke 
(1980) 68). 
Perceel land. Bestaat er relatie met het kar
melietenklooster in Vlissingen? 

KED RON. Beek die Jezus overging naar 
Getsemane. 

1. Velp L 27a, Kedron (Kerkkamp (1965) 359). 
Naam in de buurschap Jeruzalem. Denotatum 
onbekend. 

2. Venlo L 271. Cedron (Uyttenbroeck (1914) 
77-78; Schoengen ~41) 195-197). 
Cellebroedersklooster. gesticht in 1491. 

K LEI N A Z I E. 

1. Wassenaar E 165, Klein Azie (van der Kley 
(1975) 22). 
Dubbelnaam voor de tUinderij Van Bergens
land. 

2. Oud Appelscha F 25. Klein Azie (V F 23) . 
Complex land. 

3. Uchelen F 153. Klein Azie (V F 153). 
Groep huizen. 

M 0 N T FER RAN D. Kruisvaardersburcht 
in Syrie. Zie hoofdstuk IV.B.3 s.v. MONTFER
RAND. 



M 0 N T FOR T. Kruisvaardersburcht in Syrie. 
Zie hoofdstuk IV.B.3 s.v. MONTFORT en hoofd
stuk IV.B.9 s.v. MONTFORT. 

M 0 N T J 0 I E. 

De berg Ramatha bij Jeruzalem werd door 
pelgrims uit Frankrijk Montjoie, lat. Mons 
Gaudii "berg der vreugde" genoemd. Huisman 
denkt dat namen als Bleijenburg en Blijde
stein vertaalde vernoemingen naar deze berg 
zijn (Huisman (1963) 105-106). Ik betwijfel dat 
ten sterkste. De naam Mons Gaudii komt in 
Frankrijk al in de tiende eeuw voor (Kasl>ers 
(1958) 173-179). Namen als Bleijenburg en 
Bli jdestein passen volkomen in het semantisch 
structure1e patroon van de feodale nederzet
tingsnamen in Midden Nederland. Deze zijn 
over het algemeen gevormd met een grond
woord dat een hoogte of een sterkte aan
duidt. Als bepalend element hebben ze mees
tal een verbogen adjectief of substantief 
met een positief abstracte betekenis (Gorissen 
(1972) passim). Aanwijsbare voorbeelden van 
vernoemingsnamen heb ik er niet onder ge
vonden. Ik zie dan ook niet in waarom 
Bleijenburg en Blijdestein vernoemingsnamen 
zouden zijn. 

N A Z ARE T H. 

1. Hallum B 23, + 1270 copie 1497, Nazareth 
(Wybrands (1879)-137). 
Cistercienserinnenklooster, gesticht tussen 
1190-1200 (Schoengen III (1942) 54). Naar 
de ligging wordt het meestal Gernaard ge
noemd. De opvatting dat het klooster oor
spronkelijk Gennesareth geheten zou hebben 
ben ik v66r het midden van de zeventiende 
eeuw niet tegengekomen (vgl Schotanus (1660) 
lOll. Waarschijnlijk is het een uit die tijd 
daterende geleerdenverhaspeling van de na
men Gernaard en Nazareth. Heeft Schotanus 
het misschien zelf bedacht? 

2. Houwerzijl C 24a, Nazareth (V C 24a). 
Spotnaam voor deze plaats. De naam was 
gekozen omdat er veel afgescheidenen woon
den. 

3. Zandeweer C 37, Nazareth (V C 35). 
Denotatum onbekend. 

4. Wagenborgen C 85, Noazeret (Ter Laan (1952) 
1088). 
Spotnaam voor dit dorp, gekozen wegens de 
vroegere armoede. In de eerste druk van 
Ter Laan ((1929) 1203), geeft hij als spot
naam Ninevee. 

5. Roderwolde C 103a, 1855, Nazaret (NsI). 
Perceel bouwland. 

6. Ommelanderwijk C 160, Nazareth (V C 160). 
Perceel land. De naam is waarschijnlijk ge
kozen omda t het vroeger \</Oeste grond was. 

7. Petten E 7, Nazareth (NkA). 
Perceel land. 

8. Barsingerhorn E 12, Nazareth (NkA). 
Bijnaam voor het dorp Haringhuizen. 
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9. Koedijk E 19, Nazareth (TMK III blad 19 
B (1950)). 
Boerderij, gebouwd na 1922 (vgl TMK II 262 
(1922)). 

10. Nieuwe Niedorp E 24, Nazareth (NkA). 
Perceel land. 

11. Aartswoud E 24a, Nazareth (NkA). 
Perceel land. 

12. Hoogwoud E 26, Nazareth (NkA). 
Perceel weiland op grote afstand van de 
boerderij. 

13. Wognum E 33, Nazareth (NkA). 
Perceel bouwland. 

14. Egmond Binnen E 43, Nazareth (Cornelissen 
II I, 33). 
Waarschijnlijk bijnaam voor dit dorp, getuige 
het versje dat men in Kastrikum zong: 
"Egmond binnen, Nazareth / Toren zonder 
wijzer; / Meisje zet je kapje eens op / En 
kijk eens naar je ijzer". 

15. Berkhout E 56, Nazareth (NkA). 
Perceel land. 

16. Beverwijk E 79, Nazareth (Schoengen II 
(194ll 33). 
Regulierenklooster, ook weI Zion geheten, 
gesticht in 1427, sedert 1430 ~horend tot 
de congregatie van Windesheim. 

17. Bloemendaal E 95, Nazareth (Drinken en 
Klinken (1980) 7). 
Herberg die aanvankelijk Dorren Hout heette. 
Nadat hij in 1774 in andere handen overge
gaan was, yond de naamsvervanging plaats. 

18. Heemstede E 98, 1780, Nazareth (Van Damme 
(1903) 116). 
Buitenplaats, voor 1753 Lanckhorst geheten 
(Groesbeek (1972) 82). 

19. Uithoorn E 148, Nazareth (NkA). 
Perceel weiland. 

20. Leiden E 167, 17e eeuw, Nasareth (Orlers 
(1760) 76). 
Gebuurte. 

21. Leiden E 167, Nazareth (Schoengen I (194ll 
13ll. 
Tertiarissenklooster, gesticht in 1474. 

22. Aar landerveen E 178, Nazareth (V E 178). 
Boerderij aan het einde van het dorp. De 
naam is in de tweede helft van de negen
tiende eeuw gekozen wegens de afgelegenheid. 

23. Zegveld E 181, Nazareth (V E 181). 
Complex lastig bereikbare grond van slechte 
kwaliteit in Zegvelderbroek. Bij de naam
keuze is aan Johannes 1: 47 gedacht: "Kan 
uit Nazareth iets goeds zijn?". 

24. Rijswijk E 196, Nazareth (Schoengen II 
(194ll 167). 
Regularissenklooster, gesticht in 1498, voor 
een deel vallend onder de congregatie van 
Zion. 



25. Oudega F 2a, Nazareth (Steensma (1974) 
51) • 
Augustinesserklooster ten noordoosten van 
Idsega, gesticht omstreeks 1480. Tegenwoordig 
ligt ter plaatse de boerderij Nazareth (Kalma 
(1951) 64). 

26. Oudega F 2a, It Nazareth (Fr Ak). 
Perceel land ten zuidwesten van Idsega. 
Voormalig kloosterbezit? 

27. Heerde F 113, 1753, Nazareth (Otten (1982) 
68-69) . 
Boerderij te Markluiden, vroeger eigendom 
van het klooster Nazareth te Oene. 

28. Oene F 115, Nazareth (Schoengen (1941) 
156) . 
Tertiarissenk1ooster, gesticht in de vijftiende 
eeuw. 

29. Deventer F 133, Nazareth (Schoengen 11 
(1941) 47l. 
Cellebroedersklooster, gesticht in 1495. 

30. Deventer F 133, Nazareth (NkA). 
Perceel land buiten de stad. Voormalig kloos
terbezit? 

31. Voorst F 158, Nazareth (NkA). 
Bos. 

32. Wezep G 51, Nazareth (Cornelissen IV, 46). 
Bijnaam voor deze plaats. 

33. Almelo G 173, 't Nazaret (V G 173). 
Moerassig broekland. Naam waarschijnlijk 
gekozen wegens de afgelegenheid. 

34. Gammelke G 206, 't Nazareth (NkA). 
Perceel houtgewas. 

35. Enschede G 234, Nazareth (NkA). 
Buurt. 

36. Nieuwe Tonge 43, 
hist. arch. werkgroep 
5 (965) 20). 

Nazareth (Bull. v.d . 
v.h. Zeeuwsch Gen . 

Op West Flakkee spotnaam voor deze plaats . 
De inwoners worden geklce nazareners ge
noemd. 

37. Oostkapelle 1 61, Nazareth (NkA) . 
Perceel land. 

38. Wolfaartsdijk I 67*, Nazareth (Van der 
Baan (1866) 209); 't Nazareth (NkA). 
Wijk. 

39. Kats I 68, 't Oude Nazareth (RND V, 62). 
In Kortgene spotnaam voor Kats . 

40. 's Gravenpo1der 1 94, het Nazareth (Wal
rave (1974) inl.). 
Straat, aangelegd omstreeks 1900. 

41. Kruiningen 1 99, Nazareth (V I 99). 
Arbeidersbuurt. 

42. Krabbendijke I 101, Nazareth (V I 69) . 
Denotatum onbekend. 

43. Ravenswaai K 40b, Nazareth (V L 2). 
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Bijnaam voor dit dorp. 

44. Develsluis K 048, Nazareth (V K 048). 
Perceel land. 

45. Heinenoord K 84, Nazareth (NkA). 
Perceel land. 

46. Waalwijk K 141, Nazareth (Van Sasse van 
Ysselt (1919) 253-254). 
Tertiarissenklooster, gesticht in 1471 en in 
datzelfde jaar overgegaan naar de augusti
nessen. 

47. 's Hertogenbos K ISO, Nazareth (Schoengen 
II (1941) 95). 
Cellezustersklooster, gesticht v66r 1420. 

48. Fijnaard K 152, Nazareth (V K 151). 
Bijnaam voor dit dorp. Het naamkeuzemotief 
was het feit dat er onder de streng protes
tantse bevolking vroeger veel godsdienst
twisten voorkwamen. 

49. Tegelen L 270, Nazareth (Driessen [1952] 
274-275) • 
Benedictinessenklooster, gesticht in 1875. 

50. Varseveld M 4, Nazareth (Kobes (1975) 15). 
Perceel land, omstreeks 1870 uit heide ont
gonnen. Het feit dat de grond ondanks be
mesting onvruchtbaar bleef, was het naam
keuzemotief geweest. Men had daarbij aan 
Joh. 1:47 gedacht. 

51. Bredevoort M 10, Nazareth (Schoengen II 
(1941) 7). 
Regulierenklooster, gesticht in 1429, behorend 
tot de congregatie van Windesheim. 

52. Limmel Q 104a, Nazareth (TMK 
(1864)). 

blad 61 

Landgoed. In 1777 was er sprake van een 
pachthoeve van die naam (Nilsen (1978) 11). 

N I N I V E. Zondige stad in AssyrH~. 

Wagcnborgen C 85, Ninivcc (Ter Laan (1929) 
1203) . 
Spotnaam voor deze plaats. In de tweede 
druk geeft Ter Laan als spotnaam Nazareth 
op. Zie NAZARETH nr 4. 

o RCA N I E. In de middeleeuwse literatuur 
naam voor het rijk der Saracenen of voor een 
koninkrijk dat aan BabylonH~, later ook aan 
Turkije, grensde. De naam gaat terug op het 
klassieke Hyrcania, dat ten zuiden van de 
Kaspische Zee lag. Elders ben ik uitgebreider 
op de eponymische aspecten van deze naam 
ingegaan (Rentenaar (1979.b) 46-52). 

1. Rokkanje I 8, 1220, Rochange, Rochainge 
(OBHZ Koch, 404). 
Het dorp Rokkanje is in de loop van de 
twaalfde eeuw ontstaan. De naam is waar
schijnlijk gegeven door monniken van Ter 
Duinen of Ter Doest (Rentenaar a. w., 52). 

2. Elst L 7, Orkanje, Rokanje (Rentenaar a. w., 
51). 
Woonhuisje met tabaksschuur daterend van 
v66r 1800. 



3. Elst L 25,1402, Rdckeyn (Rentenaar a.w., 
51). 
Stuk land. 

PAL EST 1 N A. 

1. Weesp E 121, Palestina (K Amsterdam (1934». 
Boerderij in de Weesperkarspel. 

2. Zeist E 229, Palestina (V E 229). 
In de Indische Buurt. Denotatum onbekend. 

3. Nijkerkerveen F 142a, Palestina (K Gelder
land (1843)). 
Boerderij. 

4. Hijkersmilde G 2*, (V G '2*). 
Perceel bouwland. 

PAT MOS. Een van de Zuidelijke Sporaden. 
De evangelist Johannes werd er door Domitianus 
naar verbannen en schreef er zijn Openba
ringen. 

1. Oosterburen B 4, Pathmos (Mellema (1973) 
250) . 
Boerderij, gebouwd in 1787. 

2. Franeker B 48, Padmos (Sipma II (1933) 
254) . 
Buurt. 

3. Den Haag D 5, 1512, die nuwe straet d~e 
Padmos hyet (Morren (1912) 210); 1514/151 , 
't Padmos (Buschkens-Dijkgraaf (1976) 59); 
midden 17e eeuw, Padmoes (Morren a.w., 
212); 1841, het Paddemoes (Morren a.w., 
213). 
Dubbelnaam voor de St. Jacobstraat, aange
legd omstreeks 1500. Morren veronderstelt 
dat er in die straat een uithangbord met 
Johannes op Pathmos geweest is. De buurt 
er omheen heeft nog lang ook Padmoes of 
P addemoes geheten. 

4. Leiden E 167, einde 16e eeuw, P admos of 
Vredenburch (Orlers (1760) 72). 
Gebuurte. 

5. Stompwijk E 169, de Paddemoes (RND Xl 
(1968) 70). 
\'lijk. 

6. Utrecht E 192, Paddemoes (Van der Monde 
II (1845) 307). 
Nauwe, afzichtelijke 
er in deze steeg een 
er op. 

steeg. Mogelijk hing 
uithangbord met Patmos 

7. Delfgauw E 198a, Padmoes (K Delfland 
(1712)). 
Perceel land. 

8. Oldebroek F 102, Patmos (StiBoKa). 
Perceel land. 

9. Enter G 198, Groot Peddemoes (Gille Heringa 
(1874) 193). 
"Gebouw". 

10. Lonneker G 210, 1866, Pathmos (K Kuyper 
(1866)) . 
Buitenplaats van de textielfabrikant Van 
Heek. De naam was gekozen omdat het huis 
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op grote afstand van het centrum van En
schede lag. De naam Pathmos is semantisch 
secundair ook voor de omgeving rond het 
huis in gebruik gekomen (Heerkens (1978) 
120). 

11. Steen bergen I 57, 1549, P admos (Steen bergen 
(1972) 188). 
Boerderij. 

12. Oostkerke I 67a, 't Patmos (RND V, 64). 
Wijk. 

13. Rotterdam K 5, 17e eeuw, het Paddemoes 
(Moquette en Droogendijk (1928) 182). 
Straat, ook weI Paddemoessteeg geheten. 

14 .. IJseimonde K 47a, 1551, dat Patmoes (Nieu
wenhuis (1979) R 47l. 
Perceel land. 

15. Gorkum K 99, 1641, P addemoes of Groene
woud (Emck (1914) 30). 
Straat. 

16. Wouw K 173, Padmos (Van Loon (1950) 117l. 
Boerderij, in 1746 ook vermeld als het slot 
Patmus. 

17. Elst L 25, Paddemais (StiBoKa). 
Perceel land. 

18. Dreumel L 47, de Paddemoes (De Navorscher 
25 (1875) 469). 
Perceel weiland. 

PEL L A. Stad ten oosten van de Jordaan 
waar de discipelen van Jezus heenvluchtten 
toen Jeruzalem door de romeinen ingenomen 
ging worden. 

Amstelveen E 118, Pella (TMK II blad 366 
(1892)) . 
"Gebouw". 

R 0 D E Z E E. Heet in de statenvertaling 
Schelfzee. 

Leiden E 167, einde 16e eeuw, de Roode Zee 
(Orlers (1760) 74). 
Gebuurte. 

SAL E M. Deze stad wordt gewoonlijk met 
Jeruzalem gefdentificeerd hoewel dat niet zeker 
is (Baly (1966) 206). 

1. Termunten C 87, Salem (Dik en Doornbos 
(1973) 50). 

2. 

3. 

Vrouwenpaviljoen bij het christelijk zieken
huis, gebouwd in 1910. 

Ermelo F 122, Salem (Elema en Van Beek 
(1955) 207) . 
Ziekenhuis, opgericht in 1914. 

Ellekom F 201, Salem (Gids naar Isselborg 
(1905) 66). 
Buitenverblijf van het amsterdamse Lutherse 
Diaconessenhuis. 

4. Nieuwenhoorn I 11, 1701, Salem (Van Alke
made en Van der Schelling (1729) K). 
Boerderij. 



SAM A RIA . 

Leiden E 167, 17e eeuw, Samaria (Orlers (1760) 
76) . 
Gebuurte. 

S I LOA M. Geneeskrachtig bad bij Jeruzalem . 
De vulgaat spreekt van Siloe. 

Selwerd C 108, 1355, monasterii Siloensis (Da
men (1972) 52). 
Benedictijnenklooster, gesticht v66r het begin 
van de dertiende eeuw. De naam moet waar
schijnlijk ais een gelatiniseerde naamspeling 
van Selwerd opgevat worden. 

SINAI. 

Siegerswoude B 105, Sinai (Schoengen 11 (1941) 
173). 
Regularissenklooster, gesticht in 1482. 

SOD 0 M. 

1. Eestrum B 64, Sodom (V B 98a) . 
Spotnaam voor dit dorp. 

2. Sorremorre B 121*, Sodom en Gomorra (V 
F 2e). 
In Grouw, Akkrum en Oldeboorn spotnaam 
voor dit gehucht. De naamspeling is duide
lijk. 

3. Eenrum C 26, Sodom (V C 24). 
Spotnaam voor dit dorp. 

4. Veendam C 159 en Winschoten C 161, Sodom 
en Gomorra (Cornelissen IV, 111). 
Spotnamen voor deze plaatsen. De namen 
waren gekozen wegens het twijfelachtige zede
lijk gedrag van de inwoners. 

5. Winschoten C 161, Sodom (Potjewijd (1977> 
153) • 
Spotnaam voor deze plaats, gekozen wegens 
de slechte fa am in het verleden. 

TEL A V I V. Deze stad werd gesticht in 
1909 (Tuborg-fles K KH 3ll. 

Watergraafsmeer E 110, Tel Aviv (NRC Handels
blad, 15-11-1974). 
Bijnaam voor de wijk Frankendaal, gebouwd 
na de Tweede Wereidooriog. De witte kleur 
van de huizen vormde het naamkeuzemotief. 
De wijk heette ook weI Jeruzalem. Zie }ERU
ZALEM nr 10. 

T H ABO R. 

1. Warga B 93, Thabor (Kalma (1951) 64). 
"Gebouw" .. 

2. Sneek B 112, + 1407, Abort, Aboort; 1408, 
Tabor (Steensma l1970) 14~ 
Regulierenklooster van de congregatie van 
Windesheim te Abort. Bij de wijding in 1408 
heeft de bisschop het de naam Tabor gege
ven, "nemende den letter T achter van dat 
woort [sc. Abort 1 en de sette die voor ant 
woort". 

3. Bergen E 18, Thabor (JeUes (1968) K 10) . 
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Duin. 

T R 0 J E. 

Koevorden G 95, Klein Troje (Gids Emmen (1914) 
40). 
Bijnaam 
waarop 

voor deze stad. De listige wIJze 
de schoolmeester Van der Thijnen 

in 1672 Koevorden aan 
ontnomen had, vormde 
keuze van deze naam. 

Barend van Galen 
het motief voor de 

T U R K I J E. 

1. Oenkerk B 28a, 1800, bouwland op TurkiJen 
(Leeuwarder Courant, 3 12 1800) . 
In de negentiende eeuw is hier een bos, 
gelegen naast het bos Griekenland (Encyclo
pedie van Friesland (1958) 632). Het verhaal 
wil dat een vroegere eigenaar, H. Baerdt 
van Sminia (1797-1858) deze namen gekozen 
zou hebben omdat hij de aanleg van d i e 
boss en uit de verkoop van turkse en griekse 
staatsobligaties betaald zou hebben. Gelet 
op bovenstaande vermeldi ng kan dat voor 
Turkije in ieder geval niet kloppen. 

2. Den Andel C 28 , Turkije (V C 26a). 
Spotnaam voor dit dorp. De naam is waar
schijnlijk gei:nspireerd door het wapen van 
Turkije, een koffiehuis aldaar in het begin 
van de negentiende eeuw. De inwoners werden 
turken genoemd (Ter Laan (1954) 80ll. RND 
XVI (1967) 12, noemt Turkije naast Den Andel 
als een van de dorpen in de gemeente Bano. 
Een dergelijk dorp heb ik niet kunnen vin
den. Het lijkt mij een misvatting. 

3. Finsterwolde C 131, Turkije (Stratingh en 
Venema (1855) 52-53). 
Bijnaam voor dit dorp. De inwoners worden 
turken genoemd (Cornelissen IV, 65). Het 
motief voor de naamkeuze zou de vechtlustige 
aard van de bevolking zijn (V C 129). 

4. Nieuwe Pekela C 187, Turkije (Ter Laan 
(1952) 958 ). 
Zuidelijk gedeelte van dit dorp. 

5. Opperdoes E 14a, Klein Turkije 
Ill, 57). 

( Cornelissen 

Spotnaam voor dit dorp. De ruwheid van 
de bevolking was het naamkeuzemotief ge
weest. In 1849 wordt vermeld dat de inwoners 
vroeger turken heetten (Zwaan (1973) 5). 

6. Grosthuizen E 52, Klein Turkije (Kamp (1946) 
8). 
Bijnaam voor Scharwoude. De naam was geko
zen omdat de bewoners nogal ruw waren. 

7. Broek in Waterland E 90, Turkije (Corne
lissen Ill, 74). 
Spotnaam voor Zuiderwoude. De bewoners 
worden turken genoemd. 

8. Bussum E 126, Turkije (De Vrankrijker 
(1977) 99). 
Armoedig buurtje. 

9. Leiderdorp E 171, Turkije (NkA). 
Perceel moeilijk te bewerken land. 
werk werd turkenwerk genoemd. 

Zwaar 



10. Utrecht E 192, einde 16e eeuw, Turckijen 
(Van der Monde I (1844) 36). 
Wijk. 

11. Kapelle I 96, Turkije (Van Ysseldijk (1968) 
71) • 
Perceel land. 

12. IJzendijke I 128, 1678, Turkeije (Sandberg 
(1970) 153). 
Gehucht. Er heeft ook een schans Turkije 
bij IJzendijke gelegen. Beiden bestonden 
al omstreeks 1600. Comelis is niet dUidelijk 
over wat er nu het eerst was (Cornelis, 27). 

13. Nieuwpoort K 25, Turkije (NkA). 
Perceel land bij de vestingwal, gelegen naast 
Bolgarije. 

14. Schalkwijk K 37, Klein Turkije (Heijmink 
Liesert (1979) 64). 
Bijnaam voor dit dorp. De inwoners worden 
turk en genoemd. Het opgewonden karakter 
van de bevolking vormt waarschijnlijk het 
motief voor de naamkeuze (vgl De Nie (1981) 
1). 

15. Hardingsveld K 98, Turkije (Gille Heringa 
(1853) 191). 
Dubbelnaam voor Stenenhoek. 

16. Tilburg K 183, Turkije (V K 160). 
Deel van de stad ten noorden van de spoor
lijn. Wegens hun onbeschaafd gedrag werden 
de bewoners turken genoemd (Cornelissen 
Ill, 208). 

17. Valburg L 62, Turkije (V L 59). 
Buurschap, tegenwoordig ]ulianastraat gehe
ten (RND X (1966) 184). 

18. < Geffen L 146, Turkije (Smulders (1958) 
76) > 
Buurt. De naam is door ambtenaren na 1800 
op de kaart gezet na onjuiste interpretatie 
van de naam 't Hurkje < Hoornik. 

Z ION. 

1. Nijewier B 13c, + 1326, Syon (Buitenrust 
Hettema (1899) 265).-
Cistercienserinnenklooster, 
1165 en 1195. 

gesticht tussen 

2. Damwoude B 30, 1514, Syon (Thoe Schwart
zen berg II (1773) 301). 
Het klooster Sionsberg. Dit is gesticht vanuit 
Sion te Nijewier en wordt voor het eerst ge
noemd in 1332 (Encyclopedie van Friesland 
(1958) 586). 

3. Wommels B 84, Syons (Schotantis-Halma (1718) 1. 
Boerderij (Van der Aa X (1847) 382). Volgens 
van der Aa zou dit oorspronkelijk een state 
geweest zijn, maar daar heb ik nergens een 
bevestiging van kunnen vinden. 

4. Beverwijk E 79, Sion (Schoengen II (1941) 
33). -
Regulierenklooster, ook weI Nazareth geheten 
en gesticht in 1427, sedert 1430 behorend 
tot de congregatie van Windesheim. 
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5. Leiden E 167, Sion (Muller, Kerk.ind., 292). 
Dubbelnaam voor=--het Pieter Simonsbegijnhof, 
gesticht in 1389 (Koorn (1981) 26). 

6. Rijswijk E 196, Sion (Schoengen II (1941) 
167). -
Regulierenklooster, gesticht omstreeks 1388, 
behorend tot de congregatie van Zion. 

7. Delft E 198, Sion (Schoengen I (1941) 51). 
Kloosters van~oeders des gemenen levens, 
gesticht in 1403, in 1414 overgegaan op de 
derde regel van St. Franciscus en in 1420 
op die van Augustinus. 

8. Noordgouwe I 39, Zion (Schoengen III (1942) 
138). --
Karthuizerklooster Sionsberg, gesticht in 
1432. Het moet ook Zion geheten hebben, 
vgl 1725, Het clooster--Zion, buitenplaats 
te Noordgouwe (De Vos (931) 622). 

9. Doetinchem L 37, Sion (Schoengen II (1941) 
57) . 
Tertiarissenklooster, sedert 1474 regularissen
klooster onder de congregatie van Windes
heim. 

Z 0 A R. Stad waarheen Lot vluchtte. 

Zuidbroek C 125, Zoar (Antonides [1973] 275). 
Perceel land. 





IV.A.S AFRIKA 

ABE S SIN I E. Door de overval van Mus
solini en de daarmee gepaard gaande gruwelen 
kwam dit land in oktober 1935 plotseling in 
de belangstelling. De autoritaire tiran Haile 
Selassie, bijgenaamd de Ieeuw van Juda, moest 
spoedig de wijk nemen. Uiteraard werd hij 
daarop door de media ais een sympathieke 
stakkerd afgeschilderd. 

l. Hallum B 23, Abessinie (Spahr van der Hoek 
(1950) 68). 
Perceel tuingrond. Omstreeks 1935 had de 
tuinder last van overlopend vee van zijn 
buurman. Toen protesten niet hielpen, heeft 
hij een bordje met Abessinie erop bij zijn 
land gezet. 

2. Oosterbierum B 46b, Abessinie (Spahr van 
der Hoek (1950) 68). 
Afgelegen perceel land. 

3. Binnenwijzend E 35*, Abessinie (NkA). 
Perceel land. 

4. Oude Ade E 140**, Abessinie (NkA). 
Perceel land in de Drooggemaakte Veender
en Lijkerpolder. 

5. Waarder E 210, Abessinie (V E 210). 
Achteraf gelegen buurt, ontstaan na de ruilver
kaveling. 

6. Otterlo F 172, Abessinie (V F 153). 
Bosje op de Hoge Veluwe. 

7. Almelo G 173, Abessinie (V G 173). 
Complex landerijen. ontgonnen omstreeks 1935. 

8. Westkapelle I 58, Abessinie (V I 58). 
Perceel land op grote afstand van de boer
derij. 

A F R I K A. 

Kallensoog E 6, Hoeve Afrika (TMK III blad 
14 A (1950». 
Boerderij, gebouwd na 1902 (vgl TMK I blad 
14 (1902». 

A L G I E R 5. 

1. Delfzijl C 45, Klein Algiers (Geertsema e. a. , 
312) . 
In het laatst van de negentiende eeuw bij
naam voor deze havenplaats. De wilde sfeer 
daar deed aan algerijnse zeerovers denken. 

2. Oudenbos K 157, Algiers (V K 157). 
Cafe. De naamkeuze zou samenhangen met 
het feit dat Oudenbos het vertrekpunt van 
de pauselijke zouaven was. De term zouaven 
was eerder gebruikt voor de noordafrikaanse 
vrijwilligers die in 1830 door de fransen 
ingezet waren bij de verovering van Algiers. 

A N G 0 L A. 

Nieuwersluis E 156, Angola (Van der Linde 
(1954) 69). 
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Buitenplaats, in de zeventiende eeuw gebouwd 
door iemand die goed verdiend had aan de 
handel op Angola. 

B 0 C H T V A N G U I N E A. Golf langs 
de westkust van Afrika. 

1. Groningen C 108, de Bocht van Guinee (Feith 
(1893) 217). 
Buurt. Dankt deze zijn naam aan de herberg 
de Bocht van Guinee, die in de achttiende 
eeuw vermeld wordt (Feith (1894) 13)? 

2. • s Gravenhage D 5, 1741, Bogt van Genee 
(Morren (1912) 191). 
Enigszins gebogen lopende straat, in 1873 
omgedoopt tot Huygenspark. Deze naamsveran
dering had een nogal spectaculaire reden. 
Het jaar tevoren was de weduwe Van der 
Kouwen-Ten Cate, die aan de bocht van 
Guinee woonde, samen met haar dienstbode 
Leentje Beeloo door een inbreker vermoord. 
Van de dader geen spoor. Reden voor de 
sensatiepers en de liedjeszangers om het 
verhaal van de onopgeloste moord, met ver
melding van de plaats van het misdrijf, 
in allerlei variaties te blijven herhalen. 
Na een jaar vonden de buurtbewoners dat 
de golven van verontwaardiging nu weI hoog 
genoeg gegaan waren. Het wonen in een 
straat die regelmatig in een zo bloederige 
context genoemd werd, begon hinderlijk te 
worden. Via een naamsverandering hoopten 
zij die overlast wat te verminderen. Oh ja, 
de moordenaar werd ook nog gegrepen. In 
1875 arresteerde de politie een stadgenoot 
van de slachtoffers, Hendrik Jacobus Jut. 
De sterken onder ~ns kennen hem nog weI, 
omdat we op ouderwetse kermissen soms op 
zijn kop geslagen hebben. Hij kreeg levens
lang, maar overleed al in 1878 (Quik en 
Bertrand (1979) 82-88). 

3. Leiden E 167, Bocht van Guinee (Driessen 
(19511 3). 
Noordelijk dee1 van het Pieterskerkhof. In 
1905 werd de naam ingetrokken "daar ze 
herinnerde aan een huis van ongunstige re
putatie". Hij staat echter al weer een hele 
tijd op de deur van de pastorie. 

4. Amersfoort F 165, Bocht van Guinea (Heunks, 
7) • 
Straat. Dankt waarschijnlijk zijn naam aan 
het logement de Bocht van Genee. 

5. Vlissingen 1 83, de Bogt van Guinee (De 
Navorscher 15 (1865) 381). 
Straat, daterend van v66r 1800. 

6. Goes I 99, de Bogt van Guinea (Piccardt 
[1864] 18). 
5traat. 

7. Rotterdam K 5, de Bocht van Guinea {Moquette 
en Droogendijk (1928) 213J. 
Buurtje met herberg van die naam, daterend 
uit de zeventiende eeuw. Een enkele maal 
komt de variant de Bocht van Genua v~~r. 

CAN A R I S C H EEl LAN DEN. 

Zuidhollandse Eilanden, de Kanarische Eilanden 



(Cornelissen IV, 336). 
In kringen van handelsreizigers spotnaam 
voor deze eilanden. Het motief voor deze 
naamkeuze was dat veel eilanders geelblond 
haar hadden, "als de veren van kanaries". 

E GYP T E . 

1. Oosterend B 6, ~ (Roggen (1975) 4). 
Spotnaam voor dit dorp. 

2. Ulrum B 16, ~ (Zijlma (1966) 174, 238-
241) • 
Complex landerijen. 

3. Buitenpost B 36, 1808, Egipten (Leeuwarder 
Courant, 13-8-1808). 
Perceel bouwland. 

4. Warga B 93, ~ (Spahr van der Hoek 
(1950) 68). 
Afgelegen perceel land. 

5. Oldeboorn B 121, ~ (Fr Ak). 
Perceel land te Poppenhuizen. 

6. Lippenhuizen B 123*, 1848, Egipte (K Eek
hoff). 
Complex ontgonnen hoogveen. 

7. Kloosterburen C 23, ~ (Zijlma (1966) 
350, 356). 
Twee percelen land. 

8. Kantens C 33, 1715, Egipte (Feith, Register 
IV (1856) 325). 
Herenhuis (Van der Aa IV (1843) 90). 

9. 't Zand C 40, de Egypten (Huizinga-Onnekes 
(1927) 218). 
Boerderi j t j e . 

10. Ten Boer C 76, ~ (NsI). 
Perceel land. 

11. Wolter sum C 77, ~ (Ter Laan (1954) 
178) • 
Spotnaam voor dil clorp. De bewoners worden 
egiptenoarcn gcnoemd (Tcr- Laan (1952) 211). 

12. Nienkerk C 100, ~ (NkA). 
Perceel land. 

13. Finsterwolde C 131, 1631, Aegijpten (Feith, 
Register IV (1856) 1). 
Gebied ten noorden van het dorp. De dijk 
erlangs heet EgITtcrdijk, 1694, Aegijptendijk 
(Feith a. w., 27 . Volgens het verhaal zou
den de zigeuners, toen ze meer vervolgd 
werden, af en toe werk gezocht hebben bij 
inpolderingen en bedijkingen. Soms kwam 
er ook weI wat dwang aan te pas. Ook in 
Finsterwolde zouden zij ingezet zijn. Vandaar 
de naam Egypterdijk. De geest van hun kapi
tein Abbas spookt nog rond in het naburige 
gehucht Veenhuizen (Van Berkum (1859) 64). 

14. Noordlaren C 150, 1860, Egypten (NsIl. 
Perceel groenland. 

15. Veendam C 159, ~ (Van der Aa IV 
(1843) 90). 
Gehucht, meestal Egypteneinde genoemd en 
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als zodanig al vermeld in 1809 (De Zee 
(1928) 168). De keuze van de naam zou een 
gevolg zijn van het verblijf van egyptenaren 
of zigeuners. 

16. Eekst C 184, het veld in Egypten (Mulder 
(1941) 56). 
Het citaat is wat onduidelijk. Bedoelt Mulder 
dat er een gebied is dat ~ heet? 

17. Grotebroek E 38, 1844, ~ (NkA). 
Perceel land. Omstreeks 1950 heet het de 
Akker (NkA). 

18. Schellinkhout E 59, ~ (NkA). 
Afgelegen perceel weiland. 

19. Leiden E 167, einde 16e eeuw, Klein Egypten 
(Orlers (1760) 72). 
Gebuurte. 

20. Nijeberkoop F 22a, 1849, ~ (K Eekhoff). 
Kleine buurschap. De weg er doorheen heet 
ook Egypte (Bloemhoff-De Bruijn (1982) 50). 

21. Echten F 40, ~ (TMK III blad 16 A 
(1954) ). 
Complex landerijen. 

22. Otterlo F 172, ~ (RND XII (1973) 119). 
Buurt. 

23. Westerbork G 30, 1847, Laag Egyren en 
Hoog Egypten (Dr. Vn. 24 (Westerbort< 32). 
Twee percelen land. 

24. Dirksland 
45). 

23, ~ (De Waal (1974) 

Woonwijk. De naam zou gekozen zijn omdat 
er aanvankelijk, in het begin van deze eeuw 
geen straatverlichting was en er daarom 
een egyptische duisternis heerste. Volgens 
V 1 23 zou de naam gekozen zijn omdat de 
wi j k ver van het oude dorp lag. 

25. Burg 1 32, ~ (NkA). 
Afgelegen perceel weiland. 

26. Wilhelminadorp 
der Poel (1959». 

71a, ~ 1900, ~ (Van 

Complex landerijen in de in 1809 droogge
maakte Wilhelminapolder. 

27. Tolen 1 77, Klein Egypte (Holle stelle (1897) 
102). Verdwenen kasteel, gesticht door Jan 
van Beaumont in de eerste helft van de veer
tiende eeuw. Van den Broecke maakt Hendrik 
Buffel omstreeks 1255 tot stichter (Van de 
Broecke (1978) 145), Deze zou in 1248 aan 
een kruistocht naar Egypte deelgenomen heb
ben. Tot nu toe heb ik nergens een oude 
vermelding van dit kasteel gevonden, noch 
in de bronnen, noch bij de oudere zeeuwse 
historici. Heeft dit kasteel weI bestaan? 

28. Vlissingen 1 83, ~ (De Navorscher 
15 (1865) 381). 
Straat of buurtje, daterend van voor 1800. 

29. Heinkenzand 1 87, ~ (V 1 87). 
Perceel weiland. 

30. Kulemborg K 39, de Egypte (NkA). 



Uiterwaard. 

31. Bladel K 218, ~ (TMK I blad 57 (1863)). 
Buurt. Hebben hier zigeuners verbleven (De 
Bont III (1969) 148)? 

32. Tegelen L 270, ~ (TMK I blad 58 E 
(1958)) . 
Gehucht. 

33. Vaals Q 222, Egypte (V Q 222). 
Groepje van twee huizen. De naam was geko
zen omdat er een hoge palmachtige denneboom 
voor stond. 

E L A LAM E IN. Stad in Egypte aan de 
Middellandse Zee. In de omgeving van deze 
plaats versloeg Montgomery in oktober 1942 
het Afrikakorps van Rommel. 

Stamprooi L 318, El Alamein (NkA). 
Afgelegen complex grond. De naam is tijdens 
de Tweede Wereldoorlog door douaneambte
naren gegeven. 

E LAN D S L A A GTE. Plaats in Natal. 
Op 21 oktober 1899 vond hier een bloedige veld
slag plaats tussen boeren en britten. Hierbij 
sneuvelde onder andere generaal Jan Kock. 
Penning heeft er nog een gedicht aan gewijd: 
"De menschenslachters vonden / Hem op het 
bloedig veld / Zij hebben hem gemarteld / 
Den koninklijken held" (Ter Laan, Lett. Wb. 
(1952) 402). 

Sint Anna P arochie B 19, Elandslaagte (Buwalda 
(1956) 43). 
Buurt, ontstaan tijdens de Tweede Anglo-Boe
renoorlog. 

ELM INA. De portugese kolonie Sao Jorge 
da Mina op de Goudkust werd in 1637 door 
de nederlanders veroverd. Zij noemden haar 
Elmina of Delmina. In 1872 stond Nederland 
zijn kolonH~n aan de Goudkust af aan Engeland 
in ruil voor de toestemming tot ongestoorde 
gebiedsuitbreiding op Noord Sumatra. 

1. Tinallinge C 032, Delmina (V C 032). 
Boerderij. 

2. Engelbert C 112, 1816, Delmina (Van Winter 
II (955) 621). 
Buitenplaats. 

G 0 U D K U ST. Sinds 1957 Ghana. Verschil
lende europese landen, waaronder Nederland, 
hebben er bezittingen gehad. 

1. Amsterdam E 109, de Goudkust (NkA). 
Buurt voor welgestelden, gebouwd 
Tweede Wereldoorlog (Kruizinga en 
(1966) 183). 

na de 
Banning 

2. Lemmer F 38, de Goudkust (Van der Velde 
(1978) 138). 
Bijnaam voor de nieuwbouwwijk de Zijlroede, 
waar dure huizen staan. 

3. Meppel F 74, de Goudkust (Poortman (1979) 
18). 
Bijnaam voor een dure villawijk, gebouwd 
na de Tweede Wereldoorlog. 
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G ROO T ESC H U U R. Plaats bij Kaap
stad, waar Van Riebeek in 1657 zijn graan
schuur gebouwd heeft. Later werd het de resi
dentie van de president. 

Teraard C 179, Groote Schuur (Kocks (1979) 
103). ------

Ontginningsboerderij 
gesticht in 1912. 

op het Zeienerveld, 

J 0 HAN N E S BUR G. De stad is gesticht 
1886. 

1. Delft E 198, Johannesburg (TMK III blad 
37 E (1940)). 
Boerderij. 

2. Oldebroek F 102, Johannesburg (Herkert 
(1976) 70). 
Villa. 

K A A P D E G 0 E D E H 0 0 P. Werd 
oak De Kaap genoemd. 

1. Baarn E 163, de Kaap (TMK I blad 32 (1855)). 
Villa. In Baarn kwamen ook de villanamen 
Oost IndH~, Java en Buitenzorg voor. 

2. Nijhuizum F 1*, Kaap de Goede Hoop (Hepke
rna, 258). 
Boerenplaatsje, gelegen naast West IndH~. 

3. Gelzelaar G 227, de Kaap (V G 252). 
De ene informant uit G 252 noemt de Kaap 
en Transvaal twee stukken land,ontgonnen om
streeks 1900, de andere twee boerderijen, 
gesticht 1913-1914. 

4. Baarlo L 295, KaaK de Goede Hoop (Baarlose 
sprokkeHngen 3 0 9 1) 14 ). 
Vijver in het park van het kasteel d'Erp. 

K A A PST A D. 

's Gravenhage D 5, Kaapstad (art. G.1. van 
Lennep, NRC/Handelsblad, 24-"11-1979). 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog spotnaam 
voor deze stad. Woordspeling. Het motief 
voor de keuze van deze naam werd gevormd 
door het feit dat de duitsers al het bruik
baar materiaal dat zij bij de afbraak terwille 
van de Atlantikwal von den , naar Duitsland 
transporteerden. 

KIM B E R LEY. Centrum van de diamant
mijnbouw. De stad werd van 15 oktober 1899 
tot 15 februari 1900 vergeefs door de boeren 
belegerd. 

Rilland. I 117a, Kimberley (V I 117). 
Perceel land, half uur ten westen van het 
dorp. Tijdens de Tweede Anglo-Boerenoorlog 
verwisselde het van eigenaar. De nieuwe 
eigenaar heeft het toen deze vernoemingsnaam 
gegeven. 

K 0 N G O. 

1. Olst F 118, Kongo (V F 118). 
Perceel land op de Nul. De naam is omstreeks 
1950 gegeven. 

2. Nieuw Vosmeer I 57a, de Congo (V I 57a). 
Cafe: Het draagt geen uitnodigende spreuk, 



want dat yond de eigenaar niet nodig. De 
pastoor had immers uitgelegd dat de Kongo 
een ver en heet land ergens in Afrika was. 
Bij de gedachte daar alleen al aan zou men 
weI dorst krijgen. 

3. Gorkum K 99, de Kongo (RNO IX (1952) 76). 
Wijk. 

4. Wouw K 173, de Congo (V K 173). 
Op It km ten oosten van het dorp . Denotatum 
onbekend. 

5. Effen K 178a, de Congo (TMK III blad 50 
A (1967». 
Cafe. 

6. Leende L 262, de Kongo (Maas (1981) 219). 
Moerassig bos aan de Tongelreep te Brugger
huizen. 

K ROO N S TAD. Na de inname van Bloem
fontein van 13 maart tot 12 mei 1900 hoofdstad 
van de Oranje Vrijstaat. Daarna werd het door 
de engelsen veroverd. 

Oelfzijl C 45, Kroonstad (Ter Laan (1954) 402). 
Buurt tussen Oelfzijl en Farmsum. Alleen men
sen met linkse jeugdsentimenten denken bij 
deze naam aan de marinehaven bij Petersburg 
waar de matrozen in 1921 op hardhandige 
wijze ervoeren dat communisme en democratie 
elkaar ook in benarde tijden niet goed ver
dragen. 

K RUG E R S 0 0 R P. Oeze plaats is in 
1887 aangelegd op het gebied van Paardekraal. 

Dreischor I 40, Kcugersdorp (TMK II blad 578 
(1915». 
Boerderij. 

LAD Y S MIT H. Stadje in Natal dat van 
30 oktober 1899 tot 28 februari 1900 tevergeefs 
door de boeren belegerd is. 

1. Menaldum B 50, Laddysmit (Fr Ak). 
Rijtje huizen ten westen van het dorp. 

2. Uit",ierde C 045, Ladysmith ' (Ter Laan (1954) 
410) . 
Buurt, gebouwd in 1899. 

M A J U B A. Stene berg in Natal. Hier leden 
de engelsen op 27 februari 1881 een nederlaag 
tegen de boeren. 

Den Helder E 2, Majuba (TMK II blad 174 
(1917». 
Duingebied. 

MAR 0 K K O. 

1. Almelo G 173, Marokko (Eshuis (1976) 10). 
Perceel land ten noordwesten van de stad. 

2. Vaals Q 222, Marokko (V Q 222). 
Huizencomplex. Naam vermoedelijk omstreeks 
1920 gegeven. Het naamkeuzemotief zou ge
weest zijn dat de huizen zo ver van de kom 
van het dorp lagen. 

MOZAMBIQUE. 

Valkenburg Q 114, Villa Mozambique (Pott 
(1899) 363). 
Villa. 

ORA H ] E V R I J S T A A T. 

]ulianadorp E 6a*, Oranje Vrijstaat (TMK III 
blad 14 B (1971». 
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Boerderij, gebouwd na 1902 (vgl TMK I blad 
14 (1902». In 1917 heette 'hij nog Oranje 
Hoeve (TMK II blad 193 (1917». 

P 0 R T 
van Natal. 

NAT A L. Havenstad op de kust 

Assen G 4, Port Natal (Gille Heringa (1874) 
197; NkA). 
Herenhuis, gebouwd door de familie }lidding, 
die lang in Zuid Afrika gewoond had . In 
de Tweede We reI door log was er een duits 
strafkamp gevestigd. 

PRE TOR I A. }Ioofdstad van Transvaal. 

Barneveld F 170, Pretoria (NkA) . 
Boerderij. 

S A H A R A. 

1. Zeist E 229, de kleine Sahara (Brief Prof. 
Dr. ].A. Huisman, 31-05-1974). 
Zandverstuiving in het Panbos. 

2. Hoenderlo F 173, de Sahara (NkA). 
Zandvlakte. 

3. Ommen G 112, de Sahara (Steen en Veldsink 
(1948) 67). 
Zandverstui ving bij Eerde. 

4. Enschede G 234, de Sahara (Hoenderink 
(1979) 45). 
Buurt, 
omdat 
is. 

gebouwd na 1945. De naam is gekozen 
de grond voor de bouw opgespoten 

5. Vlaardingen K 42a, de Sahara (Anderson 
(1973) 14). 
Terrein, in de crisisjaren door steuntrekkers 
met zand opgehoogd om er een park van 
te maken. Toen men daar mee bezig was 
kreeg het de naam de Steun of de Sahara. 

6. Wageningen L 10, de Sahara (Geelhuysen 
(1982) 28). 
Bijnaam voor de in de jaren twintig aange
leg de woonwijk tegenover het landgoed Bel
monte. De naam was gegeven toen het nog 
een stuivend bouwterrein was. Nadat er hui
zen met platte daken gebouwd waren, werd 
de wijk weI de Khasba (med. ProLDr. B.H. 
Slicher van Bath). 

S A K K A R A. Stad in Egypte, beroemd om 
zijn pyramieden en zijn sfinx. 

Bennekom F 194, Sakkara (TMK I blad 39 (1939». 
"Gebouw" ver ten oosten van het doep, ge
bouwd na 1910 (vgl TMK I blad 39 (1910». 

SIN THE LEN A. Eiland in het zuidelijk 
deel van de Atlantische Oceaan. Van 16 oktober 
1815 tot zijn dood op 5 mei 1821 de onvrij-



willige verblijfplaats van Napoleon 1. 

1. Ferwerd B 7, Sint Helena (Leeuwarder Cou
rant, 5-05-1979) . 
Verdwenen naam voor een groepje van vier 
huizen op Ferwerderrijp. 

2. Grotebroek E 38, 1844, Sint Helena (NkA) . 
Perceel land. 

3. Maartensdijk E 193, Villa Sint Helena (Pott 
(899) 363). 
Villa. 

4. Nederweerd L 288, Sint Helena (TMK III 
blad 58 A (1958». 
Boerderij, gebouwd na 1912 (vgl TMK [l blad 
738 (912»). 

S P I 0 E N K 0 P. Plaats aan de Tugela 
in Natal. Op 24 januari 1900 bracht de boeren
generaal Louis Botha hier de engelsen onder 
Sir Redvers Buller een verpletterende nederlaag 
toe. 

Baarlo L 295, Spioenkop (Baarlose sprokkelingen 
3 (1981) 13). 
In de volksmond naam voor een zeshoekige 
tuinkoepel in het park van het kasteel d' Erp. 

SUE Z K A N A A L. De officiele opening 
van het 162 km lange kanaal vond plaats op 
20 november 1869. 

1. Waddenzee, Suezkanaal (K Friesland (1968». 
Geul tussen Holwerd en Nes. 

2. Deurne L 244, Suezkanaal (TMK I blad 52 
(1937». 
Sloot, gegraven na 1920 (vg1 TMK I blad 
52 (1920». 

T RAN S V A A L. 

1. Sint Jacobiparochie B 18, Transvaal (Pott 
(1913) 426). 
Herberg (Fr PIn 6 (1953) 10). 

2. Overschild C 78a, Klein Transvaal (TMK 
11 blad 81 (1905». 
Boerderij. 

3. Weiwerd C 81, Klein Transvaal (Pott (1913) 
218). 
Denotatum onbekend. 

4. Bergen E 18, Transvaal (Jelles (1968) K 
10). 
Duinvallei. 

5. Egmond aan Zee E 41, Transvaal (Rentenaar 
(1975) 133). 
Akkertje in de duinen bij Wimmenum. 

6. Baarn E 163, Transvaal (Hoekveld (964) 
160) . 
Villawijk, gebouwd omstreeks 1900. De straten 
waren genoemd naar zuidafrikaanse leiders. 

7. Leiden E 167, Transvaal (Van Maanen (981) 
162) . 
Woonwijk, gebouwd omstreeks 1900. De straat
naamgeving dateert van 1902. De straten 
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zijn genoemd naar zuidafrikaanse leiders. 

8 . Utrecht E 192, Transvaal (Olthoff (970) 
59). 
Verdwenen naam voor een wijk tussen de 
Bilitonkade en de J.P. Koenstraat, gebouwd 
tussen 1900 en 1907. De straten zijn genoemd 
naar ontdekkingsreizigers en indische ei
landen. 

9 . Zeist E 229, 1909, Nieuw Transvaal (Bulletin 
van de Van de Poll-Stichting 12 (1982) 61). 
Hofstede te Den Dolder. 

10. Otterlo F 172, Transvaal (Nijhoff (1973) 
39). 
Omstreeks 1900 naam voor cafe jagerslust. 

11. Denekamp G 182, Transvaal (Pott (1899) 
347) . 
"Gebouw". 

12. Gelzelaar G 227, Transvaal (V G 252). 
De ene informant uit G 252 noemt Transvaal 
en de Kaap twee stukken land, ontgonnen 
omstreeks 1900, de andere twee boerderijen, 
gesticht 1913-1914. 

13. Sluis I 122, Transvaal (V I 125). 
Cafe. 

14. Ede I 152a, In de Transvaal (Van Vooren 
(1976) 13). 
Cafe. 

15. Kralingseveer K 47c, Transvaal (NkA). 
Buurt. 

16. Sleewijk K 100a, Transvaal (NkA). 
Moerassig stuk land met groepje van vijf 
woningen. 

17. Stampersgat K 0153, Transvaal (V K 153). 
Huizen van een woningbouwvereniging, gele
gen voorbij een kreekje en gebouwd omstreeks 
1900. 

18. Hoge Mierde K 215, de Transvale (n) (De 
Bont III (1969) 209). 
Perceel weiland. 

19. Millingen L 75, Transvaal (RND X (966) 
220) . 
Deel van het dorp dat later Klaverland heette. 

20. Stamprooi L 318, Transvaal (Lenaers (1977) 
69). 
Cafe. 

TUN S. 

Geleen Q 21, Tunis (V Q 21). 
Noodwoningen, gebouwd na de Tweede Wereld
oorlog. De naam is waarschijnlijk gekozen 
wegens de platte ijzeren daken. 





IV.B.l ITALIE EN MALTA 

ALB A N O. Stad ten zuiden van Rome. 
In de nabijheid ligt Castel Gandolfo, het 
zomerverblijf van de paus. 

1. Zuid Schermer E 47a, Albano (TMK III 
blad 19 D (1950)). 
Boerderij. Heette in 1878 nog Hoop en 
Zorg (TMK I blad 19 (1878)). 

2. Oudenbos K 157, Albano (TMK II blad 622 
(1911)). 
Boerderij van het Instituut St. Louis, ge
bouwd na 1863 (vg 1 TMK I blad 49 (1863)). 

A L V ERN A. Berg in Toscane, franciskaans 
pelgrimsoord. 

Wiechen L 106, Alverna (Huisman (1967) 100). 
Franciskaner klooster, gesticht in 1887. Later 
ook naam voor het daarbij ontstane gehucht. 

A P U LIE. Landschap in Zuid ltalie. Over 
de omvang ervan werd in de middeleeuwen Ver
schill end geoordeeld (Wright (1925) 319-320). 
Van hier vertrokken vaak kruistochtlegers naar 
het Heilige Land. In de middelhoogduitse epi
sche literatuur hoort Apulie tot de frequentst 
vermelde gebieden van ltalie. Soms wordt er 
van gezegd da t het door de heidenen, in dit 
geval de sarracenen bewoond wordt (Hesse 
(1961) 297). 
De duitse vormen van de naam zijn onder an
dere Pulle, Pullen, Pulge, als franse vormen 
komen voor Pouille, Puile, Puille, Puelle, Pulle, 
Poille (Matthias 09f2T)2-57; Langlois (904) 
539; Flutre (1962) 288). Als middelnederlandse 
vormen worden onder meer vermeld Poelien, 
roelgj' Poelie (Huisman (1967) 100; ;Uliaan 

1599 73~ 

L \laddingsveen E 207, 1244, Polien (OBHZ 
v.d. Bergh I, 406); 1281-1284, Pulgien (OBHZ 
de Fremery, 228), 1317, Poelen (RH 1,67); 
1357, Pfelgen (Van MieriSll, 869); 1416, 
Polyen Van Mieris IV, 376); 1535, Peuluwen 
(IRA I (1928) 193); 1544, Puellien (Overvoor
de (1913) 1134); Peulyen (K Rijnland (1687)). 
De ontginning Poelien werd in 1244 door de 
graaf van Holland aan een aantal wereldlijke 
heren uitgegeven. Bij de naamgeving zijn 
dus geen utrechtse geestelijken betrokken 
geweest. Blok en Huisman hebben Poe lien 
als vernoemingsnaam herkend (Blok (957) 
25; Huisman (1967) 100). De laatste wijst 
terecht de verklaring van Moerman uit mnl. 
poleye "windas" af (Moerman (1956) 183). 

2. Biezelinge 96a, 1410, f'oelgen (Grijpink 
I Zuidbevelandia, 105); 1519, Pulgen, Pulyen 
(Dekker (1971) 273); 1534, Pulgien (Dekker 
a.w. 274). 
De polder Pulgen is gesticht in het eerste 
kwart van de veertiende eeuw en verdronken 
in het begin van de zestiende eeuw. 

3. < Polsbroek K 21, PoIsbroek (Huisman (1967) 
101) > 
Huisman vraagt zich af of deze plaats ook 
naar Apulie vernoemd is. Dit is niet waar-
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schijnlijk. De juiste verklaring vinden we 
bij Gysseling TW, 802: broek, samengesteld 
met pilse, pelse, pulse "ineengestrengeld 
vlotkruid, waterplanten op een moeras". 

4. Giessendam K 97, 1339, die Cleyne Poelyen 
(Teixeira de tMttos IV/2 (929) 101); 1344, 
de Poelye (Reg. Han., 292), 1627, de Pueluwe, 
de Puelu (Van del' PI as (1981) 24). 
De Peulen zijn een buitendijks land. De naam 
is als vernoemingsnaam herkend door Blok 
en Huisman (Blok (1965) 374; Huisman (1967) 
101) . 

Gezien de verschillende varianten is het 
het meest aannemelijk dat bij de vernoeming 
van de nrs 1, 2 en 3 een franse vorm van 
de naam Apulie model gestaan heeft. Enigs
zins merkwaardig zijn de zestiende- en ze
zeventiende-eeuwse attestaties met -w- bij 
de nrs 1 en 4. -w- in plaats van -j- komt 
in enkele kustdialekten voor bij verba pura. 
Bij andere woordsoorten is het verschijnsel 
zeldzaam, hoewel niet onbekend (Weijnen 
(1949) 73-74; Van Loey II (1976) 88). 

BAR 1. De middelhoogduitse vorm was Bar. 

<Latum L 28, Baal' > 
Huisman wil"Van deze dorpsnaam een ita
liaanse vernoemingsnaam maken en Van Dalen 
een lotharingse (Huisman (1967) 101; Van 
Dalen (1966) 70-81). Mij lijkt het toch maar 
betel' de verklaring dichter bij huis te zoe
ken en aan het woord baar "bloot, onbe
groeid" te denken. 

B ERG A M O. Stad in Lombardije. 

Voorhout E 132, 1772, Pergamo. (Hulkenberg 
(1972.a); Berg Amo (TMK II blad 383 (1888)). 
Boerderij. 

B 0 C H T 
VAN GUINEA. 

V A N G E N U A. Zie: BOCHT 

CAP R ERA. Eiland ten noorden van Sar
dinie \Vaal' Garibaldi leefde en stierf. 

Bloemendaal E 95, Caprera (Allan II (1877) 
110) . 
Buitenplaats van de familie Teding van Berk
hout, die zeer geinteresseerd was in de vrij
heidsstrijd van de italianen (Ons Bloemendaal 
2 (1978) 23). 

COM 0 M E E R. 

Ruigenhoek E 113, het Comomeer (NkA). 
Kunstmatig meer met helder water, omstreeks 
1960 door zandafgraving ontstaan. 

E L B A. Het eiland is bekend geworden als 
verbanningsoord van Napoleon. Deze verbleef 
er van 3 mei 1814 tot 26 februari Un5. 

1. Zuidhaffel A b*, Elba (TMK III blad 9 D 
(952)) . 
Boerderij. 

2. Holwerd B 9, Elba (Gille Heringa (1874) 
63) . 
Afgelegen gehucht. 



3. Kollum B 35, Elba (NkA). 
Complex weilanden. 

4. Minnertsga B 46a, Elba (Fr Ak). 
Boerenwoning. 

5. Schalsum B 48b, Elbe (NkA). 
Perceel land. 

6. Deinum B 53, Elbe, Elba (Fr Ak). 
Boerenwoning. 

7. Beets B 123a, Elba (V B 94). 
Rij woningen voor5ociaal zwakken. 

8. Scheveningen D 1, Elba (Gille Heringa (1974) 
63). --
Dubbelnaam voor het huis Nieuw Soetenburgh 
op de duinen (Janson (1974) 42). 

9. Harenkarspel E 15, Elba (NkA). 
Perceel bouwland. --

10. Schoor! E 17, Elba (NkA). 
Afgelegen perceel land. 

11. Oude Niedorp E 25, Elba (NkA) . 
Gehucht. --

12. Hoogwoud E 26, Elba (NkA). 
Perceel weiland. 

13. Spanbroek E 27, Elba (NkA). 
Complex weiland. - -

14. Obdam E 28, Elba (NkA). 
Perceel land. 

15. Sibekarspel E 29, Elba (NkA). 
Complex weiland. 

16. Abbekerk E 30, Elba (NkA) . 
Perceel bouwland. 

17. vlognum E 33, Elba (NkA). 
Perceel weiland. - -

16. Wervershoof E 34, Elba (NkA). 
Perceel land. 

19. Hoogkarspel E 37, Elba (NkA) . 
Perceel land. 

20. Egmond Binnen E 43, Elba (NkA). 
Perceel land. 

21. Hensbroek E 49, Elba (NkA). 
Perceel bouwland. 

22. Ursum E 50, Elba (NkA). 
Perceel land . --

23. Berkhout E 56, Elba (NkA). 
Perceel bouwland. 

23a. Bobeldiik E 58*, Elba (NkA). 
Perceel land. (Deze-naam is pas onlangs 
opgetekend. 1k heb hem niet meer kunnen 
verwerken in de berekeningen van de hoofd
stukken LB.1 en 11.2.). 

24. Hem E 61a, Elba (Van der Aa XU1 (1851) 
770). 
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Gehucht. Ter plaatse staat een boerderij 
met een gedateerde schouw uit 1832 (Brandts 
Buys (1974) 125). Volgens een overlevering 
zou de gemeente omstreeks 1815 aan een dak
loze, genaamd De Keyzer, hier een woning 
aangeboden hebben (Greuter (1974) 2). 

25. Oosthuizen E 74, Elba (NkA). 
Perceel land aan het Sma1-

26. Oosthuizen E 74, Elba (NkA). 
Perceel land aan cre-Nieuwe Dijk. 

27. Hobrede E 74a, Elba (NkA). 
Perceel land. --

28. Zaandijk E 84, Elba (Oosterbaan (1971) 
39). 
Vroeger dubbelnaam voor het gefsoleerd lig
gende buurtje de Zandhoek of Domineestuin. 

29. Haar!emmermeer E 116, Elba (Staat (1668». 
Boerderij. 

30. Muiderberg E 12.3, Elba (Gille Heringa 
(1874) 63). 
"Gebouw". 

31. Oude Wetering E 140a, Elba (V E 140*). 
Denotatum onbekend. De keuze van de naam 
zou voortgekomen zi j n u it het feit da t het 
er '5 winters ter plaatse zo koud was. 

32. Alfen aan de Rijn E 176, Elba (NkA) . 
Perceel land. 

33. Putten F 124, Elba (NkA). 
Complex landerijeii. -

34. Dreischor 
H (1962». 
Complex land. 

40, Elba (TMK III blad 42 

35. Wissekerke I 47, Elba (V 1 47l. 
Weiland waar vroeger een boerderijtje ge
staan heeft. 

36. Domburg 1 60, Elba (Kesteloo (1913) 166). 
Boerderijtje. Hetwu omstreeks 1814 zijn 
naam gekregen hebben omdat het aan i emand 
toegewezen was die liever ergens andel'S 
gewoond had. 

37. Bergsenhoek K 9, Elba (V K 9). 
Denotatum onbekend.--

38. Rossum L 90, Elba (StiBoKa). 
Perceel land. 

39. Grevenbicht L 425, 1926, Elba (Tholen 
(1972) 16). 
Uiterwaard. 

FLO R ENe E. 

Bennekom F 194, Firenze (TMK I blad 39 (1939» 
"Gebouw", daterend van na 1910 (vgl TlviK 
I blad 39 (1910». 

G E N U A. 

Edam E 77, Genua (NkA). 
Perceel land in de Zuidpolder. 



1 TAL 1 E. 

1. Winsum C 69, 1791, ltalien (Ommelander 
Geslachten I (1<;58) 72). 
Boerderij. 

2. Schoorl E 17, ltalH~ (NkA). 
Perceel land in----aeGroeterpolder. 

3. Venlo L 271, ItalH~ (Uyttenbroeck (1914) 
9) . 
Buurt bij de Oude Roermondsepoort. De oudste 
vermelding stamt waarschijnlijk uit 1525. 
In 1619 komt ook de naam :<lein ltalie voor 
(Uyttenbroeck a.w., 41). 

L I V 0 R N o. Havenstad in Toscane. 

Amstelveen E 118, 
(1966) 1<;3). 

181b, Livorno (Groesbeek 

Buitenplaats. Omstreeks 1760 is deze in bezit 
van Jan van Roma. 

L 0 MBA R D Ij E. Dit gebied wordt veel 
in literaire teksten vermeld. Als propriale peri
frase bij de naam Lombardije gebruikte men 
soms "de tuin der wereld" (Huisman (1967) 
103). De middelhoogduitse vormen van de naam 
zijn onder andere Lombarden en Lambarden 
(Matthias (1912) 124-130. 

1. Vleuten E 188, + 1220, Lombarden, Lambar
den (OBU II, 6b5;- 687) . 
Niet nader te lokaliseren gehucht. i1uisman 
wijst er op dat deze vernoemingsnaam in 
duitse vorrn overgeleverd is en vraagt zich 
af of dit aan de invloed van Ge duitse orde 
toegeschreven moet worden (Huisman (967) 
104) . 

2. Pernis K 42b, 1356, Lomberdijen; 1361, Lom
baerdyen (Van der Gouw 11 (980) 327, 3431. 
De polder Lombardijen is omstreeks 1300 be
dijkt (Hoek (1973) 184). 

3. Barendrecht K 47, 1487, Lombardie (Hoek 
0<;7b) 66). 
Perceel land, later een gehucht. 

MAL T A. In 1530 stond iCarel V dit eiland 
aan de johannieters af, die van Rodos verdre
ven waren. De verdediging van dit eiland door 
deze or de tegen de aanvallen van de turken 
in 1565 heeft ook in Nederland veel indruk 
gemaakt, getuige bij voorbeeld een rlJmpje 
op een zestiende-eeuwse zeeuwse kalender: "En 
lisle Malta furent les turcx paoureux/ Et nos 
christiens estoient victorieux" (\>iiersma (908) 
47) . 

1. Sneek B 112, 1764, Malta (Wumkes I (930) 
208) . 
Polle lands aan de Geeuw. 

2. Zierikzee 
(1880) 166). 
Polder. 

3. Dubbeldam 
(856» . 
Plaat midden 

4. Heiningen 

K 

in 

K 

49, 1641, Maltha (Nagtglas 

94, Maltha (TNiK I blad 44 

de Biesbos. 

123, 1648, N.altha (Van Ham 
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(980) 573). 
Gors, ter bedijking uitgegeven in 1615 (Van 
Ham a. w ., 54). 

5. Strijen K 124, 1925, Maltha (Teixeira de 
Mattos VIll/4 (1925) 766) .---
Gehucht aan de buitendijk van de polder 
Land van Essche, welke polder in 1599 be
dijkt is. 

MEN TAN A. Hier versloegen de pauselijke 
troepen op 3 november 1867 Garibaldi. 

Oudenbos K 157, Mentana (V iC 157). 
Cafe dat als vertrekpunt van de zouaven 
diende. 

M L A AN. Iviiddelnederlandse exonymische 
vormen van deze naam zijn onder andere ~
laen en Melane (RH Ill, 234; Kiliaan (159~) 
7301. 

Beesd K 77, 
Van Veen 
V, 724). 

1333, Meylaen (Van Doorninck en 
(190b) 117); 1424, Melaen (RLG 

Niet nader te lokaliseren complex landerijen. 
Er komen in deze streek meer vernoemings
namen voor, zie s.v. PAVIA, ROME, PARIJS. 

NAP E L S. lk zou weI eens willen weten 
wanneer de uitdrukking eerst Napels zien en 
dan sterven bij ons bekend geworden is. De woor
denboeken laten ons op dit punt in de steek. 
In het italiaans is vedere Na oli e Oi moriri 
al in de zestiende eeuw geregistreerd Vogel
J~rgensen (1979) 831). 

1. Scheemda C 158, Napels (Van der Aa VIII 
(1846) 32). 
Armoedige buurschap. 

2. Heemstede E 9b, 1664, Napels (Groesbeek 
(1972) 12). 

P 
in 

Herberg. In Heemstede bestond ook een her
berg Rome. 

A D U A. Stad in Noord ltalie. Hier overleed 
1231 de fanatieke portugese franciscaan 

Antonius, die als de H. Antonius van Padua 
een soort italiaanse volksheil ige zou worden. 

1. Zeist E 229, Padua (Bull. v.d. Van de Poll
Stichting 12 (19B2"J59). 
Katholieke stichting, opgericht in 1909. 

2. Boekel L 183, Padua (Boekel, 112). 
Moederhuis van deCongregatie van de broe
ders penitenten van de heilige vader Fran
ciscus, gebouwd in 1742. 

3. Woensel L 226, Padua (Gille Heringa (1874) 
191) . 
"Gebouw". 

P A V I A. In de vroege middeleeuwen hoofd
stad van Lombardije. 

Kulemborg K 39, 1129, Paueia (Gysseling TW, 
788); Paveia (OBU 355)-.--
Heerlijkheid, nu nog polder Paveien ten wes
ten van de stad. Door Nloerman, Blok en 
Huisman als vernoemingsnaam herkend (Moer
man (1956) 180; Blok (963) 148; Huisman 



(1976) 104). Vlakbij ligt Prijs, zie s.v. 
PARIJS. De vermelding van ll29 wordt ais 
verdacht beschouwd (Bouman (1920) 274-279). 
Het is niet duidelijk wie Paveien ontgonnen 
hebben. Mogelijk de kapittels van de Dom 
en Oudmunster, die hier zeer actief geweest 
zlJn (vgl Leeuwenberg (1982) 47l. In 1300 
wist men het ook al niet meer (vgl Van Door
ninck en Van Veen (1908) 30-31). 

P I ACE N Z A. Vorstendom aan de Po. 

Vucht K 168, Piacenza (K Noord-Braband (1841)). 
Buitenplaats, in de eerste jaren van de ne
gentiende eeuw gesticht door A. Martini van 
Geffen, wiens voorgeslacht van italiaanse 
afkomst was (Van den Eerenbeemt (1975) ll2). 

R A V E N N A. In de vroege middeleeuwen 
was dit de hoofdstad van het oostgotische rijk 
in ltalie. Via onder andere de Diederiksage 
is de naam literair bekend geworden. De mid
delhoogduitse vorm van de naam was Rabene, 
Raben, de middelnederduitse Ravene, Raven. 
De naam is daarbij gegermaniseerd door het 
accent naar de eerste syllabe te verplaatsen 
(Matthias (1912) 167-169; Huisman (1967) 105). 

Utrecht E 192, + 1220, Rauene, 1260, Raven 
(OBU II, 687; OBU Ill, 1~ 

Hoog Raven, Laag Raven en West Raven 
zijn drie polders die in een moerassig gebied 
ten zuiden van de stad gevormd zijn. Graaf
huis en Huisman hebben de naam Raven als 
vernoemingsnaam herkend (Graafhui5""\1961) 
14S; Huisman (1967) 105). De ontginning van 
Hoog- en Laag Raven moet dateren van v66r 
het einde van de elfde eeuw (Dekker (1980) 
252) . 

R E Z ZAG O. Stad in Lombardije. 

1. Haren C 113, Rezzago (Suringa (1899) 67). 
Buitenverblijf- van de heer Sormani. 

2. Vries (C 177), Rezzago (TMK 
(1909)) . 

blad 12 

"Gebouw", ontstaan na 1860 (vgl TMK I blad 
12 (1860)). 

ROM E. 

1. Beetsterzwaag B 123, Rome (Encyclopedie 
van Friesland (1958) 584). 
Bos en - moeras. Het motief voor de keuze 
van de naam zou geweest zijn dat er ter 
plaatse een grote boom met twaalf kleinere 
omheen staan, die de Paus en de Apostelen 
genoemd worden (V B 123). Het eponymicum 
is dus gevormd op basis van naamspeling. 

2. Leek C 144, Rome (TMK I blad 12 (1860)). 
Boerderij. --

3. Stolpen E 8b, + 1550, ende sal genaemt wer
den Noua Roma TSchoorl 0973.a) 4). 
Niet gerealiseerd dorp in de te bedijken 
Zijpe. De organisator van de bedijking was 
de schilder Jan van Scorel. 

4. Beverwijk E 79, + 1720, Romen (Van Venetien 
(1968) 68); 1798, !-lieuw Romen(Van Doorninck 
(1899) 28). 
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Herberg te Wijk aan Duin. 

5. Zaandam E 86, Klein Rome (Wit (1948) 325). 
Straatje. Volgens het verhaal zou er vroeger 
een kasteel gestaan hebben. 

6. Heemstede E 98, 1628, Roomen (Groesbeek 
(1972) 78). 
Herberg, gelegen naast de herbergen Emaus 
en Jeruzalem. In H eemstede stond ook een 
herberg Napels. 

7. Heemstede E 9&, 1740, Nieuw Roomen (Van 
Damme (1903) 40) . 
Huis, dat voorheen de Ploegh en Zijde Speck 
heette. 

8. Abkoude E 120, Rome (TtvJ.K I blad 25 (1&54)) 
Boerderij. Op een kaart van omstreeks 1700 
heet deze 't Wapen van Romen (Bewaard in 
het hart (1974) 29). 

9. Warmond E 138a, 1756, Roomen (Heeren en 
Bueren, 60). 
Herberg. 

10. Hilversum E 161, Klein Rome (Van Bokhorst 
(1974) 230). 
Buurt met veel katholieke. bewoners . 

11. Leiden E 167, 17e eeuw, Roma (Orlers 
(1760) 76). Gebuurte. 

12. Zwolle F 96, Nieuw Romen (K Overijssel 
(1826)) . 
Herberg. 

13. Oldebroek F 102, Home (Pott (1913) 367). 
Buurt. 

14. Nede G 251, 1383, to Rome (Slicher van 
Bath 11 (1944) 270). 
Erve. 

15. Berkel K 8, Romen (K Delfland (1712)). 
Complex uitgeveend land ten zuidwesten van 
het dorp. 

16. As K 41, 1473, Cleyn Romen (RLG 11, 187). 
Perceel land . 

17. Heinenoord K 84, Rome (NkA). 
Perceel bouwland. 

18. Oudenbos K 157, Klein Rome (NRC/Handels
blad, 21-8-1979). 
Bijnaam voor deze plaats, gegeven nadat 
in 1867-1880 een kerk gebouwd was die een 
verkleinde uitvoering van de Sint Pieter 
te Rome was. 

19. Opheusden L 13, Rome (StiBoKa). 
Perceel land naa~e plek waar vroeger 
het klooster Mariengaard gestaan heeft (V 
L 13). 

20. Herveld L 61, Rome, Klein Rome, Groot Rome 
(TMK I blad;j9 (1852)) . 
Drie boerderijen in de zgn Romeinsche Hoek 
(Van der Aa IX (1847) 618). 

21. Bemmel L 69, Klein Rome (V L 69). 



Buurschap tussen Bemmel en Ressen. gebouwd 
tussen 1920 en 1925. De naam is gekozen 
op basis van naamspeling, want er woonden 
een paar families die de bijnamen Paus, 
Pater en Prior droegen. 

22. Rossum L 90, Romen (K Gelderland (1843»). 
Buurschap. Hier zijn veel romeinse oudheden 
gevonden (RND X (1966) 252). 

23. Gestel L 129a, Klein Rome (Vermeeren (1977) 
41). 
Voorste gedeelte van het dorp, gezien vanuit 
Eindhoven. 

24. Varseveld tJ. 4. 1421; Romen (Varsseveld 
(1973) 7). 
Gewaard erf. 

25. Limmel Q 104a, Rome (Van der Aa IX (1847) 
618) . 
Landgoed. Hier ook 
reth. Bethlehem en 
blad 61 (1864». 

de landgoederen Naza
Jeruzalem (vgl TMK 

SAN 
Zee. 

REM O. Havenstad aan de Ligurische 

Baarn E 163, San Remo (Geill. gids [1896] 58). 
Villa. 

T 1 VOL 1. Stad ten oosten van Rome, in 
de oudheid bekend onder de naam Tibur. De 
plaats was beroemd om zijn parken en water
vallen. Vele romeinen, waaronder keizer Ha
drianus, hadden er hun buitenplaatsen. In 
de zestiende eeuw bouwde de familie d' Este 
er een villa met een uitgebreide tuinaanleg 
die alom bewonderd werd. Tivoli zelf was in 
de achttiende eeuw tot het peil van een morsig 
gat in de grond afgezakt. Toch genoot het 
landschap daar. vooral in een gerdealiseerde 
vorm, bij veel liefhebbers van kunst en oud
heid grote populariteit (Engelhard (1975». 
Tivoli als vernoemingsnaam is tegenwoonHg 
internationaal het meest bekend door de naam 
van een pretpark in Kopenhagen. Elders heb 
ik uiteengezet dat dit park, dat gesticht werd 
in 1843, slechts een van de vele vernoemingen 
naar Tivoli is die sinds het einde van de acht
tiende eeU'l1 overal in Europa plaats gevonden 
hebben (Rentenaar (1976) 24-29; zie ook Ejder 
(1976) 76-79; Flechsig (1974) 46). Het begin 
van de eponymische populariteit van Tivoli 
moet waarschijnlijk in Parijs gezocht worden 
waar een aantal vuurwerkmakers met italiaans 
klinkende namen in 1796 een pleziertuin met 
de naam Jardin de Tivoli inrichtten. De concer
ten. illuminaties. toneelspelen en balletopvoe
ring en in deze tuin trokken zoveel publiek 
dat zijn naam spoedig ook buiten Parijs be
kendheid kreeg. Dit leidde ertoe dat men ook 
elders in Europa zomertuinen ging stichten 
die eveneens Tivoli genoemd werden. In Scandi
navH~ werd tivoli zelfs een appellatief in de 
betekenis "pleziertuin" en vooral "kermis". 
In andere landen van Europa kwam het appel
latief tivoli alleen voor als term voor bepaalde 
biljart=-----eTI kegelspelen. Verder is Tivoli daar 
een proprium gebleven. Aanvankelijk zien we 
er als denotatum vooral een zomertuin met 
feestarrangementen bij optreden. Later vinden 
we Tivoli ook weI als naam voor societeiten 
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en hotels. 

1. Uithuizen C 31, begin 20e eeuw, Tivoli (Uit
huizen en Zanderweer (1968) 60).--
Gereformeerd verenigingsgebouw. 

2. Delfzijl C 45, .:!: 1930, Tivoli (Gids Delfzijl. 
5). 
Hotel-cafe. 

3. Siddeburen C 121, Nieuw-Tivoli (TMK I blad 
7 (1864». 
"Gebouw". 

4. Den Helder E 2. 1847, Tivoli (Van Loo (1976) 
35). 
Schouwburg in een fraaie tuin. 

5. Amsterdam E 109. Theater Tivoli (Rentenaar 
(1976) 27). 
Theater in de Plantage, dat zijn naam waar
schijnlijk tussen 1820 en 1826 gekregen heeft. 

6. Amsterdam E 109. Theater Tivoli (Rentenaar 
(1976) 27). 
Theater buiten de Leidsepoort, gesticht in 
1828. 

7. Amsterdam E 109. Tivoli (Wijnman (1971) 
165) . 
Varietetheater in de Nes, gesticht in 1863. 

8. Amsterdam E 109, Tivoli (K Amsterdam 
(1883» . 
"Gebouw" aan de Spaarndammerdijk. 

9. Amsterdam E 109, Tivoli Theater (Wijnman (1971) '3Zll 
Naam, die in 1940 op last van de duitsers 
aan het Theater Tuschinsky gegeven werd. 

10. V/eesp E 121. Tivoli (Pott (1899) 344). 
"Gebouw". Er staat nu aIleen nog een boom
gaard. 

11. Leimuiden E 141. 
(aggel (1973) 5). 
Villa. 

1910, Huize Tivoli 

12. Utrecht E 192, 1839, Tivoli (Van der Meulen 
(1983) 165). --
Zomertuin, beroemd om zijn concerten, ge
sticht in 1628. 

13. Gouda E 209. Tivoli (Scheygrond (1979) 
178) . 
Cafe met grote tuin, gebouwd v66r 1900. 

14. Meppel F 74, .:!: 1885. Societeit Tivoli (Bijl 
(1977) 6). 
Societeit. 

15. Zwolle F 96, Tivoli (Pott (1899) 344). 
"Gebouw",. 

16. Raalte F 120. Tivoli (Hannink (1977) 85). 
Cafe. 

17. Apeldoorn F 151, Park Tivoli (Apeldoorn 
(1903) 12). 
Schouwburg. 

18 .. Assen G 4, Tivoli (Oltmans (1907) 65). 
Cafe. gestichtlTlTIl79. 



19. Oldenzaal G 207, Tivoli (Molkenboer en 
Weustink (1978) 58). 
Cafe, in de negentiende eeuw door een duit
ser gesticht. 

20. Nieuw Helvoet 
423). 

10, Tivoli (Pott (1913) 

"Gebouw", gesticht na 1857 (vgl TMK I blad 
37 (1857)). 

21. Zieriksee I 49, Tivoli (Pott (1899) 344). 
I'Gebouw" . 

22. Goes I 69, Tivoli (NkA). 
Hotel. 

23. IJzendijke I 128, De Tivoli (Comelis, 135). 
Wijk, ontstaan op het einde van de neg en
tiende eeuw. Het naamkeuzemotief werd ge
vormd door de vele cafe's ter plaatse. 

24. Hulst I 142, Tivoli (Gille Heringa (1853) 
Aanhangsel, 10). ---
Landhuis. Later is hier een woonwijk met 
dezelfde naam aangelegd (Brand (1976) 49). 

25. Rotterdam K 5, Tivoli-Wintertuin (Cocheret 
(1<;55) 46) . 
Variete-theater, geopend in 1892. 

26. Hillegersberg K 7, Tivoli (Pott (1899) 344) . 
"Gebouw". ---

27. Oud Beierland K 83, Tivoli (Schipper (1975) 
45). 
Cafe. 

28. Zaltbommel K 117, Hotel Tivoli (NkA). 
Hotel, gebouwd in de tweede helft van de 
negentiende eeuw. 

29. Waspik K 131, 1902, Tivoli (Van Dongen 
(1974) 7). 
Cafe. 

30. Oudenbos K 157, 1907, Tivoli (Lohmann (1973) 27) . 
Hotel. 

31. Breda K 160, Tivoli (K Kuyper (1869». 
Uitspanning of societeit? 

32. Tilburg K 183, Tivoli (Rentenaar (1976) 
28) . 
Uitspanning die al voor 1827 bestond. 

33. Amhem L 23, Tivoli (Gids Amhem (1893) 
5). 
Uitspanning. 

34. Ubbergen L 72, Tivoli (Gille Heringa (1874) 
239). 
"Gebouw". 

35. Rosmalen L 144, Tivoli (K Kuyper (1865». 
Villa. 

36. Vechel L 180, Tivoli (Hertman en Cornelis
sen (978) Dr 204D,3219). 
Wintersocieteit, gebouwd in 1895. 

37. Stratum L 232, Tivoli (Brief gem. arch . 
Geldrop, 12-6-1975).--
Negentiende-eeuws cafe aan de Leenderweg. 
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In 1928 werd hier een woonwijk aangelegd. 
Een jaar late r blijkt deze de naam Tivoli 
t e dragen. 

38. Grevenbicht L 425, begin 20e eeuw, In 
de Tivoli (Tholen (1972) 11). 
Dubbelnaam voor cafe In het Groene Walt. 

T R E N T E. Stad in Zuid Tirol, bekend door 
het aldaar gehouden concilie. 

1. < Zeegse C 178, 1848, de Trent (NsIl > 
Perceel bouwland. 

2. < Ellewoudsdijk I 111, Trente (Boonman (1971) 
46) > 
Boerderij. 

3. < Zeeland L 157, Trent (Gille Heringa (1853) 
191) > 
Gehucht. 

4. < Beek L 204, 1658, land aen de Trent (In
ventaris Beek en Donk (916) 9» 
Complex grond. 

Huisman kent de nrs 3 en 4 en veronderstelt 
dat ZlJ vernoemingsnamen zlJn (Huisman 
(1967) 108). Mede gezien de ligging van 
de nrs 1 en 2 in protestants gebied is dat 
niet aannemelijk. Het is meer waarschijnlijk 
dat we bij de verklaring van de hierboven
genoemde namen moeten aansluiten bij mnd. 
trint, trunt, trent "rond, eivormig, ron ding , 
omtrek, grens~e. trind "rond" (Hessmann 
(1972) 470). 

T USC U L U M. Thans Frascati, stad in 
de buurt van Rome, in de oudheid beroemdom 
zijn landschap en zijn buitenplaatsen. 

1. Bloemendaal E 95, Tusculum (Allan (1877) 
119) . 
Buitenplaats. 

2. Kulemborg K 39, Tusculum (V K 39). 
Speeltuin uit het midden van de negentiende 
eeuw. 

V ARE N N A. Stad aan het Comomeer. 

Apeldoom F 151, Varenna (Pott (1899) 345). 
"Gebouw". 

V A T I K A A N. 

1. Haarlem E 97, het Kleine Vaticaan (Verwer 
(1979) 18) . 
Bijnaam voor de Nieuwe St Bavo, gebouwd 
1895-1900. 

2. Uithoorn E 148, einde 1ge eeuw, het Vaticaan 
(Wopereis (981) 66). 
Boerderij. De naam was gekozen door de 
omwonenden die vonden dat de boer net zo'n 
neus had als paus Leo Xl II (1878-1903). 

3. Emmeloord F 78, het Vatikaan (Van der Vel
de (978) 138). 
Bijnaam voor dat gedeelte van het dorp waar 
aIle RK instellingen bijeengebracht zijn. 

4. Dreumel L 47, het Vaticaan (V L 95a). 



Wiel, ontstaan bij een dijkdoorbraak. 

5. Megen L 96, pim. 1900, het Vatikaan (Ulijn 
(1971) 33). 
Twee huisjes, bewoond door twee broers, 
waarvan er een de bijnaam de Paus droeg. 

5a. Geldrop L 240, het Vaticaan (Haans (1983) 
5). 
Huizenrij ter hoogte van de Sluisstraat, waar 
aan het begin van de twintigste eeuw het 
Pauske woonde (Deze vernoemingsnaam kwam 
mij te Iaat onder ogen om nog in de bereke
ningen van hoofdstuk 1. B.1 verwerkt te kun
nen worden). 

VEL LET R 1. Stad ten zuidoosten van 
Rome. Deze werd na het vertrek van de Fransen 
einde 1865 door de zouaven, waaronder zich 
vee I nederlanders bevonden, bezet (Zaal (1960) 
68, 87l. 

Oudenbos K 157, Velletri (V K 157). 
Herberg. Deze dateert uit de tijd dat Ouden
bos het zouavencentrum van Nederland was 
(1861-1870). 

V ENE TIE. In de middelhoogduitse Iitera
tuur is dit een van de meest verheerlijkte ste
den. In de beschrijvingen wordt de kenmerkende 
topografie, de pracht en de sterkte van Venetie 
benadrukt (Hesse (1961) 305). 

J. Enkhuizen E 40, Feneghen (Braun en Hogen
berg (1574». 
Thans het Venedie, een straatnaam. Brandt 
schrijft daarover dat de burgemeesters in 
1518 een gang kochten "daer sij een brugge 
lei den , die men op mochte lichten om te gaan 
op het landt dat men nu Venetien ofte Ve
needje noemt" (Brandt (1747l 62). 

2. Heilo E 44, het Achter Fnidsen (Heiloo (1970) 
86). 
Vroegere naam voor de Nicolaas Beetsweg. 

3. Alkmaar E 45, 1381, Venidzenstege (Fasel, 
Stadaarchief R 28); 1492, of Fenesen (Fasel 
(1979) 79); 1516, Venisse (Van Drunen (1950) 
341); 1519, Fnidsent (Gem. Archief Alkmaar, 
nr 326); 1570, Fnidsen (FaseI, Stadsarchief 
R 273); 1615, het Veneetsce Eylandt (Fasel, 
Stadsarchief R 635). 
Het Fnidsen is tegenwoordig een straatnaam. 
Fasel veronderstelt dat het oorspronkelijk 
de naam van het hele gebied rond die straat 
was (Fasel (1979) 79-80). Evenals in Heilo 
moet Fn- als een westfriese ontwikkeling 
beschouwd worden (Huisman (970) 207). 

4. Hoorn E 58, + 1436, Venegen, 1507, Venidzen 
(Gonnet (1918)-R 1316). 
Het Venidse is thans een kort stuk straaL 
Volgens Velius werd in 1420 "Venidzen 
opgheworpen en betimmert daer te voren de 
gehele plaets vande hauen .•. niet dan een 
mouras en ghebrooken rietschoot was" (Velius 
(1604) 21). 

5. Purmerend E 72, 1680, Venedie (Verhoofstad 
(1947) 1.0. bl 80). 
Het Venedien is een straat die bij de uitleg 
van de stad in 1642 door indijking ontstaan 
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is. 

6. Winsen L 64a, 1561, Venetgen (Munier (1976) 
24). 
Waarschijnlijk een 
verwoest in 1584. 
de achttiende eeuw 
voor een gehucht 
kasteel van Winsen 

kasteel met een kapel, 
Nog op een kaartje uit 
wordt deze naam gebruikt 
ten zuidoosten van het 

(Kouwen (1971) 47). 

7. Nijmegen L 71, Klein Venetie (Van Schevicha
yen (1896) 234). 
Straatje, genoemd naar het huis, 1650, Klein 
Venetien. 

V E RON A. Stad in Noord ltalie, in de mid
deleeuwse literatuur bekend geworden door de 
oostgothische koning Theoderik. Deze was onder 
de naam Diederik van Bern de centrale figuur 
van de Diederiksage. 

1. <Baarn E 163, 1308, Barne (RH 1, 5); 1310, 
Beerne (Berkelbach van der Sprenkel (1937) 
RT82); 1334, Baern (Berkelbach van der 
Sprenkel (1937) R 1112); 1345, Bairne (Reg. 
Han. (1881) 299) > 
Dorp. 

2. < Barneveld F 170, 1394, Berne (Maris (1956) 
32); + 1400, Berenen; 17I'7,(ien Barn (An
spach -(1893) 36) > 
Buurschap en erf de Barn ten oosten van 
het dorp. 

3. < Barneveld F 170, 1307, Bernevelde (Berkel
bach van der Sprenkel (1937) R 90); 1311, 
Bernenvelde (Reg. Guidonis (1969) 90); 1401, 
Barneveldt (Anspach (1893) 37» 
Dorp. 

4. < Herpt K 
Berno; 1134, 
TW, 128)~ 

137, 709, Birni; 1108-1122, de 
Berna; l1KBerne (Gysseling 

Vrijwel verdwenen dorp, bekend 
vroegere klooster Berne, gesticht in 

door 
1132. 

het 

5. < Dinter L 178a, 1196, Bernehese (OBNB I, 
nr 85) > 
De buurschap Bernissehoeven, waar het kloos
ter Berne in 1196 bezittingen kreeg. 

Huisman wil de nrs 1 tim 5 direkt of indi
rekt met Verona in verband brengen, maar 
ik heb zo mijn bedenkingen (Huisman (1962) 
30-31; Huisman (1967) 110-111). Laten we 
eerst naar de door hem veronderstelde indi
rekte aansluitingen kijken. Nr 2 zou volgens 
hem de bakermat van nr 3 zijn. Hij heeft 
deze gedachte ongetwijfeld aan Anspach ont
leend, die er echter geen enkel bewijs voor 
aanvoert (Anspach (1893) 36) . Gelet op de 
structuur van de samenstelling Barneveld 
is het ook niet waarschijnlijk dat het eerste 
lid daarvan door het toponiem Barn gevormd 
zou zijn. Als namen op -veld met een topony
misch bepalend element samengesteld zijn, 
is dit altijd een afleiding op -er of -se, 
vgl Zukerveld. Hollandseveld. De naam Bar
neveld heeft mijnsinziens dan ook niets met 
het toponiem Barn te maken. De meest plau
sibele verklaring blijft die van Moerman, 
"veld, waar men brandstof haalde" (Moerman 
(1956) 246). Ten aanzien van nr 5 meent 



Huisman dat we bij Bernehese met een samen
stelling met de naam van het klooster Berne 
te doen hebben. Dit is chronologisch niet 
mogelijk. Uit de oorkonde van 1196 blijkt 
duidelijk dat Bernehese al een naamdragende 
lokaliteit was voordat het klooster er bezit
tingen verwierf. Voor een verklaring van 
de naam houdt ik mij aan Gysseling, die 
er een samenstelling van hees "beukenbos" 
met birnu- "beer, modder" in zag (Gysseling 
TW, 129). 
Terecht zegt Huisman dat de door velen gege
yen verklaring van 1, Baarn, uit born 
"bron" moeilijkheden oplevert. De oude vor= 
men van de naam Baarn hebben nooit een 
-0-. Tegen zlJn veronderstelling dat Baarn 
naar Verona vernoemd zou zijn, pleit echter 
ook het een en ander. De door hem geciteerde 
middelnederlandse attestaties van het itali
aanse toponiem eindigen steeds op een -n, 
Barnen. De oudste vermeldingen van de 
utrechtse plaatsnaam Baarn hebben nooit 
een -no Het dorp ligt bovendien niet op de 
goede plaats om een vernoemingsnaam te 
dragen. Ais Huisman gelijk had zouden we 
namelijk met een literaire vernoemingsnaam 
te maken hebben. Deze komen in het westen 
en midden van ons land in de middeleeuwen 
eigenlijk alleen voor in gebieden waar kapit
tels en kloosters min of meer systematisch 
ontgonnen hebben. Dit is bij Baarn niet het 
geval. Hetzelfde geldt trouwens voor nr 2, 
Barn. Nr 4, Berne, wordt natuurlijk veel 
te vroeg vermeld om een literaire vernoe
mingsnaam te kunnen ZlJn. Bladerend in 
nederlandse en buitenlandse naamkundige 
literatuur zien we dat Bern, Berne, Barn 
en Barne op vele pia at sen als toponiem en 
hydroniem voorkomen. Zo men al een verkla
ring voor deze namen heeft, blijkt er bij 
de verschillende auteurs geen eenstemmigheid 
te bestaan. De tijd en de ruimte ontbreken 
mij helaas om daar verdeI' op in te gaan. 
Degene die zich ' in dit probleem wil verdiepen 
wil ik er alleen op wlJzen dat hij Sip rna 
niet mag vergeten. Deze kent namelijk een 
woord barn "water, wetering" verwant met 
boorn dat in verschillende friese hydroniemen 
ars--Barn, Baern, Bern of Beern terug te 
vinden is (Sipma 11 11%6) 62)-.--
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IV,B,2 SPANJE EN PORTUGAL 

A L I CAN T E. Belangrijke havenstad aan 
de Middellandse Zee. De oudere nederlandse 
exonymische vorm van de naam was Allecante(n) 
(vgl Heeringa (1910) 697; Dekker, Brieven 1 
(1965) 9). 

Hulshorst F 110, Allekanten (TMK 
(856» . 
"Gebouw", vlakbij de kust gelegen. 

blad 26 

B I S K A j E. Provincie in Baskenland. 

Meersen Q 99, Biskaje (V Q 99). 
Afgelegen buurtje v~~r minvermogenden, ont
staan omstreeks 1930. 

CAS TIL I E. 

Weidum B 85, Castilien (Fr Ak). 
Denotatum onbekend. 

CAT A LON I E. 

Eeksta C 127, 1762, Catalonis; 1801, Katalonie 
(NsI) • 
Hof met groenland. 

FAT I M A. Bedevaartplaats in Portugal, 
ontstaan nadat O. L. Vrouw van de rozenkrans 
in de zomer van 1917 aan drie herderskinderen 
verschenen zou zijn. 

<Tilburg K 183, Fatima (V L 1&0) > 
Stadswijk rond~erk van OLV van Fatima. 
Deze naam is niet als vernoemingsnaam te 
be schouwen . Hij is seman tisch secundair ten 
opzichte van de naam van de kerk. De vorm 
Fatima is door ellips ontstaan. 

GAL I C I E. Provincie in Noordwest Spanje. 
De bedevaartplaats Santiago de Compostella 
is de hoofdplaats. 

Leiden E 167, einde 16e eeuw, Galissien (Orlers 
(1760) 72). 
Gebuurte rond het S1. Jacobsgasthuis. Dit 
gasthuis was genoemd naar de heilige Jaco
bus wiens gebeente in Santiago de Compos
tell a vereerd werd. 

G I BRA L TAR. 

1. Grouw B 94, Gibraltar (Leeuwarder Courant, 
5-5-1979) . 
Zuidoostpunt van het recreatieoord Yn 'e 
Lijte, waar het Prinses Margrietkanaal in 
het Pikmeer uitkom1. 

2. Reierskop E 221, Gibraltar (Van Wijk (1948) 
194) . 
Boerderij. 

LIS S ABO N. De aardbeving die deze stad 
op 1 oktober 1755 verwoestte, heeft in heel 
Europa grote indruk gemaakt. 

1. '5 Gravenhage D 5, 1790, Nieuw Lissabon; 
1&04, Laan van Lissabon; 1ge eeuw, Lissabon 
(Morren (1912) 95-98, 305, 326). 
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Slop, ontstaan tussen 1750 en 1760. Volgens 
de overlevering zou de aardbeving van 1755 
het motief voor de keuze van de naam ge
vormd hebben. Dit valt niet te bewijzen. 
Een andere verklaring zegt dat er een huis 
of een uithangbord Lissabon geweest is. 

2. Sloten E 103, Lissabon (K Amsterdam (1929». 
Boerderij. 

3. Diemen E 111, Lissabon (TMK II blad 348 
(1929» . 
"Gebouw" te Oud-Diemen. 

4. Nieuwersluis E 156, Lixboa (Van der Linde 
(1954) 69). 
Buitenplaats, omstreeks 1600 gebouwd door 
de familie Pauwenhof, die rijk geworden 
was door de handel op Portugal. 

5. Lage Zwaluwe K 125, Lissabon (V K 125). 
Straat met daarnaast gelegen land. De straat 
werd later omgedoopt in Brugdam. 

6. Oosterwijk K 185, Lissabon (RND IX (1952) 
. 204). 

'1iijk. In 1930 is er sprake van een pension 
Lissabon (Bergmans (1930) 42). Is de wijk
naam semantisch secundair ontstaan? 

LOY 0 L A. Klooster in Biskaje, door de 
jezuieten gebouwd ter ere van hun stichter 
Ignatius die in het naburige dorp Loyola gebo
ren was. 

Vucht K 168, Loyola (TMK III blad 45 C (195611 
Klooster, gesticht na 1907 (vgl TlviK I blad 
45 (1907». 

I'Ii A D RID. 

Dalfsen F 98, 1892, Madrid (De Vries, Dalfsen, 
12) • 
Uitspanning tegenover kasteel Rechteren. 

M 0 N CAD A. Stad ten noorden van Valencia. 

[Aksel I 140, 1734, Moncado (Schutte (1974) 
fir 1740)]. 
Schorren, genoemd naar Francisco de Moncada 
of Moncado, opperbevelhebber van de spaanse 
troepen (1586-1635), die daar vestingwerken 
had laten aan1eggen. Later treffen we ter 
plaatse de boerderij Mon Cadeau aan (\Iil
derom IV (1973) 392). 

PORTUGAL. 

1. Warfum C 29, Portugal (V C 26c). 
Huis, in de nabijheid van het huis Spanje. 

2. De Beemster E 73a, Portugal (Brandts Buys 
(974) afb 45). 
Boerderij, gebouwd in 17&0. 

3. Vollenhove F 66, 1381-1383, Portegalen-goet 
(Slicher van Bath II (1944) 246); 1574, het goet 
Poertugallen (lviensema (1'177) R 368). 
Stichts leengoed. 

4. Nieuw Vosmeer 
Perceel land. 

57a, Portugaal (NkA). 



5. Poortugaal K 45, 1276, Portegale (Van Dinther 
(1977) 1). 
Polder en gemeente. De bedijking dateert 
waarschijnlijk van na 1164 (Hoek (1973) 188). 

6. Bergharen L 58, de Portugal (De Navorscher 
25 (1875) 469}. 
Perceel weiland. In het aangrenzende Wiechen 
hebben in het begin van de zeventiende eeuw 
de zuster van prins Maurits en haar man, 
Don Emanuel I van Portugal, gewoond (De 
Navorscher 38 (1&8B) 566). Kan dit invloed 
op de naamkeuze gehad hebben? 

7. Vaals Q 222, Portugal (V Q 222). 
Huis. 

SAN T I AGO DEC 0 M P 0 S TEL L A. Be~ 

roemd bedevaartsoord 
waar het gebeente van 
eerd werd. 

in Noordwest Spanje, 
de heilige Jacobus ver-

1. Leiden E 167, einde 16e eeuw, Compostelle 
(Orlers (1760) 72). 
Gebuurte nabij de St. Jacobsgracht. Deze 
gracht was genoernd naar het St. Jacobsgast
huis. 

2 . [Utrecht E 192, Compostel (Damste (1967) 
38-51)] 
Huis en boomgaard buiten de stad, vermeld 
vanaf de vijftiende eeuw. Genoemd naar de 
vroegere eigenaars, de familie Van Compostel. 

SPA N 
vormen van 
Spengen. 

E. W.iddelnederlandse exonymische 
deze naam zijn Spaengen en 

1. Drachtster Compagnie B 99b, Spanje (Spahr 
van der Hoek (1969) 115, 133). ---
Bijnaam voor dit dorp, dat na 1743 ontstaan 
is. Vroeger geloofde men dat Sinterklaas 
daar placht uit te rusten van zijn werk. 

2. Warfum C 29, Spanje (V C 26cl. 
Huis in de nabijheid van het huis Portugal. 

3. Harenkarspel E 15, Spanje (NkA). 
Perceel bouwland. 

4. Warmenhuizen E 16, Spanje (NkA). 
Perceel land. 

5. Oudkarspel E 20, Spanje (NkA). 
Perceel land. 

6. Obdam E 28, Spanje (NkA) . 
Perceel bouwla~ 

7. Assendelft E 82, Spanje (Cornelissen Ill, 
25) . 
Spotnaam voor dit dorp. De naam is gekozen 
omdat deze plaats in het begin van de Op
stand de zijde van de spanjaarden hield 
en daa rom n iet door hen gep I underd is. De 
inwoners hebben de bijnaam spanjaarden 
of spanjolen (Pannekeet (1975) 31). 

8. Kokkengen E 185, 1217, Spanien (OBU II, 
646); 1394, Spengen (Maris (956) 161). 
Polder. De ontginning dateert mogelijk uit 
de twaalfde eeuw (Doeleman (19!i2) 87). Bet 
gebied viel onder het aartsdiakonaat van 
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de choriepiscopus (Muller, Kerk.lnd., 396). 

9. Middelburg I 81, 1380, Spaengen (Meertens 
en Moll (1953) 22). 
Straat, tegenwoordig Spanjaardstraat geheten. 
~;eertens vraagt zich af of de naamkeuze 
door de perifere ligging van de straat gefn
spireerd is of dat de naam van een huis 
op de hele straat overgegaan is. 

10. < Overschie K 4, Spangen (Moerman (1956) 
180} > 
Vroeger polder en kasteel, thans woonwijk. 
Moerman zag deze naam ten onrechte als 
een vernoemingsnaam. Het kasteel is om
streeks 1300 gebouwd door een lid van het 
geslacht Van der Nesse dat zich in 1325 voor 
het eerst Van der Spange ging noemen. Het 
kasteel dankt zijn naam aan een riviertje 
de Spange, 1405, die Spaengen (Hoek (1965) 
67-69). Het hydroniem de Spange komt vaker 
in Nederland v~~r. De betekenis ervan is 
onduidelijk. Een verschrijving van Sprange, 
zoals Schonfeld meent, kan het niet zijn 
(Schonfeld Wn, 243). Bij een nader onderzoek 
van de naam de Spange zal ook de naam 
van het friese dorp Spanga, 1320, Spanghe, 
betrokken moe ten worden (vgl Mulder 0972) 
119-123}. 

11. < Didam L 34, Spanje (Tinneveld (1973) 
223) > 
Perceel land. Heette in 1454 Van Spains Hoff 
en in 1791 De Spanjaerd. 

TO LOS A. Zie hoofdstuk IV.B.3 s.v. TOU
LOUSE. 



IV.B.3 FRANKRIJK 

BET HUN E. Stad in het departement Pas
de Calais. 

[Tienhoven E 157a, de Bethune (Fijnvandraat 
(1912) 23)]. 
Droogmakerij, genoemd naar de belgische 
markies De Bethune, een van de droogmakers 
in 1874. 

B L 0 I S. Stad en graafschap aan de Loire. 

1. [Zonnemere I 37, Blois (Wilderom II (1964) 
90)]. 
Polder, in de tweede helft van de 14e eeuw 
bedijkt door graaf Jan van Blois. 

2. Bergambacht K 18, 1673, Belois (Hist. Encycl. 
Krimpenerwaard 4 (1979) 9~ 
Deel van het dorpsgebied, ongetwijfeld ge
noemd naar de graven van Blois die in die 
streken in de veertiende eeuw veel bezittin
gen hadden. 

B 0 U LEV A R D DES 1 TAL lEN S. Boule
vard in Parijs. 

Huisen L 26, 1911, Boulevard des Italiens (Med. 
v.d. Hist. Kring Huessen 2 (1976) 14). 
V66r de twintigste eeuw naam voor een aantal 
huisjes die tegen de wallen aangebouwd 
waren. 

B 0 U R G 0 N DIE . 

Beek Q 19, 1926-1930, Bourgogne (De Nuuts
baeker 7/~ (1980) ll). 
Buurschap. 

B RET A G N E. Zie hoofdstuk IV.B.8 s.v. 
BRITTANNIE. 

B R lEN N E. Stad bekend om zijn militaire 
school, die onder andere Napoleon onder zijn 
leerlingen had geteld. Op 29 januari 1814 be
haalde Napoleon hier een overwinning op de 
geallieerde troepen. 

Hummelo F 209, 1860, Brienne (gevelsteen). 
Boerderij, gebouwd door baron H.J.C.J. van 
Heeckeren van Enghuizen (zie hoofdstuk 11. 2). 

C HAN TIL L Y. Kasteel in het departement 
Oise. 

Velzen E 80a, Chantilly (Allan II (1877) 108). 
Villa. 

C H A R 0 LAS. Streek in Bourgondie. 
De middel~euwse vorm van de naam was Charo-
10 is. Karel de Stoute stond tot 1467 bekend 
als Mijnheer van Charolois. 

[Charlois K 43, Charlois (Van Ommeren (1964) 
III-IV) ]. 
Westelijk deel van de in 1373 verdronken 
Riederwaard. Karel de Stoute schonk als 
heer van Putten en Strijen in 1460 dit gebied 
aan drie edelen ter bedijking. Nog in het
zelfde jaar beslisten de bedijkers over "den 
voorss. lande • t weIck van nu voortaen heten 
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sal Charolois ende nyet meer Riederwaert" 
(De Waal (921) XII). 

C H 0 1 S Y. Stad aan de Seine met een paleis 
van Lodewijk XV. 

Zeist E 229, Choisy (Gille Heringa (1874) 45). 
Landhuis. 

COR SIC A. Geboorteeiland van Napoleon. 

1. Didam L 34, Korsika (Tinneveld (1973) 159). 
Perceel land. 

2. Zijtaart L 180**, 1832. Korsika (Hertman 
en Cornelissen (1978) 202). 
Complex land. 

C R 0 U Y. Heerlijkheid in het departement 
Somme. 

[Stiphout L 326, Croy (Kalkwiek en Schell art 
(1980) 192)]. 
Kasteel, genoemd naar de familie Van Croy, 
die ter plaatse al in de vijftiende eeuw 
grond bezat. 

C Y SOl N G. Klooster in het departement 
Nord . 

Schoondijke I 110, 1350, sekeren tolder nenaemt 
Briffueil ofte CYSOin~ ( BOGZV ( 1863 361); 
+ 1358, poIrus d htsoing vel de Briffoel 
TGottschalk 1 0955) afb 211. 
Verdwenen polder die voor 1348 ingedijkt 
moet zijn (Gottschalk 1 (1955) 154). Briffeul 
is waarschijnlijk een herkomstnaamtoponiem, 
genoemd naar de heren van Briffeul. De 
meeste poldernamen in West Zeeuws Vlaande
ren waren in de middeleeuwen met de naam 
van een vroegere eigenaar samengesteld. 
Het bestaan van de naam de Proffeuldijk 
(Gottschalk (1958) 214, 216) doet vermoeden 
dat de heren van Briffeul de oorspronkelijke 
bedijkers waren die de grond later aan het 
klooster Cysoing overgedragen hebben. 

D U INK E R KEN. Nadat de fransen deze 
stad in 1559 aan de spanjaarden afgestaan 
hadden, ontwikkelde zij zich tot een geducht 
kapersnest. Gedurende vrijwel de gehele zeven
tiende eeuw hebben de duinkerker kapers de 
nederlandse schepen last bezorgd, wat niet 
wegneemt dat Tromp en De ~uyter ze af en 
toe flink mores geleerd hebben. 

1. Heerhugowaard E 28a, 1626, Duinkerken 
(Belonje (1929) 5) . 
Perceel land. 

2. Heilo E 44, 1650, de Cleyne Die alias Duin
kerken (Fasel, Verzamelinventaris 1, R 383). 
Perceel land aan de Boekelermeer. 

3. :(rommenie E 67, 1716, Duijn kercke (Dekker. 
Brieven XXX (1975) 598). 
Het Duinkerken is nu een straat, maar vroe
ger een door water omsloten ~. Nog in 
1680 heette het Schipacker, naar de eigenaar 
omstreeks 1600, Pieter Schipacker (Dekker 
a.w., 595, 608). 

4. Zeist E 229, 1909, Nieuw-Duinkerken (Bull. 



v.d. Van de Poll-Stichting 12 (1982) 57>. 
Villa. 

5. Koudum F 28. Noordelijke Duinkerken en 
Zuidelijke Duinkerken ( Fr Ak). 
Twee percelen land. 

6. Oosterwolde F 101. Duinkerken (TMK I blad 
27 (1916». 
Gehucht. 

7. Barneveld F 170. Duinkerken (Nijhoff (1974) 
112) . 
Villa. Omstreeks 1900 was er een zenuwi n
dchting in gevestigci. 

8. Dwingelo G 24. 1b66. Duinkerken (NsI). 
Perceel hooiland. Er wordt ook een schut 
Duinkerken in de Dude Smildervaart vermeld 
(Kniphorst (1872) 56). 

9. Westerbork G 30. 
Achterste Duinkerk 
31). 

1844. de Voorste e n de 
(Dr Vn 24 (Westerbork) 

Twee percelen hooiland in het westen van 
de gemeente. 

10. Ouddorp I 19. Duinkerke (V I 19). 
Boerderij. 

11. Meerkerk lC 28. Duinkerken (V K 28J. 
Perceel boomgaard en bouwland aan de rand 
van de gemeente. 

12. Roermond L 329. 1790. Stadsweide. Koeweide 
of Duinkerk (Gem. arch. Roermond. K (1790». 
Perceel weiland. 

ElF F E L TOR E N. 

's Hertogenbos K 150. de Eiffeltoren (Dorenbosch 
en Spierings (1976) 107). 
Bijnaam voor de eerste telefooncentrale van 
Den Bos. gebouwd in 1886. 

E V RAN G E. Plaats in Lotharingen. 

<Everdingen K 33. Everdingen (Huisman (1965) 
325) > 
Het namenveld waar Everdingen deel van 
uit zou maken. bestaat niet ( Blok (1971) 
13-16). Taalkundig noch historisch is er 
reden om Everdi ngen als vernoemingsnaam 
te be schouwen • zoals Huisman doet. 

F RAN K R 1J K. 

1. Zuidhorn C 99. 1805. Frankrijk (Ns1). 
Complex landerijen. 

2. Schildwolde C 119. Frankrij k (Ter Laan 
(1955) llO). 
Perceel land. 

3. Scheemda C 128. Frankrijk (NsI). 
Perceel land. 

4. Velzen E BOa. 1824. Frankrijk (NkA) . 
Perceel weiland in de Velzerbroek. 

5. Sassenheim E 135. Frankrijk (V E 115). 
Buurt. 
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6. Nijeberkoop F 22a. Frankrijk (Fr Ak). 
Buurtje. Er zou vaak ruzie geweest zijn in 
een tijd dat e r in Frankrijk oorlog was 
(Bloemhoff-de Bruijn (19B2) 50). 

7. Oosterwolde F 23. Frankrijk (NkA). 
Perceel laag hooiland onder Lagedijke. 

B. Mastenbroek F 94. 1534. Franckrick (De 
Navorscher 40 (1890) 1). 
Perceel land gelegen naast Engelancit. Heeft 
hier een naamspeling aan de keuze van de 
naam ten grondslag gelegen? 

9. Harderwijk F 108. 1401. Franckryck (Anspach 
(1893) 103). 
Buurschap. 

10. Kootwijk F 148. Frankrijk (TMK III blad 
33 A (1966». 
Complex grond. 

11. Odoornerveen G 54a. Frankrijk (NkA). 
Perceel land.. 

12. Biggekerke I 64a. Frankriek (NkA). 
Perceel land. 

13. Goes I 69. Klein Frankrijk (Gille Heringa 
(1874) 72J. 
Boerderij. 

14. [Woensel L 226. 1590- 1591. het Vranckerijcke 
(Kuysten (1949) 152); Frankrijk (TMK II 
blad 670 (1928»]. 
7H~u~sC:''-::c=,h::.o~e::;fc:f,-=:::e:.::n,::d,.e~-:7="",:er':1 ~a''ie""c=h . Teze Uderti j d 
is daar ook spra e e h e yde des conincx 
van Vranckerijke. 

15. Sevenum L 266. Frankrijk (RND X (1966) 
640J. 
Wijk. 

In navolging van Lindemans nemen velen 
aan dat het toponiem Frankrijk een volksety
mologische aanpassing is van Vrankerik. 
een afleiding van vrank "vrij" en het topo
suffix -erik. Oorspronkelijk zou de naarn 
"vrijgeweide grond". "allodiaal goed" bete
kend hebben (Lindernans (1928) 151; Ver
tonghen en Verhasselt (1971) 192; lVl01emans. 
Brustern. 344-345). Ik heb mijn twijfels over 
deze verklaring. In de eerste plaats is er 
het probleern dat vrank in deze betekenis 
"onbelast. allodiaal'~het rniddelnederlands 
uiters zelden gebruikt is en alleen in de 
tautologische verbinding VrlJ ende vranc 
geattesteerd gevonden wordt (Mnl Wb IX. 
1241). Gegeven dat feit is het dan weI ver
wonderlijk dat we de afleiding *Vrankerik 
op zo veel verschillende plaatsen aantreffen. 
Uit semantisch oogpunt is er iets merkwaar
digs aan *Vrankerik als mogelijke afleiding 
met een -eriksuffix. Er is nooit een grondig 
onderzoek -----niar toponymische suffigeringen 
met -erik gedaan. lk heb echter de indruk 
dat de starn van dergelijke afleidingen mees
tal een adjectief of een substantief is dat 
iets zichtbaars uitdrukt. bij voorbeeld de 
vorm in Eggerik. de vochtigheid in Natterik. 
of graafwerk in Dulverik. Een abstractum. 
zoals' vrank "onbelast. allodiaal" ben ik 
nooit tegengekomen. Het mogelijke synoniem 



*Vrijerik is blj mlJn weten dan ook nergens 
geregistreerd. Tenslotte lijkt ook het volks
etymologische argument mij niet altijd even 
sterk. Dat zien we onder andere aan nr 15. 
De plaatselijke uitspraak daarvan is Frank
riek. In het gebied van Sevenum en omgeving 
worden plaalsnamen op -ik/-~. zoals Mid
delijk, Schadijk. tlielerlK, Oostenrijk nooit 
met - Iek u itgesproken, maa r met - ik of in 
een gecontraheerde vorm. De laatste twee 
namen zijn bovendien nog van een lidwoord 
voorzien: de Meterik en den aostrik (RND 
X (1966) 568). We kunnen bij deze toponiemen 
dus van een morfologisehe normering spreken. 
In de auslaut hebben zij [+ -ikJ. De namen 
op -erik heboen verder nog - als kenmerk 
[+ lidwoord J. Volksetymologische omvormingen 
van plaatsnamen moe ten in de eerste plaats 
gezien worden als een aanpassing aan de 
speciale structuren en normen die in het 
onomastieon van de namengebruikers aanwezig 
zijn (Dalberg (1980) 175), Door de overgang 
-ik > -iek en het wegvallen van het bepaald 
lidwoord zou men zich in Sevenum in het 
geval van *de Vrankerik > Frankriek eehter 
juist van vrij duidelijke norm en verwijderd 
hebben. Daar kan ik niet goed de reden 
toe zien. Het lijkt me dan ook waarsehijn
Hjker dat Frankrijk een vernoemingsnaam 
is, net als Spanje, Portugal of Halie. 

HAG EN. Plaats in Lotharingen. 

< Hagestein K 31, Hagestein (Huisman (1965) 
324) > 
Het namenveld waar Hagestein deel van ult 
zou maken, bestaat niet ( Biok (1971) 13-16). 
Taaikundig noeh historiseh is er reden om 
Hagestein ais vernoemingsnaam te beschou
wen, zoals Huisman doe1. De naam is een 
samenstelling met het oudere toponiem Hage 
als eerste lid (Blok (1957) 25). 

K A iii E R IJ K. Bisschopszetel. Cambrai komt 
regeimatig in de roliddeleeuwse literatuur voor, 
ook een aantal malen als verzamelingsroep 
(Langlois (904) 129; Flutre (1962) 215). 

Kamerik E 183, 1131, Kamerka (Gysseling TW, 
551); 1217, Kameriek (OBU II, 646), 
Polder en dorp. De ontginning dateert moge
Iijk nog van v66r 1100 (Van der Linden 
(1<)56) 274). Het gebied viel onder het aarts
diakonaat van de choriepiscopus (Muller, 
Kerk. Ind., 396). 

L aIR E. 

Ellewoudsdijk 
.48 (1864»). 
"Gebouw". 

111, de Loire (TMK blad 

L YON. Heette in de romeinse tijd Lugdunum. 
Het is de geboorteplaats van Keizer Claudius. 

Katwijk aan lee E 133, + 170 copie 13e eeuw, 
Lougodounon; Lougodinon; Lougodeinon; + 
300 copie 7e eeuw, Lugdunum (Stolte (196JT 
85; Gysseling TW, 641). 
Niet precies te lokaliseren romeins castellum. 

MAR QUE T T E -E N -0 S T REV E N T. 
Heerlijkheid in het departement Nord (Warlop 
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11 (1968) 693). 

[Heemskerk E 66, 1612, toe stemming om "den 
naem van de huysinge ende heerlieke 
goederen van Heemskerck te veranderen in 
Marquette" (Ii.atthaeus, Analeeta Ill, 499)]. 
Daniel de Hertaing, heer van Marquette, 
was een hoge militair in staatse dienst. 
Hij maakte gebruik van het Twaalfjarig Be
stand en verkoeht zijn heerlijkheid "',arquette 
in de luidelijke Nederlanden. In 1612 kocht 
hij in het Noorden het huis en de heerlijkeid 
Heemskerk, die hij met toestemming van de 
Ridderschap van Holland Marquette ging noe
men. Ais motief voor deze naamsvervanging 
voerde hij aan dat ZIJn vader en hijzelf 
"den naem hadden gevoert, ende in deselve 
qualiteyt by veel eerlycke personen buy ten 
ende binnen de Nederlanden waren bekent 
geweest, hy dieshalve ongeerne den selve 
name ende tytel soude verla ten". 

MET T RAY. Dorp in het departement Indre
et-Loire. In 1840 werd hier een landbou'l,kolonie 
voor jonge veroordeelden of zedelijk verwaar
loosden gesticht (i<ramers (1855) 559). 

Gorsel F 161, Mettraij (Gille Heringa (1874) 
158). 
Landbouwkolonie, in 1850 opgericht als 
Nederlandsch Mettra y (iCramers a. w. ) . 

MET l. Tijdens de Frans-Duitse aorlog van 
1870 is de stad door de duitsers belegerd en 
ingenomen. 

Tj amsweer C 79b, Metz (V C 79). 
Rijtje huizen gebouwd in 1870 toen men ter 
plaatse bezig was het Eemskanaal te graven. 

MaN T E CAR L a . 

Sassenheim E 138, Monte Carlo (Verschoor (1976) 
76) . 
Bijnaam voor het tentoonstellingsgebouw 
Bloemlust, gebouwd in 1927. Er werd daar 
veel in bloembollen gespeculeerd. 

MaN T FER RAN D. Kasteel bij Clermont
Ferrand, of kasteel aan de samenvIoeiing van 
de Garonne en de Dordogne. 

leddam L 82, 1314-1315, Montferant; Ie helft 
14e eeuw. Montferrant; + 1340, Montferande; 
+ 1350, Montferlant (GoriS-sen (1972) 45). 
Burchtheuvel, thans Montferland geheten. 
Gezien de oude vormen moet dit weI een ver
noemingsnaam zijn. De vernoemingsbasis is 
eehter niet zo zeker. Men heeft ook ",el aan 
Montferrat in ltaIie gedach1. De markgraven 
van dat gebied waren in de twaalfde eeuw 
VrlJ populair (Gorissen a.w.). Het bezwaar 
tegen Montferrat als vernoemingsbasis lijkt 
mij even weI dat de naam in de middeleeuwse 
duitse lite ratuur steeds zonder -n- gesehre
ven wordt en dat dit in de oude vermel
dingen van Montferland juist altijd weI het 
geval is (Matthias (1912) 145). Als een ande
re mogelijkheid wordt de uit 1115 daterende 
kruisvaartburcht Montferrand in Syrie ge
noemd. Deze suggestie is van Huisman (Huis
man (1963) 111-112). Hij voert er twee 
argumenten voor aan: de naam v'an de bij 



Montferland gelegen Hettenheuvel en de 
"Namenfreude" van bischop Frederik van 
Blankenheim (13'13-1423), tijdens wiens rege
ring de oudste vermelding van de naam Mont
ferland opgetekend zou zijn. Dit laatste ar
gument vervalt al onmiddellijk omdat de 
oudste attestatie meer dan driekwart eeuw 
eerder geplaatst moet worden. De Hettenheuvel 
zou naar Hattin in Syrie vernoemd zijn, waar 
de kruisvaarders in 1187 een ernstige neder
laag geleden hadden. Dit laatste lijkt mlJ 
geen aanbevelenswaardige secundaire connota
tie voor een basisnaam die voor een kruis
tochtvernoeming gediend zou moe ten hebben. 
Hettenheuvel is dan ook geen vernoemings
naam, maar moet waarschijnlijk als *Herten
heuvel verklaard worden. In het plaatselijk 
dialect verdwijnt de -r- in de inlaut in 
dentaalverbindingen (Anspach (1893) 361 ; 
Bruijel (1901) § 172). Nlontferland is dus 
waarschijnlijk naar een van de franse kas
telen vernoemd. Het motief voor de naamkeuze 
is mij evenwel duister. 

M 0 N T FOR T. Misschien 
I' Amaury in het departement 
bedoeld (Flutre (1962) 271). 

is Montfort
Seine-et-Oise 

1. Montfoort E 217, + 1179, copie + 1342, 
Nlontfort (BMHG 11 (18"88) 493); 1204, '''un fort 
(Gysseling TW, 710); 1204, copie + 1400, 
Nlontforde (OBU 11, 567); 1309, MOntfoerde 
(Reg. Guidonis (1969) 75). 
Burcht, omstreeks 1170 door Bisschop Godfried 
van Renen als voorpost tegen de graaf van 
Holland gebouwd. Hij kan niet naar het kas
teel ii.ontfort in het Heilige Land vernoemd 
zijn, want dit stamde pas uit het begin van 
de dertiende eeuw. Sommigen menen dat Mont
foort een samenstelling met -voorde is------nJe 
Vries (1946) 154-155; Muller (19Z;B) 83). Op 
grond van de oudste vermeldingen is dit niet 
aannemelijk. De spelling -foort is ontstaan 
door de rekking van 0 voorr + dentaal in 
het utrechts. De naam Nlontfort is het franse 
equivalent van het duitse Starkenburg en 
nederlands Sterkenburg. Toch moe ten we niet 
den ken dat de utrechtse naam ter plaatse 
uit de elementen mont en fort gevormd is, 
zoals Gysseling doet (GysseUng TW, 710). 
De samengestelde kasteelnamen in Utrecht 
en het rivierengebied bestaan namelijk niet 
uit franse elementen, maar uit elementen 
die uit het nederduits stammen of in het 
middelnederlands vertaald zlJn. Montfort 
wordt ook weI op een leenwoord met de bete
kenis "versterkte hoogte" of "hoogte op ver
sterking" teruggevoerd (Van Sasse van Ysselt 
(1979) 40). Een dergelijke terminus technicus 
is nergens in het frans geattesteerd. Vie 
moeten deze gedachte dus laten vallen. Dan 
blijft aIleen de mogelijkheid over da t Il.ont
foort vernoemd is naar het een of andere 
l;iontfort in Frankrijk (Blok (1957) 25; Huis
man (1963) 107; Gorissen (1972) 43). Het 
toponiem Montfort komt in Frankrijk veel 
voor. De oudste vermeldingen dateren al 
uit de elfde eeuw. Chastel w,ontfort wordt 
in een aantal litera ire teksten als cti de 
ralliement gebruikt (Langlois (1904}'IL;3; 
Flutre (1962) 271). Omdat Flutre dit als 
Montfort-I' Amaury identificeert, heb ik deze 
plaats maar als vernoemingsbasis aangenomen. 
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Voorzichtigheid blijft evenwel geboden, want 
het kan zijn dat de strijdkreet pas bekend
heid gekregen heeft door de vrouw van Simon 
Ill, heer van Montfort-l'Amaury (Petersen 
Dyggve (1934) 27, 181). Zij stierf kort voor 
1221 en dat is te laat om iets met het neder
landse Montfoort te maken te hebben. 

2. Bingelrade Q 29 , de Moverl, de Movort, 
Mouffert, Montfort (Hoens ( 1926) 163-167; 
De Crassier (1930) 181). 
Verdwenen kasteel op de Waard. Het kasteel 
moet al in 1268 bestaan hebben. lk heb ech
ter geen oude vermeldingen kunnen vinden. 

M 0 N T M 1 R A I L. Stad in het departement 
lliarne. Op 17 februari 1814 behaalde Napoleon 
hier een overwinning op de geallieerden. 

Hummelo F 209, 1856, Montmirail (gevelsteen 
en informatie bewoner). 
Boerderij, sinds 1943 de Grevenkamp geheten. 
De boerderij is gesticht door baron H.].C.]. 
Van Heeckeren Van Enghuizen (zie hoofdstuk 
11.2) . 

N A U W V A N CAL A I S. 

Varseveld M 4, het Nauw van Calais (Lansink 
(1977) 56). 
Nauw gedeelte van de Aaltenseweg da teen 
obstakel voor het verkeer vormt. 

o R LEA N S. 

Sliedrecht K 96, einde 1ge eeuw, het Orleans 
(Bos (1970) 2). 
Armoedig steegje. 

PAR 1] S. 

1. Hippolytushoef E 4, Klein Parijs (Pannekeet 
(1975) 32). 
Bijnaam voor dit dorp. Het dorp gold als 
het vermaakscentrum van het voormalige 
eiland Wieringen (Bremer 0<;80) 163). 

2. Dirksland 1 23, Klein Parijs (Bull. v.d. 
hist. werkgroep v.h. Zeeuwsch Gen. 5 (965) 
21). 
Spotnaam voor dit dorp. De inwoners werden 
periezenaers genoemd. 

3. l]zendijke 
(1972) in1.). 

128, Klein Parijs (Cornelis 

Spotnaam voor dit dorp. Het motief voor de 
naamkeuze zou gelegen hebben in het klein
steedse karakter en de enigszins fiere hou
ding van de burgerij. N. B. op pag 6 spreekt 
Cornelis van "de herberg met het uit
hangbord Petit PariS dat een spotnaam werd 
voor het hele dorp". 

4. Kulemborg K 39, 1258, Paris (OBU Ill, 1438); 
1294, Parijs (OBU V, 26~ 
De polder Prijs ten westen van de stad. 
Vlakbij ligt Paveien. Zie s.v. PAVIA. Prijs 
hoorde oorspronkelijk tot de later verdwenen 
parochie Autena. Deze was gesticht in de 
twaalfde eeuw. De grond was er aanvankelijk 
gezamenlijk bezit van de kapittels van de 
Dom en Oudmunster (Leeuwen berg (1982) 49). 
Ten aanzien van Prijs was dit in 1300 al 



niet meer bekend (vgl Van Doorninck en Van 
Veen (1908) 30-31). 

5. Sliedrecht K 96, het Pari j s (Bos (1<;70) 2). 
Armoedig steegje. 

6. Velp L 27a, 1635, Parijs (Kerkkamp (1965) 
199) . 
Herberg. 

7. Uden L 152, Prijs, Achterste Prijs, Voorste 
Prijs (NkA). 
Drie percelen land. Prijs "koopsom" ben ik 
nooit als veldnaam tegengekomen. Daarom 
denk ik dat we hier met een vernoemingsnaam 
te doen hebben. 

8. Swalmen L 331, Parijs (Pott (1899) 277). 
Denota tum on bekend. 

PIC A R DIE. 

t. Gennep L 164, de Picardie (Gille Heringa 
(1853) 154). 
Buurt. De vernoeming heeft plaatsgevonden 
tijdens de Zevenjarige Oorlog, toen in 1757 
en 1758 franse troepen van het Regiment 
de Picardie in Gennep gelegerd waren (Cree
mers (1895) 24, 58). 

2. Velden L 268, Picardie (V L 268). 
Tussen Schandelo en de duitse grens. Denota
tum onbekend. 

3. Venlo L 271, de Picardie (Uyttenbroeck 
(1914) 131). 
Straatje. De naam wordt v~~r het eerst in 
1597 vermeld. Ais motief voor de keuze van 
de naam noemt Uyttenbroeck de aanwezigheid 
van picardische militairen. Hij verwijst 
daarvoor naar het krijgsvolk van nr 1. 
Gezien de oudste vermelding van nr 3 kunnen 
die achttiende-eeuwse soldaten bij deze naam
keuze echter geen rol gespeeld hebben. Be
halve de lege ring van militairen vinden we 
ook de vestiging van picardische weyers 
als naamkeuzemotief vermeld (V L 271). 

P 0 N T N E U F. Brug over de Seine in 
Parijs, die lle-de-la-Cite met de noordoever 
verbindt. De brug is voltooid in 1607. 

Zutfen F 179, de Pont Neuf (Harenberg I (1978) 
7). 
Brug over de Berkel. 

R H N A U. Stad in de Elzas-Lotharingen. 
De duitse vorm is Rheinau (Huisman (1958) 
10). 

<Bunnik E 228, 1330, Rinouwen (Muller Reg. 
Rek. I (11)89) 458); 1378, Rynouwen (Heeringa 
I (926) 228); + 1382, Rinouwe tIl/iuller a.w., 
666); 1580, Reinauwen (Br. Zeist II, 163) > 
Gerecht. Huisman beschouwt Rijnauwen, mede 
wegens de hoogduitse spelling met -au- als 
een vernoemingsnaam. De oudste spell ing 
van de naam was echter met -ou-. Pas na 
1600 begint de grafie Rijnauwenl ngeburgerd 
te raken. Het andere argument van Huisman 
wordt gevormd door de naam van de nabij
gelegen hee rlijkheid Schonauwen die volgens 
hem ook naar een plaats in de Elzas ver-
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noemd is. Mijnsinziens is Schonauwen echter 
evenmin een vernoemingsnaam. Zie hoofdstuk 
IV.B.7 s.v. SCHONEN. Rijnauwen en Scho
nauwen moeten als nederlandse samenstel
lingen op -ouwen "land aan het water" ver
klaard worden, een naamtype dat weI vaker 
in ons land voorkomt. 

R 0 V ILL E. Dorp in het departement Meurthe 
In 1822 werd er een landbouwschool met een 
modelhoeve en een grote bibliotheek gesticht 
(Kramers (1855) 738). 

Zevenbergen K 155, Roville (TMK II blad 603 
(1893». 
Boerderij. 

S C H 0 N AU. Stad in de Elzas-Lotharingen. 
Zie hoofdstuk IV.B.7 s.v. SCHONEN. 

THE R 0 U ANN E. In de middeleeuwen 
belangrijke stad in het departement Pas-de
Calais. Oude nederlandse vormen van de naam 
zijn onder andere Terwaan en Trawanen (De 
Flou XV (1934) 801-b19). 

Os L 99, Trawanen (Cunen (1932) 164, 180). 
Versterkt huis op de Krakenburg. De oudste 
vermelding dateert van 1626. Waarschijnlijk 
was het het stamhuis van de heren van Os. 

T 0 U L. 

<'t Waal E 226, Tul (Huisman (1965) 325) > 
Dorp. Het namenveld waar Tul deel van uit 
zou maken, bestaat niet (Blok (1971) 13-16), 
Taalkundig noch historisch is er reden om 
Tul als vernoemingsnaam te beschouwen, 
zoals Huisman doet. 

T 0 U LOU S E. De oude hoofdstad van de 
westgoten komt VrlJ veel in de middeleeuwse 
literatuur voor (Langlois (904) 644; Flutre 
(1962) 305). 

Dubbeldam K 95, Tholouse (OBHZ de Fremery, 
83); 1285, Tholeuzen (OBU IV, 2247); 1285, 
Thollose (OBU IV, 2248); 1285, Toloisen 
(Gysseling Corpus I, 1048); 1286, Tolloysen 
OBU IV, 2266). 
Tolloysen was een ambacht in de Grote Waard 
dat in de late middeleeuwen weggespoeld 
is. Huisman acht de naam een vernoeming 
naar Toulouse, Gorissen daarentegen sug
gereert dat Tolosa in Spanje, dat in 1212 
in handen van de kruisvaarders gevallen 
was, de vernoemingsbasis vormde (Huisman 
(1963) 114; Gorissen (1972) 51). Gezien de 
grote literaire bekendheid van Toulouse en 
de oude vormen van Tolloysen lijkt mij de 
mening van Huisman de meest aannemelijke. 
Huisman ziet ook Tollosenhoek of Lijsenhoek 
bij Oosterhout als een ve moemingsnaam. 
Dit gehucht dankt zlJn naam evenwel aan 
het geslacht Van Tolloysen dat er in de mid
deleeuwen bezittingen had Outen [1910] 103). 

V A L 0 I S. 

[Geervliet 
Vll/2, 
807)]. 

I 16, Valois (Teixeira de 
Afd. Ill~derafd. Ill-VI 

Mattos 
(1961 ) 

Polder, genoemd naar de h/intigste-eeuwse 



eigenaar. 

V E R DUN. De slag 
1916 tijdens de Eerste 
de bloedige hoogtepunten 
westelijk front. 

om Verdun vormde in 
Wereldoorlog een van 
van de strijd op het 

Opijnen K 115, Verdun (V K 115). 
Perceel bouwland. De naam is gekozen omdat 
de huurder het land erg verwaarloosde. 

V lEN N E. Stad aan de Rhone in het depar
tement lsere. Tijdens het romeinse rijk werd 
het een belangrijk centrum. Bij de stichting 
van het koninkrijk BourgondH~ werd Vienne 
aanvankelijk de hoofdstad. In de middeleeuwse 
literatuur komt Vienne ook als cri de ralliement 
regelmatig ter sprake (Langlois (904) 669l; 
Flutre (1962) 312). De naam wordt zowel Vienne 
als Viane geschreven. De Viennois, het gebied 
rond Vienne, gold voor sommige troubadours 
als la melhor terra del mon (Chambers (1971) 
267) . 

Vianen K 30, ~ 1270, Vyanen (OBU IV, 1791). 
Kasteel en stad. Er worden drie verschillende 
verklaringen voor deze naam gegeven. In 
navolging van Carn~y en Gysseling den ken 
Moerman en Schonfeld aan een latijns leen
woord viane, afgeleid van via, dat hier 
nog sinds de romeinse tijd was blijven be
staan en in verschillende toponiemen overge
leverd zou zijn. De nederzetting Vianen zou 
aan de romeinse weg naar Utrecht gelegen 
hebben (Moerman (1956) 248; Schonfeld (1957> 
53). De beginconsonant V-, in plaats van 
W-, en het niet-initiale accent maken deze 
verklaring taalkundig onmogelijk. Waar we 
in Nederland het toponiem Vianen tegenkomen, 
gaat het meestal om een zeventiende- of acht
tiende-eeuwse vernoeming naar Vianen in 
Zuid Holland. Zie hoofdstuk IV.B.lO. Van 
een romeinse weg bij deze plaats is niets 
bekend. Bovendien stamt Vianen niet uit 
de romeinse tijd, maar uit de late middel
eeuwen. 
De andere twee verklaringen gaan uit van 
Viand en in Luxemburg of Vienne als vernoe
mingsbasis. Vianden wordt genoemd omdat 
men meent dat het kastee1 Vi an en door 
bisschop Hendrik van Vianden gesticht is. 
Dit is volgens mij niet waarschijnlijk. Het 
kasteel is gebouwd door Steven van Beuzekom 
voor zijn zoon Zweder en als allodium aan 
de graaf van Gelre opgedragen .en weer van 
deze in leen ontvangen (OBU IV, 1791). De 
bisschop van Utrecht is hierbij dus niet 
betrokken geweest. Steven is overleden vaal' 
1253 (Vermast (1953) 31J. Toen bestond het 
kasteel Vianen dus al. De stad is pas later, 
in het begin van de veertiende eeuw ontstaan 
(Visser (1964) 118). Hendrik van Vianden 
deed zlJn intrede in het sticht Utrecht in 
de loop van 1250 en ontving zijn wijding 
eerst in 1252. Aanvankelijk was zijn positie 
VrlJ zwak (Pijnacker Hordijk (1911) 40). 
Het is mogelijk dat het kasteel Vianen tij
dens het begin van zlJn regering gesticil.t 
is. Ik zie echter niet in hoe een bi~schop, 
die nog maar nauwelijks in het zadel zat, 
de naamkeuze van een kasteel heeft kunnen 
beinvloeden waar hij niet eens de beschik
kingsmacht over bezat. Als laatste mogelijk-
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heid blijft dan vernoeming naar Vienne over, 
een verklaring die impliciet ook al door 
Blok gesuggereerd is (Blok (1957) 25). 



IV.B.4 MIDDEN- EN ZUIDOOST EUROPA 
Zwitserland. Oostenrijk. Hongarije. 
slowakije, Bulgarije, Griekenland en 

Turkije 

Tsjecho
Europees 

A D RAN 0 PEL. Vroegere naam voor 
Edirne in Europees Turkije. De stad werd in 
1361 door de turken veroverd. 

Leiden E 167. einde 16e eeuw. Adrianopelen 
of Nobelstraat (Orlers (1760) 70). 
Gebuurte. 

ALP E l~. 

Zeist E 229. Alpen (NkA). 
Laat negentiende-eeuwse villa aan de Korte 
Bergweg. 

A U S T E R LIT Z. Stad in Tsjechoslowakije, 
thans Stavkov geheten. Op 2 december 1805 
behaalde Napoleon hier een overwinning op 
de keizer van Oostenrijk en de tsaar van Rus
land. 

1. Austerlitz E 232*. Austerlitz (Huisman 
(1971. a) 322-323). 
In 1805 werd op de Zeister Heide een leger
kamp aangelegd waarbij een burgerlijke 
nederzetting ontstond. In 1805 besloot de 
generaal De ~jarmont aan deze kolonie een 
meer permanent en offici eel kar~kter. te 
geven. Hij gaf de plaats de naam Napoleon. 
In 1806 verhoogde Lodewijk Napoleon de sta
tus van de nederzetting tot stad en noemde 
deze Austerlitz. De stadsstatus is later weer 
verdwenen, maar de naam is gebleven. 

2. Zuidzande 106. Austerlitz of Austerlitz-
polder (Van der Aa 1 0839) 388-389). 
De polder heeft zijn naam gekregen van de 
concessionaris, divisiegeneraal D.J. van 
Damme. die ook in de slag bij Austerlitz 
meegevochten heeft. Van Damme had al op 
23 augustus 1805 van Napoleon vergunning 
pekregen tot inpoldering van alle bUlten
~ronden ten noorden en ten zuiden van het 
ZWin (Wilderom IV (1973) 118). Het is niet 
bekend hoe hij de polder aanvankelijk, dus 
voor 2 december 1805, had willen noemen. 
De dam die het beQin van de inpoldering 
vormde is alleen bek~nd als de Austerlitzdam 
(Vlilderom a.w .• 274). 

B A L K A N. 

1. Katwijk aan Zee E 133. de Balkan (V E 
133) . 
Nieuwbouwwijk. Het motief voor de naamkeuze 
is waarschijnlijk de afgelegenheid van de 
wijk geweest. 

2. Hazerswoude E 174. de Balkan (V E 174). 
Perceel land. 

3. Middelharnis 1 25, de Balkan (V I 25). 
Perceel land aan de uiterste noordoostrand 
van het dorp. 

4. Zaltbommel K 117. de Balkan (De Groot 
(1979) 424). 
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Troosteloze wijk. gebouwd na 1945. 

5. Rukfen K 177. + 1880. de Balkan (Van Nis-
pen (1979) 30). - '" 
Bijnaam voor deze plaats en Zl)n omgevlng: 
Het motief voor de naamkeuze zou gevorma 
zijn door de ontoegankelijk?eid van de p~aat~. 
de zanderige grond en Cle warmbloedlgheld 
van de bewoners. 

6. Zeeland L 157. de Balkan (V L 157). 
Bijnaam v~~r een straat in een nieuwe arbei
derswijk. Het motief voor de keuze zou mlS
schien gevormd zijn door de vele ruzies die 
er plaatsvonden. 

7. M.il L 158. de Balkan (V L 153). 
Vlijk ten zuidwesten van ~et dorp. gebouwd 
voor en tijdens de Tweede vlereldoorlog (bnef 
F. Meulbroek, 10-04-1983). 

8. Gennep L 164. de Balkan (NkA). 
Buurt. gebouwd voor de Eerste Wereldoorlog. 
De naamkeuze had plaats gevonden onder 
invloed van de Balkanoorlogen van 1912 en 
1913. 

9. Vechel L 180. de Bolken (NkA). 
Gehucht. Volgens de informant zou dit een 
vernoemingsnaam zijn die uit de Eerste 
Wereldoorlog dateerde. 

B ERN. 

Eierland A 5. Bern (Catalogus van Eijerland 
(1840) 11). 
Boerderij. gesticht na 1835. De meeste boer
derijen in Eierland drag en vernoemingsnamen. 

B 0 HEM E N. 

1. Parrega B 109. 1856. stuk greidland op 
Bohemen (Fr Ak). 
Lana gelegen onder Hieslum. 

2. [Loosduinen D 4, Bohemen J. 
De huidige woonwijk Bohemen is genoemd 
naar een boerderij Bohemen waarvan de 
naam in 1738 voor het eerst vermeld wordt. 
De oudst bekende bewoner is 1641. Dirc k 
van Bohemen (Brief gem. archief Den Haag. 
10-09-1980). We hebben hier dus waarschijn
lijk niet met een vernoemingsnaam te maken. 
maar met een herkomstnaam in de functie 
van toponiem. 

3. Kolijnsplaat I 48. Bohemen (V I 48). 
Perceel land. 

4. < Vilt Q 107. 1381, in Renen Byheyme (Berg 
en Terblijt (1981) 237>; 1416. ",ge.:::.e;:.:n,,--=B'-'!.y.=-h:c:e=m 
(Habets (1891) 158); 1526-1527 • .=d..::.en=--=------=B'-"y'--o_m 
(Berg en Terblijt (1981) 237) > 
De lokale historici veronderstellen dat dit 
gebied naar Bohemen ve:noemd is .door. oost
europese immigranten dIe zlch hier In de 
tiende eeuw gevestigd zouaen hebben. Deze 
gedachte blijkt via Tans terug te g~an op 
de idee en van Van Ginneken betreffenae sla
vische elementen in het nederlands. Diens 
opvattingen zijn op ait gebied eve~wel ach
terhaald. Hoewel ik geen verklannci voor 



deze naam weet, lijkt ml] een vernoeming 
naar Bohemen onaannemelijk. De consequente 
-y- in de eerste lettergreep staat ait in 
de weg. In het mnl. en het mnd. is de 
vokaal van de eerste lettergreep van de 
naam Bohemen steeds -0- of -e-. Ook het 
feit dat de naam steeds met het lidwoord 
vermeld wordt, spreekt tegen een verklaring 
als vernoemingsnaam. 
Het motief voor de keuze van nr en nr 
3 is onbekend. Zij kunnen niet op de aanwe
zigheid van zigeuners teruggaan. Alleen 
in Frankrijk en de Zuidelijke Nederlanden 
werden dezen namelijk bohemiens of bohemers 
genoemd. In het noorden heetten zij heidens 
of egyptenaren (Van Kappen (1965) 58; 
Kreuzer (1968) 1-11). 

B U L GAR I] E. In de middeleeuwse romans 
en chansons de geste wordt dit land verschil
lende malen genoemd. In de Thidriksaga wordt 
het tot een deel van het rijk van koning Erma
narik gerekend (Langlois (1904) 107; Flutre 
(1962) 208; Paff (1959) 40-41). In de laatste 
decennia van de negentiende eeuw was Bulgarije 
regelmatig in het nieuws door de oorlogen en 
conflicten die met de oplossing van het turkse 
rijk op de Balkan gepaard gingen. 

1. Nieuwpoort K 25, Bolgarije (NkA). 
Perceel land bij de vestingwal, gelegen naast 
Turkije. 

2. Vianen K 30, 1312, Bolgherie, Boigherije 
(Muller (1981) R 165, 166). 
De polder Bolgerijen is voortgekomen uit 
een systematische veenontginning die waar
schijnlijk uit het begin van de twaalfde 
eeuw dateerde (De Boer en Pons (1960) 30-
31). Het gebied viel kerkelijk eerst onder 
het kapittel van de Dom en Oudmunster tesa
men, later onder dat van Oudmunster alleen 
(Muller, Kerk.Ind., 389). 

CAN D A. Zie KRETA. 

COL 0 M B I E R. Stad in Zwitserland. 

Elst L 7, Colombier (Demoed (1974) 163). 
Koepel op de Amerongseberg, gebouwd in 
het begin van de negentiende eeuw door de 
Lady Athlone en vernoemd naar haar geboor
teplaats. 

CON S TAN TIN 0 PEL. 

Leiden E 167, einde 16e eeuw, Constantinopolen 
(Orlers (1760) 70). 
Gebuurte. 

DAR DAN ELL EN. Groep sterkten aan 
de Hellespont. In de laatste maanden van 1915 
woedde de slag om de Dardanellen. 

Steenbergen I 57, de Dardanellen (NkA). 
Perceel land bij een kreek. 

DON A U. 

Zesgehuchten L 239, de Donau (Coenen (1977) 
16) . 
V66r 1860 ven in de heide ter plaatse van 
het huidige raadhuis. 
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E F FER DIN G. Stad aan de Donau in 
Oostenrijk. In de vorm Everdingen komt het 
in het Nibelungenlied voor wanneer de route 
van Kriemhilt naar Etzel beschreven wordt. 
De namen in dit gedeelte van het Nibelungen
lied zijn pas in de tweede helft van de twaalf
de eeuw aan de tekst toegevoegd (Rosenfeld 
(1966) 244). 

<Everdingen K 33, Everdingen> 
Huisman veronderstelt dat Everdingen een 
litera ire vernoemingsnaam is (Huisman (1965) 
326). Dit is niet aannemelijk. De nederzetting 
Everdingen is veel ouder dan de tweede helft 
van de twaalfde eeuw (vgl De Boer en Pons 
(1960) 30-31). Bovendien behoren -inge(n)
namen in het rivierengebied tot de inheemse 
vroegmiddeleeuwse vormingen (Blok (1965) 
374) . 

F RIB 0 U R G. Stad in Zwitserland. 

Leeuwarden B 56, Fribourg ('t Kleine Krantsje 
246 (26-07-1975». 
Rusthuis, in 1872 gesticht door jhr P. B.]. 
Vegelin van Claerbergen, wiens geslacht 
uit Fribourg afkomstig was. 

GAL LIP 0 L 1. Stad aan de Hellespont. 
In 1854, aan het begin van de Krimoorlog, 
vond hier een landing van engelse en franse 
troepen plaats. Ook in de Eerste Wereldborlog 
is er gevochten. 

Garmerwolde C 109a, Gallip6lie (Cornelissen 
IV, 65). 
Bijnaam voor dit dorp. In 1927 was het al 
volstrekt onbekend wat het naamkeuzemotief 
geweest was. Dit maakt het meer waarschijn
lijk dat we met een bellieke vernoeming op 
basis van een gebeurtenis uit de Krimoorlog 
dan met een uit de Eerste Wereldoorlog te 
maken hebben. Volgens De Haan zou de naam 
te danken zijn aan het feit dat het tijdens 
het kaartspelen in de herberg het Draaihoes 
vaak wild toeging (De Haan (1948) 583). 

G E R S A U. Stad in Zwitserland. 

Baarn E 163, Gersau (De Rijk (1905) 164). 
In zwitserse stijl gebouwd villaatje. 

G R I EKE N LAN D. 

1. Oenkerk B 28a, Griekenland (Encyclopedie 
van Friesland (1958) 632). 
Bos, gelegen naast het bos Turkije. Het mo
tief voor de keuze van deze twee namen zou 
voortgekomen zijn uit het feit dat een vroe
gere eigenaar, H. Baerdt van Sminia (1797-
1858), de aanleg van die bossen uit de ver
koop van griekse en turkse staatsobligaties 
betaald zou hebben. Dan moet hij weI een 
financieel wonderkind geweest zijn, want 
Turkije werd al in 1800 vermeld (zie hoofd
stuk IV.A.4 s.v. TURKI]E nr 1. 

2. Augustinusga B 67, Griekenland (Fr Ak). 
Perceel land. 

3. < Koedijk E 19, Griekenland (NkA) > 
Perceel land. Mogelijk geen vernoemingsnaam, 
maar een samenstelling met het woord griek 



"bovengrond, grasmat, grasnerf, zwaard 
van het grasland" dat alleen in Noord Hol
land bekend is (vgl Boekenoogen (1897) 262; 
Vragenlijst nr 2 (1948) van de Afdeling 
Naamkunde van de Centr. comm. voor onder
zoek van het nederlandse volkseigen der 
KNAW, E 72). 

H 0 N GAR ij E. 

1. Sint Annaland 
Perceel land. 

55, Ongeriee (V I 55). 

2. Sint Maartensdijk 
Perceel land. 

73, Hongarije (NkA). 

3. Moerstraten K 153, 1523, Hongerien (Van 
Ham (1977) 95-96). 
Perc eel heide. De ontginning van Moerstraten 
is pas in de veertiende eeuw op gang geko
men. 

4. Hilvarenbeek K 197, 1828, de Hongarijen 
(NkA). 
Akkerland. 

5. Bergeik L 279, Hongarijen (Van der Aa V 
(1844) 739). 
Afgelegen buurschap. De eerste vermelding 
dateert uit 1629 (Panken en Sasse van Ysselt 
[19001 15). 

\'fat de vorm betreft zlJn dit in ieder geval 
vernoemingen naar Hongarije. In hoeverre 
het woord honger bij de naamvorming me de 
een rol gespeeld heeft is niet helemaal dui
delijk. Bij nr 1 en nr 2 zal dit niet het 
geval geweest ZlJn. Behalve Hongersdijk 
komen er in Zeeland geen namen met honger
voor. Ik hoop elders de honger-toponiemen 
in Nederland uitvoeriger te behandelen, 
waarbij ik ook nader op de opvattingen van 
Edelman en Van Hoffen (1949) en Lindemans 
(1954) daarover zal ingaan. 

S TAN B 0 E L. 

Aardenhout E 94, Stamboel (NkA). 
Villa, in 1902 gebouwd voor M.A.]. Bauer. 
Deze was gespecialiseerd in het schilderen 
van taferelen uit het Midden Oosten. 

K 0 R F U. 

Wijk bij Duurstede L 1, Corfu (brief ].A. Huis
man, 31-05-1974). 
Eilandje, opgeslibd in een in de negentiende 
eeuw afgesneden bocht van de rivier. 

K RET A. Dit eiland werd vroeger ook Candia 
genoemd. Candia was oorspronkelijk de naam 
van een versterkte havenplaats die de sara
cenen bij hun verovering van het eiland in 
820 aangelegd hadden. Het beleg van Kreta 
door de turken van 1645 tot 1669 is in het 
Westen met grote spanning gevolgd. Dat Kreta 
als zeer moeilijk in te nemen gold, blijkt ook 
uit de manier waarop Bernard van Galen, de 
bisschop van Munster, over Koevorden gesproken 
schijnt te hebben. Toen hij deze vesting in 
1672 in bezit had, zou hij hem als zijn klein 
Candia omschreven hebben (Scheltema I I/2 
Ti1ITBI55) . 
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1. Bozum B 90, Kreta (Breuker (1978) 56). 
Hoekje land ontstaan door de aanleg van 
sloten en een spoorbaan. Het motief voor 
de keuze van de naam zou berust hebben 
op het feit dat de kip pen op het land tijdens 
de Tweede Wereldoorlog net zo snel stierven 
ais de soldaten op Kreta. 

2. De Bilt E 194, Candia (Pott (1913) 72). 
"Gebouw"~ 

3. Zutfen F 179, 1ge eeuw, Kandia (NkA). 
Uiterwaard. 

4. Rijsen G 197, Kreta (V G 197). 
Afgelegen groep keten. 

5. Oud Vossemeer I 76, Kandia (Gille Heringa 
(1874) 123). 
Boerderij in de Broekpolder. 

6. Kulemborg K 39, 1784, Candia (Van Schilf
gaarde I (1949) nr 1780). 
Zandplaat in de Lek. 

7. Renen L 8, Candia (V L 8). 
Buurt ten oosten van de stad. 

8. Het Lo L 27b, 1703, Candia (Van Petersen 
(1974) K 3). 
Eiland in de Rijn. 

M E E R V A N G ENE V E. 

1. Beetsterzwaag B 123, het Meer van Geneve 
(Te Voet [19171 57). 
Kom in de heide . 

2. Wedde C 190, lvieer van Geneve (V C 190). 
Meertje. 

3. Zaandam E 86, het Meer van Geneve (Alge
meen Handelsblad, 15-07-1933) . 
Poeltje in een achterbuurt. 

o 0 S TEN R I] K. Onder Oostenrijk verstond 
men in het oudere nederlands zowel het land 
in Midden Europa als een ongespecificeerd rijk 
in het Oosten of het Oosten in het algemeen. 
Bij een oosterlinc was het zonder context even
min uit te maken waarmee men te maken had: 
iemand uit het Oosten, een oostenrijker of een 
handelaar uit een noordduitse hanzestad (lvinl 
Wb V, 1624; YiNT Xl, 208). Als we onder de 
laatmiddeleeuwse gebuurten van Leiden dan 
ook een Oosterlinp,-plaats of Oostenrijk tegen
komen, kunnen we er nog niets mee aanvangen 
omdat de vernoemingsbasis ongewis blijft (Orlers 
(1760) 72). 
Het toponiem Oostenrijk wordt een aantal keren 
in Nederland vermeld. Het is evenwel de vraag 
of het daarbij om vernoemingsnamen gaat en 
niet om latere aanpassingen aan de territorium
naam. Bij de waternaam het Oostenrijk bij 
Geervliet I 16 is dat zeker het geval. De lokale 
uitspraak van de naam is 't Oostrik (De Baan 
(1975) 37). De vorm Oostenrijck vinden we het 
eerst geattesteerd in 1590 (Van der Gouw (1967) 
30). Oudere vermeldingen laten echter zien 
dat we niet met een vernoemingsnaam te maken 
hebben, 1348, Oosterlikerdam, 1401, de Oester
lijc (Van der Gouw a.w., 200, 210). Het grond
woord in deze samenste 11 ing is ilk, li j k, een 



van leek. De overgang van -lijk 
treffenwe oak aan bij de waternaam 
te Zuidland I 27. 1246. Westerlike 
Wn. 184-186). Het lijkt me waar

schijnlijk dat we de veldnaam Oosteriek die 
we zowel in Koudekerke I 80 als in het aan
palende Biggekerke I 64a tegenkomen. eveneens 
als een oorspronkelijke waternaam *Oosterlijk 
moeten verklaren (Veldnamen Koudekerke (1980) 
82; NkA). 
Soms kan de naam Oostenrijk ook uit Oosterwijk 
ontwikkeld zlJn. Dit moet onder andere met 
de gehuchtnaam Oostenrijk bij Horst L 246 het 
geval geweest zijn. De oudste attestatie. 1413. 
Oesterich dateert weliswaar uit een tijd dat 
dat -w- al verdwenen was. maar de nabijheid 
van de plaats namen Schadik < Schadewijk en 
Middelik < W,iddelwijk maakt duidelijk dat we 
hier met cen naam op - ,"'ijk te maken hebben 
(RLG I. 131). Ee n paral clle ontwikkeling zien 
we trouwens bij de gehuchtnaam Oosterik in 
het noordbrabantse Leende L 262. 1449. Oester
wijc (Iven en Van Gerwen (1974) 50). Tenslotte 
is er ook nog de polder Vlooswijk bij Linscho
ten E 216. die vroeger in twee delen verdeeld 
was. Oostenrijk en Westenrijk geheten (K Utrecht 
(1696»). Gezien de reciprokering zullen we deze 
namen als "oostelijk gebied" en "westelijk ge
bied" moeten interpreteren. 

PAR N ASS U s. Berg in Griekenland . 
Hierop verbleven Apollo en de Muzen. 

Putten F 124. de Parnassus (Gids Putten (1908) 
ongep.) . 
Hoogte ten noorden van het dorp. 

P R A A G. 

Blokland E 146. Praha (TMK II blad 404 (1897)). 
Boerderij, gebouwd na 1866 (vgl K Kuyper 
(1866); zie hoofdstuk 1. B.3). 

RIG TOP. Berg in Zwitserland. 

Reden F 203, Rigitop (Gids Rheden [1923] 32). 
Hoogte. 

ROD 0 5. 

Bodegraven E 1&0, Rhodus (Plomp (1982) 63). 
Landhuis. Het kreeg deze naam in 1831 to en 
de amsterdamse loodwitfabrikant Ter ~ieulen 

zich hier vestigde. 

Z WIT 5 E R LAN D. 

1. Schiermonnikoog B 4. Lietj Zwitserlaan (V 
B 4). 
Stuk land omgeven door hoge duinen. 

2. Eelde C 149. Klein Zwitserland (V C 108). 
Tussen Eelde en Glimmen. Denotatum on be
kend. 

3. Den Haag D 5, Klein Zwitserland (V D 4). 
Tuin- en sportcomplex. Oorspronkelijk de 
naam van een kwekerij. 

4. Schoorl E 17, 1903, Klein Zwitserland (Ley
sen (1969) 28). 
Duingebied. Het cafe Klein Zwitserland heette 
in 1910 nog Dennenlust (vgl Leysen a.w., 25). 
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5. Bloemendaal E 95, + 1930, Klein Zwitserland 
(Cassee (1969) ongep~). 
Zandafgraving. 

6. Amersfoort E 165, Klein Zwitserland (NkA). 
Bosachtig gebied op de Amersfoortseberg. 

7. Nunspeet F 111, Klein Zwitserland (LANN 
(1936) 203). 
Bos. 

8. Putten F 124. Klein Zwitserland (Gids Putten 
(1908) ongep.). 
Heuvelachtig terrein met bomen. 

9. Epse F 160*. Klein Zwitserland (Gids Deven
ter [1921] 97). 
Deel van het landgoed 't Hassink. 

10. Loenen F 175, Klein Zwitserland (T~;K II 
blad 432 (934», 
Bos. 

11. Hummelo F 209, Klein Zwitserland (V F 
209). 
Heuveltje met dennebomen. 

12. Appelscha G 1b, begin 20e eeuw. Klein 
Zwitserland (Zwart (1975) 26). 
Bijnaam voor dit dorp. 

13. Zuidwolde G 75b, Klein Zwitserland (V G 
75b). 
Bosrijk en heuvelachtig gebied. De bebossing 
dateert uit 1825 (Huizing (1975) 136). 

14. Develsluis K 048. Klein Zwitserland (V K 
048). 
Denotatum onbekend. 

15. Dubbeldam K 95, Klein Zwitserland (V K 
94). 
Denotatum onbekend . 

16. Etten K 176. Klein Zwitserland (V K 176) . 
Denotatum onbekend. 

17. Effen K 178a, Klein Zwitserland (Tt.'iK III 
blad 50 A (1967). 
Boerderij, annex dierentuin. Heette nog in 
1958 Hilbergen (vgl TMK III blad 50A (1958». 

18. Gilze K 182, Klein Zwitserland (NkA). 
Natuurbad. 

19. Vlouwseplantage K 0188, Klein Zwitserland 
(Ste Gertrudis (1976) 44). 
Dubbelnaam voor het Woeste Gedeelte. 

20. Heelsum LIS, Klein-Zwitserland (TMK II 
blad 490 (1931)). 
Hotel, gebouwd na 1912 (vgl TMK II blad 
490 (1912». 

21. Huisen L 26. Zwitserland (I,ied. v.d. hist. 
kring Huessen 3 ( 1977) 61). 
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog 
bijnaam voor Achter de Gracht. Het motief 
voor de keuze van de naam berustte op de 
vele bomtrechters die hier heuvels en dalen 
geschapen hadden. 

22. Millingen L 75, Klein Zwitserland (Egberts 



(1978) 49). 
Buurtje. Waarschijnlijk had de afwijkende 
bouwtrant van de huizen het naamkeuzemotief 
gevormd. 

23. Nunen L 235, Klein Zwitserland (NkA). 
Heuvelachtig gebied. 

24. Heze L 261, 't Zwitserlandje (Paans (1963) 
114) . 
Heuvelachtig perceel. 

25. Tegelen L 270, Klein Zwitserland (Driessen 
[1952] 310). 
Speeltuin. 

26. Aalten M 9, Klein Zwitserland (V M 9). 
Heuvelachtige streek. 

27. Valkenburg Q 101, Nederlandsch Zwitserland 
(Ouwerling (1898) 10). 
Bijnaam voor Valkenburg. 

28. Limmel Q 104a, 1899, Grand Suisse (Pott 
(1899) 338). 
Naam, in 1862 door Petrus Regout aan het 
door hem gekochte goed Kanjel gegeven (De 
Crassier (1933) 331). 

29. Limmel Q 104a, 1899, Petit Suisse (Pott 
(1899) 338). 
"Gebouw" ten zuiden van nr 28. 

30. Bemelen Q 106, plm 1930, Klein-Zwitserland 
(K Valkenburg). 
Bijnaam voor dit dorp. 

31. Slenaken Q 206, Klein Zwitserland (TMK 
III blad 62 C (1959». 
"Gebouw", daterend van na 1955 (vgl TMK 
III 62 C (1955)). 
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IV.B.5 OOST EUROPA EN SIBERIE 
Polen. Baltische staten. Europees en Aziatisch 

Rusland 

AR C HAN G EL. Havenstad aan de Witte 
lee. 

levenhoven E 145, Archangel (gevelbord). 
Boerderij, waarschijnlijk gesticht door de 
bankier Robert Voute. lie over de russische 
vernoemingsnamen i n de levenhovense Polder 
hoofdstuk 1. B. 3. 

B ERE l IN A. lijrivier van de Dnepr. 
Op zijn terugtocht uit Rusland trok Napoleon 
hier tussen 27 en 29 november 1812 overheen. 
Door het instorten van de brug en door de 
russische aanvallen kwamen velen van zijn 
soldaten om het leven. Bij de verdediging van 
de brug hebben vooral de nederlandse ponton
niers zich onderscheiden. 

1. Sloten F 35. de Beresine (RND XV. 396). 
Asbelt met omgeving. 

2. Hummelo F 209. 1857. Beresina (gevelsteen). 
Boerderij. gebouwd door baron H.J .C.J. van 
Heeckeren van Enghuizen (zie hoofdstuk II. 2). 

C H ARK 0 VI. Stad in de Oekrafne. 

levenhoven E 145. Charcow (TMK III blad 31 
B (1959». 
Boerderij. Het pand dat er nu staat. dateert 
zo te zien van omstreeks 1920. Eerder moet 
ter plekke ook al een boerderij gestaan heb
ben die tussen 1855 en 1887 gebouwd is (vgl 
TMK I blad 31 (1855); TMK II blad 404 
(1887); zie over de russische vernoemingsna
men in de levenhovense Polder hoofdstuk 
1. B.3). 

COL CHI S. In de oudheid gebied aan de 
oostkust van de lwarte lee. In de franse mid
deleeuwse literatuur komt de naam vrijwel 
steeds in de vorm Colchos voor (Flutre (1962) 
225) . 

Rotterdam K 5. 1549. Colchos; 1551, Colchosei
land (Moquet1e en Droogendijk (1928) 78-79). 
~de zestiende eeuw naam voor een deel 
van de Goudsesingel. De naam is gegeven 
in 1549 toen Filips II en Maria van Hongarije 
Rotterdam b ezochten. Bij die gelegenheid 
liet het stadsbestuur in de open lucht een 
toneel opvoeren waarin de tocht van Jason 
en de argonauten naar het land van Colchis 
uitgebeeld werd. 

DAN l I G. De nederlandse exonymische vorm 
van deze naam was Danswijk (Damsteegt (1942) 
122) . 

1. Watergraafsmeer E 110. Dantzig (Kruizinga 
(1948) 124). 
Buiten. gebouwd in 1704 door Paulus Macron. 
die vee] zaken deed met de Oostzeelanden. 

2. Arnemuiden I 85. 1616. Danswijck (Walraven 
en Polderdijk (1896) 262). 
landplaat. in 1661 onder deel geworden van 
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de nieuwbedijkte Nieuwerkerkepolder. 

K A M T S ] A T K A. Schiereiland in het 
oosten van Siberie. 

1. leist E 229. Kamtsjatka (Uitman (1954) 119). 
Schiereilandje in de slotvijver. 

2. Haalderen L 69a. Huize Kamtsjatka (TMK 
II blad 534 (931». 
Landhuis. 

K A l A N. Stad aan de Volga. 

Blokland E 146. Kasan (TMK II blad 404 (1887». 
Boerderij. gebouwd na 1855 (vgl TMK I blad 
31 (1855». lie over de russische vernoe
mingsnamen in d e levenhovense Polder hoofd
stuk 1.B.3. 

K REM LIN. 

Krommeniedijk E 67c. Kremlin (V E 67cl. 
Bocht van het water de Draai. 

D E K RIM. In 1853 verklaarde Rusland 
aan Tu r kij d e oorlog. 'furkije kreeg steu" 
van Enge land en Frankrijk. De Krimoorlog 
(J853- 1856) werd vooral op het schie rciland 
de Keirn uitge vochten. Het was de eerste oodog 
d ie oj) een moderne, journalistieke manier, 
door t;e porters en [otografen, verslagen wcrd. 
De publl ctteit di e deze oorlog daardoor in het 
Weste n kreeg. was veel groler dan die van 
soortgelijke vroege re connikten rond de Zwarte 
Zee. 

1. De Cocksdorp A 5, de Krim (Deuzeman (1898) 
18). 
Duinvallei. 

2. Sint Jacobi Parochie B 18, 1873, de Krim 
(Sannes III (1956) 283). 
Herberg. 

3. Bergum B 62. de Krim (Fr Ak). 
Aanvankelijk dubbelnaam van de herberg 
Quatre Bras. gebouwd + 1864-1870 (zie hoofd-
stuk IV.B.9). -

4. Surhuisterveen B 68. de Krim (Heidinga 
(1973) 69). 
Veengebied. ontgonnen tijdens de Krimoorlog. 

5. v/itmarsum B 80. de Krim (Wunseradiel (1969) 
478) . 
Gehucht. 

6 . Terkappel B 117a. de Krim (TMK II blad 
145 (1932». 
Herberg. 

7. Bedum C 70, de Krim (NkA). 
Complex landerijen bij Onderwierum. 

8. Slochteren C 118. de Krim (V C 116). 
Gehucht. 

9. Sappemeer C 153, de Krim (V C 153). 
Vroeger als slecht bekend staand buurtje 
van arbeidershuizen. 

10. Heiligerlee C 158. de Krim (Ter Laan (1952) 



448). 
Arme buurt. 

11. Schagerbrug E 8, de Krim (NkA). 
Perceel land. 

12. Egmond Binnen E 43, de Krim (Jelles (1968) 
K 10). 
Duinvallei. 

13. Zwaag E 57, de Krim (V E 57). 
Groepje huizen. 

14. Monnikendam E 91, de Krim (Veltrop (1975) 
45). 
Bijnaam voor het zuidelijk deel van de 
Nieuwezijdsburgwal, gebouwd tijdens de Krim
oorlog. 

15. Voorschoten E 168, de Krim (Overdiep (1935) 
96). 
Stuk veenland. Het naamkeuzemotief zou de 
kou geweest zijn die daar een keel' geheerst 
had. 

16. Werkhoven E 231, de Krim (TMK 1 blad 
39 (1939)). 
Complex landerijen. 

17. Rijsenburg E 233; de Krim (TMK II blad 
446 (1885)), 
Buurt. De naam was gekozen wegens de vele 
vechtpartijen die er in het begin plaats 
vonden (Harzing (1976) 13). 

18. Hommerts F 2d, de Greate Krim en de Lytse 
Krim (Santema (1959) 72). 
lntwee delen verdeelde polder. De bepolde
ring heeft plaats gevonden na 1864 (vgl 
TMK 1 blad 10 (1864)). Op TMK II blad 163 
(1904) alleen Kleine Krim. 

19. Joure F 7, de Krim (Van del' Zee (1978) 
44). 
Pad tussen de Torenstraat en de Boterstraat. 

20. Oudega F 31, de Krim (NkA) • 
Weiland en verdwenen boerderij. De naam 
dateert van veer 1904. Dan wordt namelijk 
de nabijgelegen boerderij Krimzicht vermeld 
(TMK 11 blad 180 (1904)). 

21. Voorthuizen F 144, de Krim, de Krimp (NkA). 
Perceel land. 

22. Hoenderlo F 173, de Krim (Verbeek, Pluim 
en Van Gortel 1 (188B) 127>. 
Buurschap, gesticht tijdens de Krimoorlog 
en later verdeeld in de Krim, de Achterkrim 
en de Nieuwe Krim (V F 173). De 10k ale uit
spraak is de Krell(p (RND XII (1973) 122; 
vgl De Krimj)1Pott 1913) 234)). 

23. Baak F 183, 1937, de Krim (NkA). 
Perceel land. 

24. Bruntinge G 50*, de Krim (Booij [1980 1 
73), 
Perceel land. 

25. De Krim G 92a, de Krim (Gille Heringa 
(1874) 135). 
Dorp, ontstaan in een veenontginning waar-
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v a n de conce ssie uit 1862 dateert. De plaat
selijke uitspraak is de Krimp (De Graaff 
(1962) 6- 8). Ten noorden van De Kri m ligt 
de veenderij Nieuwe Krim of Dalerveld (Pott 
(1913) 77). De concessie tot de vervening 
daarvan moet uit + 1913 dateren (vgl TMK 
1 blad 22 (1915Jl. Daarom beschouw ik 
Nieuwe Krim niet als een vernoemingsnaam, 
maar a l s een reciprokering ten opzichte van 
de hierboven genoemde dorpsnaam. 

26. Weerselo G 178, de Krim (NkA). 
Boerderij. 

27. Enschede G 234, de Krim (Buursink (1975) 
47-49) . 
Arbeidersbuurt, gebouwd in 1861. Het is niet 
duidelijk hoe de verhouding is tot 1805, 
den zogenaamden Krim, die in diezelfde om
geving gelokaliseerd moet worden. Het feit 
dat de aansluitende nieuwbouw in 1862 de 
naam Sebastopol kreeg, wijst er op dat men 
de Krim toen in ieder geval als een vernoe
mingsnaam interpreteerde. 

28. Borkulo G 252, de Krim (V G 252). 
Blok oude woningen. 

29. Hoek van Holland I I, + 1860, 
(brief G.A. Rotterdam, 19-06-=i974). 
Perceel weiland, door de Krimsloot 
van Sebastopol. Op een kaart uit 
de sloot vermeld als Krimpsloot 
boven) . 

de Krim 

gescheiden 
1868 wordt 
(brief als 

30. Kapelle 
18) • 

96, de Krim (Lepoeter 

Blok arbeiderswoningen. 

31. Ede I 152a, de Krim (V I 152a). 
Perceel bouwland. 

(1975) 

32. Overheikop K 35, de Krim (Seinen (1973) 
297). 
Perceel land. 

33. Arnhem L 23, de Krim (Fockema Andreae 
(1952. a) 106). 
Arbeidersbuurt. 

34. Didam L 34, de Krim (V L 34). 
Terrein op de grens van de gemeente. 

35. Dreumel L 47, de Krim (StiBoKa). 
Perceel weiland. 

36. Echteld L 49, de Krim (V L 51); d e Krimp 
(RND X (1966) 144). 
Afgelegen deel van het dorp. 

37. Gernert L 207, de Krim (V L 185). 
Peelontginning. 

38. Meiel L 265, de Krim (RND X (1966) 632). 
Deel van het dorp. 

39. Holtum L 0426, de Krim (V L 426). 
Buurt. 

40. Putbroek L 432a, de Krim (V L 381a). 
Niet meer bestaande naam voor een deel van 
het Koningsbos. 



41. Winterswijk M 13, 1886, de Krim (NkA). 
Boerderij, later landgoed, gebouwd na de 
Krimoorlog. 

42 . Geleen Q 21, de Krim (V L 429). 
Minder nette buurt. 

Schonfeld heeft er op gewezen dat niet van 
aUe Krim' s in ons land het vernoemingska
raktervaststaat (Schonfeld Vn, 34). Het 
toponiem 1688, Cremacker, dat hij als voor
beeld geeft, is mogelijk samengesteld met 
krem "valkachtige roofvogel" (Wl~T VIII, 
I5TT: Verder moeten we rekening houden met 
het appellatief krimp (e) "inspringend muur
werk, kromming, bocht" (WNT VIII, 266; 
Karsten (1954) 188-190). Dit kan ook in topo
niemen voorkomen, bijvoorbeeld in de straat
naam de Krimp te Groningen, de veldnaam 
d e Krimpe te Ol de ma rkt. de buurtnaam het 
Krimp, 1649, Crimpenburch te Zaandam en 
de vcldnaam. 1848, de Krimpt te Vleuten 
(Suringa (1899) 336; NkA; Boekenoogen (1897) 
517; NkA). 
Onder de nrs 21, 22, 25, 29 en 36 komen 
ook vormen met een -p voor. Deze zijn waar
schijnlijk ontstaan tengevolge van een zgn 
p-insertie bij monosyUabische woorden ein
dig end op een - m. Dit verschijnsel is vooral 
onderzocht met betrekking tot de persoons
vormen in het enkelvoud van werkwoorden 
als komen en nemen (Goeman (1976) 123-126). 
Het komt vooral in Oost Nederland, Oost 
Noord Brabant en verspreid in het riviel;'en
gebied en Zuidwest Zuid Holland voor. Dit 
zijn min of meer ook de gebieden waar de 
betreffende toponiemen aangetroffen worden. 
In dat verband kan eveneens de veldnaam 
de Krimrkamp te Herwijnen K 104a genoemd 
wordenSti BoKa). Deze moet als een samen
stelling met het toponiem de Krim beschouwd 
worden. 

L l] F LAN D. Heette tot lang na de middel
eeuwen ook Livonia. Lijfland kwam ten dele 
met het huidige Letland overeen. 

1. Nieuwveen E 144, Livonia (TMK II blad 404 
(1887» • 
Boerderij. 

2. Zeist E 229, 1906, Livland (Visser (1978) 
51-60) . 
BUitenplaats. Deze heette v~~r 1906 Lommer
lust. De familie van de nieuwe eigenaar 
was in de eerste helft van de achttiende 
eeuw uit Lijfland geYmmigreerd. 

3. Kulemborg K 39, Liefland (Van Schilfgaarde 
(1949) nr 2874). 
Polder. Ten westen van Kulemborg komen 
meer vernoemingsnamen voor. Die vernoemin
gen naar Parijs, Pavia en Bulgarije worden 
veel vroeger vermeld dan deze naar Lijfland. 
In de tijd dat zij gegeven moeten zijn, viel 
dit laatste gebied bovendien nog grotendeels 
buiten de nederlandse gezichtskring. Hoewel 
de duitse orde in de veertiende eeuw heel 
wat van zijn glans verloren had, gold een 
kruistocht met de ordebroeders voor veel 
westeuropese edelen in die tijd nog s teeds 
als een aardig militaristisch uitje. Ais expe
ditieterrein koos men dan meestal Lijf1and 
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uit, een gebied waarvan de bevolking op 
dat moment nog steeds twijfels over de zege
ningen van het christendom toonde. Een van 
die religieuze oostfrontstrijders uit onze stre
ken is hertog Willem III van Gelre geweest. 
In de tweede helft van de veertiende eeuw 
heeft hij verschiUende tochten naar Lijfland 
gemaakt en daarvandaan ook krijgsgevangen 
"heidenen" als aanden'ken meegebracht (Van 
Kappen (1965) 1l0-1l6). Het lijkt me niet 
uitgesloten dat expedities van de hertog 
van Gelre Lijfland in de veertiende eeuw 
in onze streken bekend gemaakt hebben. 
Wij kunnen de poldernaam dan als vernoe
mingsnaam naar een kruistochtgebied opvat
ten, zoals we die ook elders in ons land 
weI tegenkomen. 

4. Wageningen L 10, Livonia (Gille Heringa 
(1874) 147). 
Landhuis. Heette tevoren Niemands verdriet. 

LIT 0 U WEN. 

Odoornerveen G 54a, Litouwen (NkA). 
Perceel land. 

MAL 0 JAR 0 S L A VET S. Stad 200 km. 
ten zuidwesten van Moskou. Op 4 oktober 1812 
vond hier een bloedige veldslag plaats tussen 
russen en fransen. 

Hummelo F 209, 1860, Maloi Jaroslawitz (tekst 
aan de onderrand van het fraaie ijzeren 
balkon) . 
Boerderij, gebouwd door baron H.J.C.J. van 
Heeckeren van Enghuizen (zie hoofdstuk II. 2). 

M E MEL. Vroeger de noordelijkste stad van 
Oost Pruisen. 

Terheide K 158, Memel (TMK II blad 603 (1893». 
Boerderij in """deZonzeelse Polder. Volgens 
informanten ter plaatse is deze in het begin 
van de negentiende eeuw gekocht door de 
heren Van Gend en Loos te Antwerpen (med. 
K.A. H. W. Leenders, Rotterdam, 19-10-1983). 

M 0 S K 0 U. Sinds het midden van de veer
tiende eeuw wordt de stad door de russen als 
hoofdstad van hun land beschouwd. ZeUs het 
feit dat Peter de Grote in 1703 zijn residentie 
naar Sint Petersburg verlegde, heeft daar niets 
aan veranderd. In 1812 werd Moskou door de 
fransen bezet, bij welke gelegenheid een groot 
deel van de stad in vlammen opging. Blijkens 
de talrijke contemporaine afbeeldingen heeft 
deze brand in het westen grote indruk gemaakt. 

1. Hardega d jp B 59, 1821, Moscou (' t Kleine 
Krantsje 12 nr 255 (l6-12-19~ 
Boerderij. Volgens het vet"haal zou de boer 
tijdens de franse t lj<l vee! grand verkocht 
hebben. Een dee\ van het geld dal hij daar
voor ontving, gebruikte hij am zijn zoon 
uit de krijgsdiens t te houden . Een ander 
deel stopte hij in de grond. In 1821 bouwde 
hij daarvan een nieuwe boerdcrij. Uil vreugde 
over het feit dat zijn zoon voor d toeM 
naar Rusland gespaard gebleven was, noemde 
hij deze boerderij Moscou. 

2. Zwichem B 86, 1861, Moskou (Fr Ak). 



Dubbelnaam voor het boerderijtje Meerswal. 
In 1812 is dit afgebrand en daarna weer 
opgebouwd (Algra I, 72). 

3. Donkerbroek B 130, Moscou (Pott (1899) 237>. 
Gehucht, eerder een boerderij die zijn naam 
gekregen had nadat tevoren aan de overkant 
van het kanaal het gehucht Petersburg ont
staan was (Huisman (1971.a) 318). 

4. DeUzijl C 45, Moskou (V 6a C 45). 
Denotatum onbekend. 

5. Amsterdam E 109, Moscou (Van Eck (1948) 
181). 
Achttiende-eeuws zomerverblijf tussen de hui
dige Van der Helststraat en de Boerenwete
ring. 

6. Haarlemmermeer E 116, Moskou (Staat (1868». 
Boerderij, bewoond door Jacob Rus en gelegen 
naast de boerderij Petersburg, bewoond door 
Pieter Rus. We hebben hier dus met een ver
noeming op basis van naamspeling te maken. 

7. Blokland E 146, Moskow (TMK I blad 31 (1855». 

8. 

9. 

Boerderij. Zie over de russische vernoemings
namen in de Zevenhovense Polder hoofdstuk 
1. B.3. 

Moerkapelle E 203, Moscovie (TMK I blad 
31 (1855» . 
Boerderij in de polder de Wilde Venen. 

Katlijk F 19b, Moskou (TMK II I blad 183 
(1934» . 
Boerderij, gebouwd na 1864 (vgl TMK I blad 
11 (1864» • 

10. Hollandseveld G 76, Moscou (TMK blad 
22 (1915». 
Gehucht, ontstaan in de negentiende eeuw. 
De naamkeuze zou op de afgelegenheid ervan 
berust hebben (Wichers (1959) 14). 

11. Bergentheim G 115, Moskou (V G 113). 
Gehucht. 

12. Groot Dochteren G 221a, de Moskou (NkA). 
Weiland aan de Berkel. Hier zou men hebben 
staan wachten op de mensen die met Napoleon 
naar Rusland getrokken waren. 

13. Zonnemere I 37, Moscou (V I 37). 
Boerderijtje. 

14. Dreischor I 40, Moskou (Prov. Zeeuwsche 
Courant, 5-12-1961).------
Boerderijtje. Een zoon van een vroegere eige
naar zou met Napoleon in Rusland gevochten 
hebben. 

15. Grauw I 141, Moskou (V I 142). 
Perceel bouwland in de Langedampolder. 

16. Ammerstol K 18a, Moskou aan de Lek (K 
20). 
Bijnaam voor dit dorp. De naamkeuze berustte 
op het feit dat er veel communisten woonden. 

17. Kerkrade Q 121, Moscou (brief gem. arch. 
Kerkrade, 2-10-1980)-.---
Huis, vroeger cafe. Volgens de overlevering 
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zou er kort na 1812 in dat cafe gevochten 
zijn. In zijn preek op de daaropvolgende 
zondag wijdde de pastoor enige stichtelijke 
woorden aan dit voorval. Daarbij vergeleek 
hij het verwerpelijk voorval met de slag 
om Moskou, die ieder nog vers in het geheu
gen lag. Het cafe heeft daarna de bijnaam 
Moskou gekregen. 

M 0 S K V A. In de slag bij Borodino aan 
de rivier de Moskva op 7 september 1812 be
haalde Napoleon een overwinning op de russen. 
Bij de fransen staat dit treffen bekend als 
de slag bij de Moskva. 

Arnhem L 23, 1847, Moskowa (Gevelsteen)' 
Boerderij, later begraafplaats. De stichter 
is baron H.J .C.J. van Heeckeren van Enghui
zen (zie hoofdstuk I 1.2) . 

N A R V A. Stad in Estland. 

Terheide L 158, Nerva (TMK II blad 603 (1893)). 
Boerderij in ""CIeZonzeelse Polder. Volgens 
informanten ter plaatse is deze in het begin 
van de negentiende eeuw gekocht door de 
heren Van Gend en Loos te Antwerpen (med. 
K. A. H. W. Leenders, Rotterdam, 19-10-1983). 

NOV A Z E M B L A. Dit eiland is bij ons 
vooral bekend geworden door de overwintering 
van Willem Barends in 1596. De beschrijving 
daarvan door een van de overlevenden, Gerrit 
de Veer, is in de zeventiende eeuw een best
seller geweest. De Veer's oplagecijfers zijn 
echter nog verre overtroffen door die van 
Tollens. Diens "Tafereel van de Overwintering 
der Hollanders op Nova-Zembla", dat in 1819 
het licht zag heeft zich van het begin af aan 
in een enorme populariteit mogen verheugen, 
die zeUs in onze eeuw nog niet helemaal weg
geebd is. 

1. Finsterwolde C 131, 1881, Nova Zembla 
(Boerderijen (1967) 465, 471). 
Boerderij in de Reiderwolderpolder, gesticht 
+ 1865. 

2. Julianadorp E 6a*, Nova Zembla (V E 6a*). 
Boerderij, gebouwd na 1931 ( vgl TMK II blad 
175 (1931». 

3. Sint Maarten E 10, Nova Zembla (NkA). 
Perceel land in de Ringpolder. 

4. Bergen E 18, Nova Zembla (NkA). 
Perceel land in de Oudenburgerpolder. 

5. Grotebroek E 38, Nova Zembla (NkA). 
Perceel bouwland. 

6. Lutjebroek E 38a, Nova Zembla (NkA). 
Perceel land. 

7. Venhuizen E 40a, Nova Zembla (NkA). 
Denotatum onbekend. 

8. Bobeldijk E 58*, Nova Zembla (NkA). 
Perceel land. 

9. Uitgeest E 65, Nova Zembla (Krah [1977] 
43). 
Perceel land in de Dorregeesterpolder. 



10. Warder E 75. Nova lembla (NkA). 
Perceel weiland. 

11. landpoort E 81. Nova lembla (Natuurbehoud 
7 (1976) 84). 
Villa van de familie Cremer. gekocht in 1895. 

12. Amsterdam E 109, Nova Zembla (De Ridder 
(1958) 74-75). 
Bijnaam voor een blok woningen bij de uit 
1878 daterende Barentszstraat. Aanvankelijk 
was deze buurt moeilijk te bereiken en bloot
gesteld aan de noordenwind. 

13. Hazerswoude E 174, Nova Zembla (V E 174). 
Afgelegen perceel land. 

14. Meppel F 74, Nova Zembla (Poortman (1979) 
18). 
Bijnaam voor een buurt gebouwd na de Eerste 
Wereldoorlog. De straten dragen namen als 
W. Barentszstraat etc. 

15. Hoenderlo F 173. Nova Zembla (NkA). 
Bos, vroeger een zandvlakte. 

16. Venendaal F 191, Nova Zembla (V F 191). 
Perceel land in het noordelijkste deel van 
het dorp. 

17. Gees G 77a. Nova Zembla (TMK III blad 
17 G (1954». 
Boerderij in een ontginning, gebouwd 
1914 (vgl TMK 1 blad 17 (1914». 

18. Biggekerke 1 64a. Nova Zembla (NkA). 
Perceel land. 

na 

ODE S S A. Russische havenstad aan de 
Zwarte Zee. 

1. Beemster E 73a, Odessa (TlI.K II blad 296 
(1907» . 
Boerderij, gebouwd na 1876 (vgl TMK 1 blad 
19 (1876». Een graanhandelaar ult De Rijp 
zou aan een lading graan uit Odessa zoveel 
verdiend hebben, dat hij van de opbrengst 
deze boerderij heeft kunnen bouwen (Meddens 
(1972) 94). 

2. Blokland E 146, Odessa (TMK 11 blad 404 
(1887». --
Boerderij, gebouwd na 1855 (vgl TMK I blad 
31 (1855». Zie over de russische vernoe
mingsnamen in de levenhovense Polder hoofd
stuk 1.B.3. 

o E K R A 1 N E. 

1. Westwoud E 35, Oekraine (NkA) . 
Perceel land . 

2. Schipluiden 1 5, Oekraine (NkA). 
Perceel weiland. 

3. Valkenswaard L 260. Oekraine (V L 283a). 
Heidegebied, ontgonnen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Ais motief v~~r de keuze van 
de naam gold de afgelegenheid en het feit 
dat de ontginning door de nationaal-socialis
tische Landstand uitgevoerd was. 

OERAL. 
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Mil L 158, de Oeral (V L 153). 
Nieuwbouwwijk, gebouwd na de Tweede Wereld
oorlog, Voor de Oor log bestond in Mil reeds 
een buurt met de bijnaam de Balkan (brief 
F. Meulbroek, 10-04-1983). 

o 0 S T Z E E. 

Noordeloos K 64, de Oostzee (V K 64). 
Perceel land midden in de polder. 

PET E R S BUR G of SIN T PET E R S BUR G. 
In 1703 door Peter de Grote gesticht als nieuwe 
hoofdstad van het russische rijk. 

1. Donkerbroek B 130, Petersburg (Pott (1899) 
280). 
Gehucht, ontstaan op het einde van de acht
tiende eeuw. Volgens de overlevering zou 
een zekere Pieter een van de eerste bewoners 
geweest zlJn (Huisman (1971. a) 318). De 
keuze van de naam berustte dus op naam
speling. Later ontstond aan de andere kant 
van het kanaal Moskou. 

2. Haarlemmermeer E 116, Petersburg (Staat 
(1868» . 
Boerderij, bewoond door Pieter Rus en ge
legen naast de boerderij Moskou, bewoond 
door Jacob Rus. Vie hebben hier dus met 
vernoeming op basis van naamspeling te 
maken. 

3. Nederhorst den Berg 
(De Bree (1928) 93-117). 
Buitenplaats omstreeks 
Christoffel van Brants, 
in de Nederlanden. 

E 123b, Petersburg 

1700 gebouwd door 
agent voor de tsaar 

4. Blokland E 146, Petersburg (TMK I blad 
31 (1855». 
Boerderij. Zie over de russische vernoemings
namen in de Zevenhovense Polder hoofdstuk 
1. B.3. 

5. Rijswijk E 196, Petersburg (Gille Heringa 
(1874) 194). 
Herberg. 

6. Oudemirdum F 36, Petersburg (Hepk€.ma. 
492). 
Gehucht. 

7. Schaarsbergen F 195, Petersburg (TMK II 
blad 469 (1912». 
Boerderij, gebouwd na 1852 (vgl TMK I blad 
33 (1852». 

POL EN. De middelnederlandse, exonymische 
vorm van deze naam was Polanen of Polaen. 
Deze vormen en varianten ervan vinden we 
zowel in de franse als de duitse middeleeuwse 
literatuur (Langlois (1904) 537; Flutre (1962) 
287; Gillespie (1973) 105). 

1. Spijk C 42*, Polen (TMK I blad 35 (1908). 
Gehucht. 

2. Monster D 3, 1281-1284, Polanen (OBHZ de 
Fremery nr 228); 1295. Polaen (Drossaers 
(1948-1949) R 76). 
Kasteel en ambacht. Blok vraagt zich af 
of de vernoeming in feodale sfeer plaats 



gevonden heeft of dat er invloed van de 
duitse or de aan te wijzen valt. Bovendien 
wil hij ook volksetymologische omvorming 
uit een naam met Poel- niet uitsluiten (Blok 
(1957) 24). 
Gezien het feit dat de naam Polanen weI 
meer voorkomt, lijkt dit laatste mij niet 
erg waarschijnlijk. Over de motieven voor 
de keuze van de naam Polanen te Monster 
is verder niets bekend. De naam wordt nogal 
eens met de Reinaert in verband gebracht. 
Daarin fungeert immers "die goede hane 
Crayant die scoenste hane diemen vant 
tusschen Portaengen ende Polane". Eenige 
jaren geleden heeft Peeters de stelling gepo
neerd dat met de laatste naam het ambacht 
in Delfland bedoeld werd (Peeters (1973-1974) 
348-352). Dit zou betekenen dat dit al zo 
heette toen de Reinaert geschreven werd. 
In Zl]n l]Ver om voldoende bewijzen voor 
zijn stelling aan te dragen is Peeters helaas 
een paar keer uitgegleden. Zo merkte hij 
het verschil niet op tussen de plaatsnaam 
Pijnacker en de naam van de bekende histo
ricus Pijnacker Hordijk. Het is mij een raad
sel hoe Peeters deze laatste naam voor een 
toponiem heeft kunnen aanzien. 
De vermelding van 1161, Polaen in het oor
kondenboek der Witheerenabdij van S.-Michiels 
te Antwerpen staat daar beslist niet "samen 
met andere hollandse plaatsen". Deze attes
tatie slaat ook niet op het delflandse Pola
nen, maar op de West- en Oostplanen bij 
Wilmarsdonk (Van Loon (1977) 151). Ons Pola
nen zou er ook niet mee bedoeld kunnen zijn 
want het kasteel waar dit ambacht zijn naam 
aan te danken heeft, dateert pas uit het 
laatst van de dertiende eeuw (Renaud (1943) 
58). Peeters meent tenslotte dat Portaengen 
op het dorp Portengen betrekking heeft. 
Tusschen Portaengen ende Polane zou dan 
als een toespeling gezien moe ten worden op 
Holland, waar de heren van Avesnes zoveel 
macht begonnen te krijgen. Dit lijkt mij 
een nogal gezochte constructie. Op het moment 
dat de Reinaert geschreven werd, lag er 
tussen Portengen in Utrecht en Polanen in 
Delfland niet aIleen een flink stuk Utrecht 
waar de Avesnes niets over te zeggen had
den, ook Amstelland en het L'and van Woerden 
waren nog niet bij het graafschap Holland 
ingelijfd. 

3. Halfweg E 102, 1372, Pollanen (Meilink 
(1951) R 452). 
Ambacht. Blok vraagt zich af of dit ambacht 
Polanen Zl]n naam gekregen heeft van een 
lid van de familie uit Delfland (Blok (1957) 
24). Dit lijkt ml] niet. In 1372 komt het 
ambacht in handen van het geslacht Van 
Raaphorst, dat met de Polanens verwant was 
(Meilink a.w.). Tevoren was het evenwel 
bezit van de Van Haarlems, die geen familie 
van de Polanens waren. 

4. Nieuw Loosdrecht E 160a, Polen (V E 160a). 
Perceel land. 

5. [Linschoten E 216, Polanen (Blok (1957) 
24)]. 
Gerecht. Muller veronderstelt dat dit ook 
een vernoemingsnaam was (Muller (1948) 83). 
Blok heeft er echter op gewezen dat dil ge-
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recht Zl]n naam gekregen heeft van het zuid
hollandse geslacht Van Polanen, dat het 
in de veertiende eeuw in bezit kreeg. 

6. Langezwaag F 18, Polen (Spahr van der 
Hoek II (1952) 545). 
Perceel slecht land, in het oosten gelegen 
naast het perceel Rusland. Dit laatste had 
zijn naam gekregen omdat er zoveel rusken 
groeiden. 

7. < Leuvenum F 126a, de Pooise Weg (Fockema 
Andreae (1952.a) 105-107» 
Fockema Andreae veronderstelt dat deze Weg 
naar een gehucht *Polen genoemd zou zijn, 
dat ten tijde van de Poolse Successieoorlog 
(1729-1735) zijn naam gekregen zou hebben. 
Voor het bestaan van een dergelijk gehucht 
heb ik geen bewijs kunnen vinden. Hebben 
we misschien te maken met een adjectivering 
van de familienaam (van) Po(o)len of is 
de naam verwant met ~ "hoogte" (vgl NRF 
Gelderland, 497, 499)? In verband met deze 
laatste suggestie kan ook gewezen worden 
op de westelijker gelegen boerderijen de 
Pol en Polen te Huinen waar verder ook de 
naam PclseWeg of Pooiseweg voorkomt (Friso, 
13, 18). 

8. Bunschoten F 139, Polen (NkA). 
Perceel land. 

9. Hardenberg G 113, Polen (NkA). 
Complex heide-, gras- en bouwland. 

10. Ierseke I 97, Polen (Van YsseIdijk, 94). 
Armoedige buurt ten noorden van het dorp, 
soms ook weI Noord Polen genoemd. In de 
eerste helft van de negentiende eeuw stonden 
er alleen wat hutten en tenten. In 1852 is 
men met een meer reguliere bebouwing begon
nen. 

RIG A. Hoofdstad van het vroegere Lijfland. 

1. Blokland E 146, Riga (TMK II blad 404 
(1887)) . 
Boerderij, waarschijnlijk gebouwd v66r 1855 
(vgl TMK I biad 31 (1955)). Zie over' de 
russische vernoemingsnamen in de Zeven
hovense Polder verder hoofdstuk I.B.3. 

2. Terheide K 158, Riga (TMK II b lad 603 
(1893)) . 
Boerderij in de Zonzeelse Polder. Volgens 
informanten ter plaatse is deze in het begin 
van de negentiende eeuw gekocht door de 
heren Van Gend en Loos te Antwerpen (med. 
K.A.H.W. Leenders, Rotterdam, 19-10-1~83). 

R U 5 LAN D. 

1. Faan B 71a, Klein Rusland (V B 71a). 
Arme buurt. 

2. Scheemda C 128, Klein Rusland (V C 12b). 
Arbeidersbuurt, gebouwd omstreeks 1920. 
Over het naamkeuzemotief bestaan verschil
lende opvattingen. Twee informanten zeggen 
dat de naam gekozen was omdat de bewoners 
van de buurt als sociaal zwak golden (V 
C 128, C 158). Een informant meent dat het 
motief voor de keuze van de naam gelegen 



had in het feit dat er veel communisten 
woonden (V C 129). 

3. Ekamp C 131a, Klein Rusland (V C 131). 
Afgezonderde buurt. Het naamkeuzemotief 
berustte op de communistische gezindheid 
van een belangrijk deel van de bevolking. 

4. Nieuweschans C 142, ;(lein Rusland (V C 
142). 
Buurt ten noorden van het Gorp. Het motief 
voor de keuze van de naam zou voortgekomen 
zijn uit de communistische gezindheid van 
een belangrijk deel van de bevolking. 

5. Andijk E 36, llusland (NkA). 
Perceel bouwla~-

6. Grotebroek E 38, Rusland WkA). 
Perceel bouwland. 

7. Heilo E 44, "~usland (NkA). 
Perceel weiland op grote afstand van het 
dorp, gelegen naast Amerika en Siberie. 

8. Westerblokker E 57*, Rusland (NkA). 
Perceel land. 

9. Il. ildam F 19a, Rusland (Keizer (1976) 60). 
In de negentiende eeuw naarn van een heide
veld met een groep hutten ten oosten van 
het dorp. 

10. Er~merschans G 058, 1923, "de zoogenaamde 
Emmer Schans, een armoedige kolonie van 
recenten datum, veelal Klein Rusland genoemd" 
(genl. plaatsbeschr. Emmen 0980) 65-66). 
Plaggenhuttenstreek, ontstaan na de Eerste 
Vlereldoorlog (V G 39). 

11. Vriezenveen G 171, Rusland (V G 171) 
Stuk veenland dat deze naam gekregen had 
in het midden van de negentiende eeuw omdat 
het zo ver weg lag. 

12. Putten K 202, Rusland (Pott (1913) 374). 
Denotatum onbekend. 

13. Bees L 66, Rusland (StiBoKa). 
Perceel land. 

Het toponiem Rusland kan van tweeeriei oor
sprong zijn, Of een vernoemingsnaam 6f een 
samenstelling rr;et het woord rus "juncus, 
bies" (Schonfeld Vn, 69). Dit """"liiatste komt 
echter aIleen in Friesland, Groningen, Oost 
Nederland, het Zuidwesten van Zuid Holland 
en Tessel voor (Heukels (1907) 128). In die 
streken kan Rusland dus eventueel "biesland" 
betekenen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
polder Rusland bij Gelderingen F 59d (V 
F 59). Een boer bij Langezwaag noemde een 
stuk land met veel rusken erop it Rusklan 
(Spahr van der Hoe~ (1952) 545). aet 
feit dat hij het ernaast gelegen perceel Polen 
noemde kan als een naamspeling beschouwd 
worden. Rus "bies" is in t~oord Holland moge
lijk ook op Wieringen bekend geweest. vie 
vinden bij Stroe E 3 immers de veldnaam 
het Rusland (Daan (1950) 292). 
Dat het Rusland in Amsterdam met dit alles 
niets te maken heeft, hoef ik hie I' verdeI' 
natuurlijk niet uit te leggen. 
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S E BAS TOP 0 L. Deze stad op de Krim 
is bekend geworden door hel elf maanden lange 
beleg door franse, engelse, s a"r dinisc::he en 
turkse troepen dat zij tijdens de Krimoorlog 
heeft moeten doorstaan. Pas op 6 september 
1&55 heeft de verdediger, generaal Todtleben, 
zijn verzet opgegeven en werd de stad door 
de belegeraars ingenomen. 

1. Surhuisterveen B 68, Sebastopol (V B 100). 
Veen ontgonnen tijdens de Krimoorlog. 

2. Zuidhorn C 99, Sebastopol (De Vries (1946) 
90) . 
Boerderij. De naam 
Krimoorlog, toen er 
bezit ervan rezen. 

is gegeven tijdens de 
moeil ijkheden over het 

3. Blijham C 164, Sebastopol (Buringh [1954] 
151). Perceel bouwland. [-Iaam gegeven tijdens 
de Krimoorlog. 

4. Vries C 177, Sebastopol U.,mlder (1941) 56). 
Perceel land. 

5. Garderen F 145, Sebastopol (NkA). 
Denotatum onbekend. 

6. Gietel F 157, Sebastopol (Deventer Courant, 
30-11-1860) . 
Denotatum onbekend. Er is sprake van "ver
koop van dennen bij Sebastopol" (brief L. 
Boot, 18-3-1976). 

7. W.arkelo G 222, Bastopol (vlanink (1948) 42). 
Boerderij, gebouwd tijdens de Krimoorlog. 

8. Enschede G 234, Sebastopol (Buursink (1975) 
47-49J. 
Arbeiderswijk, gebouwd in 1862, na de wijk 
De Krim. 

9. Hoek van Holland 1 1, Sebastopol (Teixeira 
de Mattos VII (1916) 129). 
Perceel weiland, door de Kriffisloot gescheiden 
van de i<rim. 

10. Heiningen K 152a, Sebastopol (Gille Heringa 
(1874) 221). 
Cafe. 

11. Didam L 34, Sebastopol (Tinneveld (1973) 
217) . 
Perceel land. 

12. Dreumel L 47, Sebastopol (V L 95a). 
Perceel weiland. 

13. Ooi L 73, Sebastopol (TMK I blad 40 (884)). 
Boerderij. 

14. Pannerden L 77, Sebastopol (Edelman-Vlam 
(1953) 331). 
Boerderij. 

15. Lobit L 80, Sebastopol (Ter Braak (1974) 
58). 
Boerderij. 

16. Stratum L 232, Sebastopol (V L 226). 
Gebied, ontgonnen tijdens de Krimoorlog. 

17. Stiphout L 236, Sebastopol (NkA). 



Complex weiland. 

18. Bezel L 300, Sebastopol (TMK II blad 740 
(1890)) . 
Boerderij, gebouwd na 1859 (vgl TMK I blad 
58 (1859)). 

19. Winterswijk M 13, Sebastopol (Meerdink 
(19&1) 17). 
Perceel weiland nabij het landgoed de Krim. 

SIB E R I E. 

1. Eierland A 5, Siberie (Catalogus van Eijer
land (1840) 18). 
Boerderij, gesticht na 1835. De 
is te danken aan M. D. Teenstra 
van 1835 tot 1837 directeur van de 
was (Van der Vlis (1975) 351-365; 
(1975) 144-145). 

2. Den Burg A 8, Siberie (NkA). 
Perceel land. 

3. vTetsens B 13*, Siberie (V B 30). 
Complex weiland- .---

naamkeuze 
die daar 
Landbouw 
Rentenaar 

4. Pietersbierum B 43*, Siberie (Fr Ak). 
Groep perce len. 

5. Eenrum C 26, Groot- en Klein Siberie (V 
C 26). 
Twee percelen land. 

6. Vries C 177, Siberie (V C 177). 
Perceel land te Ubbena. 

7. Anlo C 183, Siberie (V C 183). 
Denotatum onbekend. 

8. Nieuweniedorp E 24, Siberie (NkA). 
Perceel land. 

s. Obdam E 28, Siberie (NkA). 
Perceel bouwla~ 

10. Grotebroek E 38, Siberie (NkA). 
Perceel land. 

11. Venhuizen E 40a, Siberie (NkA). 
Perceel land nabij het gehucht Elba. 

12. Egmond Binnen E 43, Siberie (NkA). 
Perceel land in de Egmondermeer. 

13. Heilo E 44, Siberie (NkA). 
Perceel weiland op grote afstand van het 
dorp, gelegen naast Amerika en Rusland. 

14. Hem E 61a, Siberie (NkA). 
Perceel land nabij het gehucht Elba. 

15. Krommeniedijk E 67c, Siberie (V E 67c). 
Bijnaam voor dit dorp:-De afgelegenheid 
heeft het naamkeuzemotief gevormd. 

16. Graft E 68, Siberie (NkA). 
Perceel land. 

17. Groot Schermer E 68a , Siberie (NkA). 
Perceel weiland aan de Botersloot in de 
Eilandspolder. 
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18. Groot Schermer E 68a, Siberie (NkA). 
Perceel weiland aan de Veersloot in de Ei
landspolder. 

19. Sloterdijk E 104, Siberie (NkA). 
Ver van de boerderij van de eigenaar gele
gen perceel land in de Spieringhornerbinnen
polder. 

20. Vinkeveen E 151, Siberie (V E 151). 
Afgelegen boerderij .---

21. Alfen aan de 
176) . 

Rijn E 176, Siberie (V E 

Stuk land waar in de open lucht betonnen 
bouwmaterialen gemaakt werden. In de v/inter 
was dit een koud karwei. 

22. Utrecht E 192, Siberie (V E 192). 
Perceel land iil""Utrecht-Tuinwijk. Het zou 
er erg koud zijn. 

23. Delft E 1S8, Siberie (V E 198). 
Buurtje aan de Buitenwatersloot buiten de 
kom van de stad. 

24. Zeist E 229, de Siberien (Van de Bunt 
(1968) 75). 
Arme buurt ter plaatse van de huidige wijk 
Kerckebosch. De naam moet v66r 1883 gegeven 
zijn. In dat jaar trouwde het meisje Pauw 
van Wieldrecht, wier ouders in de villa 
Pavia woonden, met de graaf Schimmelpen
ninck. Op een stuk grond halverwege tussen 
Pavia en de betreffende buurt lieten zij een 
villa bouwen, die de naam Simarowa kreeg, 
vernoemd naar het laatste spoorwegstation 
in Europees Rusland v66r Siberie. 

25. Werkhoven E 231, Siberie (Van Wijk (1948) 
108). 
Afgelegen boerderij die tevoren Overdam 
heette. 

26. Oranjewoud F 13a, Siberie (V B 91). 
Stuk bos waarin zich vroeger een ijskelder 
beyond. 

27. Scherpenzee 1 F 53, Siberie (V F 53). 
Complex land. De naam is waarschijnlijk 
gegeven tijdens de vervening .:!: 1860-1880. 

28. Apeldoorn F 151, Siberie (NkA). 
Perceel weiland. 

29. Hoenderlo F 173, Siberie (Veldhorst (1965) 
124) . 
Vlakte met bos en zandverstuivingen in het 
Nationale Park de Hoge Veluwe. 

30. Scherpenzeel F 186, Siberien (K Gelderland 
(1643)) . 
Boerderij. 

31. Witten G 5, Siberie (V G 4*). 
Denotatum onbekend. 

32. Tiendeveen G 76a*, Siberien (TY.K I blad 
17 (1860)). 
Gehucht. Volgens de overlevering zouden 
zich hier na de napoleontische tijd kozakken 
gevestigd hebben (V G 76b). In werkelijkheid 
dateert de ontginning op zijn vroegst uit 



1849 (Kniphorst (1872) 40). 

33. Bargeroosterveen G 81b, Siberie (V G 59) . 
Ontgonnen hoogveengebied.------

34. Buurse G 258, Siberie (Pott (1913) 392). 
Gehucht en streek, ontgonnen na 1il78 {vgl 
TMK I blad 34 (1878». 

35. Violfaartsdijk I 67a, Siberie (Remijnse 
(1981) K 11). ---
Perceel land in de Oostnieuwlandpolder. 

36. Biezelinge 
(1968) 72). 
Perceel land. 

96a, Siberie {Van Ysseldijk 

37. Schore I 98, Siberie (Pott (1899) 319). 
Gehucht. 

38. Papendrecht K 94a, Siberie (Visser, 79). 
Afgelegen perceel slecht hooiland. 

39. 's Hertogenbos K ISO, 1909, Siberie {Frans
sen (1976) 312; de Sip (RND IX----rr9521 130). 
Buurt; oorspronkeUjk een afgelegen woon
wagenpark. 

40. Huibergen K 188a, Siberie (NkA). 
Perceel bouwland. 

41. Duiven L 31, Klein Siberie (V L27). 
Rij onooglijke arbeiderswoningen, gebouwd 
na de Eerste Wereldoodog. 

42. Rosmalen L 144, Siberie (V L 145). 
Deel van een polde-r-.----

43. Escharen L 154, 1588, Siberie (Medet 16 
(1980) 26), 
Denotatum onbekend. 

44. Boekel L 183, Siberie (NkA). 
Bos. 

45. Elsendorp L 207c, Siberie (V L 207). 
Complex land in een twintigste-eeuwse ont
ginning. 

46. Ovedoon L 209a, Siberie (V L 185). 
Groep boerderijen in een peelontginning die 
dateert van na 1920 (vgl TMK I blad 52 
(1920». Aanvankelijk werd ter plaatse aIleen 
de naam St. Helenahoeve vermeld (TMK III 
blad 52 A (1955); vgl id. (1958». 

4 7 • Liezel L 263a , Siberie (TMK III b lad 52c 
(1958» . 
Complex grond, ontgonnen na 1920 {vgl TMK 
I blad 52 (1<;20». 

48. Maasbree L 267, Siberie {TMK III blad 
52 G (1967». 
Complex gronden, ontgonnen na 1895 {vgl 
TMK I blad 52 (1895». 

49. Blerik L 269, Siberie (V L 269). 
Rangeerterrein. 

50. Panningen L 290, Siberie (V L 290). 
Afgelegen perceel la~ 

51. Baado L 295, Siberie (V L 295). 
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Denotatum onbekend. 

5 I tvi A ROW A. Laatste station in Europees 
Rusland aan de spoorweg naar Siberie. 

Zeist E 229. Simarowa (Van de Bunt (1968) 
75) . 
Villa, gelegen halverwege tussen de villa 
Pavia en de buurt de Siberien. Het huis 
wern in 1883 gebouwd voor het pas getrouwde 
echtpaar Rutger Jan graaf Schimmelpenninck 
en Adriana Johanna Pauw van Wieldrecht. 
De ouders van de bruid woonden in de villa 
Pavia. De vernoeming van Simarowa is duide
lijk op naamspeling gebaseerd. 

5 MOL ENS 1<. Stad en district aan de 
Dnepr in Rusland. 

1. Blokland E 146, 1887, Smolensk (gevelop
schrift) . 
Boerderij. Toen hij ter plaatse die lastige 
bocht moest nemen, heeft Baert waarschijnlijk 
- zeer terecht - meer op de weg dan op de 
boerderij gelet. Daardoor heeft hij als bouw
jaar abusievelijk 18/,7 gelezen (Baert (1976) 
300-33). Zie over de russische vernoemings
namen in de Zevenhovense Polder hoofdstuk 
1.B.3. 

2. Baambrugge E 152. Smolensko (Hart (976) 
303). 
Buitentje, in het begin van de zeventiende 
eeuw gebouwd door Dirck Woutersz, die ge
specialiseerd was in de moscovische handel. 

5 TAL I N G R A D. 

Stamprooi L 318, Stalingrad (NkA). 
Afgelegen complex grond. De naam is tijdens 
de Tweede Wereldoodog door douaneambte
naren gegeven. 

W I L N A. Stad in Litouwen. 

Zevenhoven E 145. Wilna (Baert (1976) 30-33). 
Boerderij, gebouwd na 1855 (vgl TMK I, blad 
31 (855». In de Tweede Wereldoodog heeft 
de bewoner de naam ult veiligheidsover
wegingen vervangen door Ons Genoegen. Zie 
over de russische vernoemingsnamen in de 
Zevenhovense Polder verder hoofdstuk 1. B. 3. 

WIT R U 5 LAN D. Gebied in het westen 
van Rusland, bestaande uit het deel van Let
land dat in 1772 door Polen afgestaan werd 
en de vroegere gouvernementen Minsk en Grodno. 
Na hardnekkig verzet tegen de Oktoberrevolutie 
werd Wit Rusland in 1919 een van de Sovjet
republieken. 

Katwijk E 133, Wit Rusland (RND Xl (968) 
178) • 
Buurt. 





IV.B.6 DUITSLAND 

B AUT Z E i~. Stad in Saksen waar Napoleon 
op 20 mei 1813 een overwinning op de geallieer
den behaalde. 

Hummelo F 209. 1652. Bautzen (gevelsteen). 
Boerderij, gebouwd door baron H.J .C.]. van 
Heeckeren van Enghuizen (zie hoofdstuk n.2). 

BEE R EN. Een laat-middeleeuwse vorm 
van deze naam was Beyerlant (Claes (1976) 
181) . 

1. [Ooste rland 52, Groot en Klein Beieren 
(Wilderom II (1964) 85 )). 
Poldertj e s aangedijkt + 1400. If.ogelijk ge
noe md naar de hertog vi m Beieren. 

2. [Oud Beierland K 83, den Ommeloop van 
Ouden Puttenr.1oer ofte Ruy~te. e nde alsnu 
~enaemt lleyc d ant. (Baars 1I 1973J·2lfJj. 

ud Be ie rland is genoemd naar Sabina van 
Beieren, echtgenote van Lamoraal van Egmond 
(Harden berg (1976) 50) . 

B E R L 1J N. 

Altweerd L :;lbd, de Berlijn (Naame en ge
zagdjes [1980] &2). 
Boe rderij. 

B 0 R :{ U 1,. Het meest westelijke duitse Wad
deneiland. 

Eeksta C 12.7, 1669, d e heerd BorckuIn genaamt 
(NsI) . 
Boerderij. 

BRA N DEN BUR G. 

Middelburg i &1, Brandenburg (Cornelissen 
IV z.j., 337). 
Bijnaam voor deze stad. Vernoeming op basis 
van woordspeling. [v;iddelburg wera op het 
einde van de jaren twintig herhaaldelijk 
door bi' anden geteisterd. Hetzelfde naamkeuze
motief is ook uit Duitslanci bekend (Will 
(1939) 2/)0). 

<Zevenhoven C 145, Bremen (De Vries (1946) 
12) > 
Landhuis. In oudere stukken heet het Breem
haer:, een san:enstelling van -haar met de 
plantaanduiding bremo In later-ti:jd werd 
er van dit huis gezegd dai het door iemand 
uit Bremen gebouwri was . Waarschijnlijk is 
de vorm Bremen het gevolg van een epony
mische omvormin g nadat het tweede lid van 
de samenstelling Breemhaer verdoft was . 

B RUN 5 'II 1J K. 

1. < Diermen F 144d, Brunswijk (TMK I blad 
32 (1856)) > 
"Gebouw". Ais we met een autochtone naam
vorming te maken hebben, is de verklaring 
van het eerste lid van de samenstelling niet 
eenvoudig. Anderzijds komen op de Veluwe 
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vcrschillcnde namen op - Wijk
k 

voor. zoal s 
Ha rde rwijk. Kootwijk. Veldwi j • Z.u uk. Bij 
gebre k aan oader g e gevens heb ik Bl'unswi jk 
nlet al s ve rnoe rnin gsn a a.m dur ve n opne men. 

2. Goes 1 69, Brunswijk (Gille Heringa (1874) 
38) . 
"Gebouw". 

3. Lewedorp I 85a, Brunswijk (NkA). 
Boerderij, gedateerd 1803. 

He t lijkl rnlJ onwaa schi j nli j k dat de nl's 
2 e n 3 primaire vormingen me L -wijk 7.1jn. 
Op de zeeuwse e ilanden komen. ~wee uitzon
deringen daargelaLen. g ee n loponiemen op 
- wijk voor . Die Ui L7.0nderingen 1.ijn Roode wijk 
en Blauwewi j k in d e IolUhe lrn i napolder <TMK 
III bI nd 45 t (1 950)) . lle t be t['efl hie[' t wee 
['ece nte vor ming en. De Rode Wijk en de Blau
we Wi.j k 1.i.jn in 1920 aangelegd. Zij hebben 
hun naam Le danken aan de kleur van de 
dakbedekking (Van del' Poel (195~) 253). 
Over ne t mol1.ef voor de keuze van de naam 
B['unswijk heb ik niets kunnen vinden. 

CAP PEN B ER G. Kasteel en graafschap 
in Westfa len. 

<Warns F 27a, Kappenburen (Van BUijtenen 
(1977) 60-67» 
In de kapellenlijst van het St. Odulfsklooster 
te Staveren van 1243 komt voo[' Karn wa ld. 
scilicet nunc dicitur Cappenbo['ch. Kappen
buren is nu nle t meer dan een stree k land. 
Als i.k h 1 geed begre pe n heb - maar hij 
sen I."ij ft erg mi stig - meent van l3uijlenen 
dat Kappenburen vel."noemd is nllar Cappen
be rg in Weslfalen. lHj beroept zich daarbij 
op onder and re Tibus (l 55). Oil lijkt mij 
niet zo z invol want dezc aut uc Spreek l a1-
leen over migratie uit Oos t Nederland naar 
saksisch gebied. Van Ilui.jlenen noemt Cappe n
borch een "weinig Fries klinkc nde naam" . 
Toch komt hij nog op lwee andere plaalsen 
in Friesland voor, namel ijk in het zuidoosten 
van de gemeente Hemelumer-Oldephaert en 
in het zuidoosten van de gemeente Wymbritse
radeel. Ook in Duitsland is de naam Cappen
berg niet uniek. Voorlopig houd ik het er 
dan ook maar op dat we hier a11een met 
homonymie te maken hebben. 

COB U R G. Stad in Saksen. 

Zeist E 229, 1909, Cgbtr5g {Bull. v.d. Van de 
Pollstichting 12 (19 2 7). 
Villa. 

C 0 E 5 F E L D. Stad in Westfalen. 

<Broekheurne G 235, 1350, den hof to Coesvelde 
(Hekket (1975) 74) > 
Hekket oppert enerzijds de mogelijkheid dat 
de naam van deze hof een vernoemingsnaam 
is, anderzijds sluit hij prima ire naamvormmg 
niet uit. Voor het eerste geeft hij geen argu
men ten . Typologisch is er tegen namen op 
-veld in Twente geen bezwaar. Is Hekket' s 
laatste veronderstelling wellicht de meest 
waarschijnlijke? 

D 0 R 1'< I C K. Plaats bij Emmerik. 



1. <Lintelo M 9a, 1640, Doorninck (Hekket (1975) 
59b 
Erve. 

2. < Terborg M 5, 1693, Doornick (RL 6 IV, 
445) > 
Leengoed. 

Hekket beschouwt deze twee namen als ver
noemingsnamen, maar geeft geen argumenten. 
Nr 1 lijkt mij een gewone oostnd1. ink-naam. 
Voor nr 2 verwijs ik naar hoofdstUl< IV.B.9 
s.v. DOORN1K. 

D RES DEN. Op 27 augustus 1813 behaaIcie 
Napoleon hier een overwinning op de geallieer
den. 

1. < Vierhuizen B 15, Dresden (Zijlma (1966) 
268) > 
PerceeI land. 

2. <Roderwolde C 103a, 1806, de Dresden (NsI» 
Perceel hooiland. 

3. < Vries C 177, Dresden (Mulder (1941) 56» 
Perceel land. 

4. Hoenderlo F 173, Dresden (Veldhorst (1~65) 
124). 
Bosje in het park De Hoge Veluwe. In de 
omgeving vinden we meer vernoemingsnamen. 

5. Schaarsbergen F 195, Dresden (TlroK II blad 
469 (1912)). 
Boerderij, gebouwd na 1852 door baron H.] .C.]. 
van Heeckeren van Enghuizen t 1862 (vgl 
TMK I blad 33 (1852)). Zie voor de napoleon
tische vernoemingsactiviteiten van deze baron 
hoofdstuk II. 2. 

De oudste vermelding van nr 2 dateert van 
v66r de slag bij Dresden. Nr 2 zal dus weI 
geen vernoemingsnaam zijn. Nr 1 en 3 Eggen 
in gebieden waar dergelijke namen uiterst 
schaars zijn. Een niet-eponymische verklaring 
v~~r de nrs 1, 2 en 3 valt te overwegen. 
Waarschijnlijk hebben we bij de naam de 
Dresden te maken met een pI. van een gesub
stantiveerd part. pret. * (ge )dresd, bij een 
werkwoordafleiding van dries, dres "braak, 
onbebouwd". Dat het prefix ~- ontbreekt 
is gebruikelijk in Groningen en een groot 
dee1 van Drente. Het mnd. kent dreschen 
"dresch liegen, ruhen Yom Acker" ( Lasch
Borchling, 476; vgl Foerste (1966) 57). VgI 
ook 1427, dat vordresschede wilde Lant (Ditt
maier (1960) 717).Een veldnaam gevormdult 
een part. pret. is in Nederland niet onge
woon, vgl het Verd01ven, het Vergraven, 
het Gewende. 

DUB E N. Stad in Saksen. Op zlJn terugtocht 
uit Dresden verbleef Napoleon hier van 10 tot 
14 oktober 1813. 

Hummelo F 209, 1858, Diiben (gevelsteen). 
Boerderij, gebouwd door baron H.] .C.J. van 
Heeckeren van Enghuizen (zie hoofdstuk 1l.2). 

DE EIFEL. 

<Pernis K 42b, 1319, de Heyffele (Van Mieris 
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II, 229); 1331, die Eyfe1e (RH I, 120); 1382, 
d'Eyfele (Van del' Gouw I (1980) 41); 1550, 
Deyfele (Van der Gouw (967) 367) > 
De polder Deifel is bedijkt in 1316. Hoek 
neemt aan dat hij vernoemd is naar het 
Eifelgebergte (Hoek (1973) 187). Het vaH 
niet te ontkennen dat een aantal van de 
oude attestaties van de poldernaam bijna 
homografisch zijn met de naam van het ge
bergte (vgl GysseUng TW, 306-307). ]uist 
de ouste vermelding van de naam van de 
polder wijkt daar echter van af. Pernis ligt 
aan de rand van het zuid-westnederlandse 
gebied waar de -h- geen foneem is. De vorm 
Heyffele kan dus hypercorrect zijn. Toch 
lijkt mij vernoeming naar het duitse gebergte 
niet aannemelijk. De Eifel werd in de middel
eeuwen als een woest en onvruchtbaar gebied 
beschouwd. Eifel is in Duitsland op een aan
tal plaatsena-ls vernoerningsnaam bekend. 
Het betreft dan ruwe, onvruchtbare stukken 
land (Dlttmaier (1963) 58-60). De Eifelgouw 
is in de middeleeuwen nooit echt in het 
nieuws geweest, ook niet in de literatuur 
of de kruistochtverslaggevi ng, twee bronnen 
complexen die in de middeleeuwen in Neder
land soms basisnamen voor vernoeming leve
ren. Hoek wijst er op dat er in de buurt 
van Deifel vernoemingsnarnen voorkomen. Wel
iswaar zijn het er niet zoveel als hij denkt: 
Engeland is zeker geen vernoemingsnaam 
(zie hoofdstuk IV.B.8). Poortugaal en Lom
bardijen zijn dat weI, maar hun basisnamen 
horen in een heel andere context thuis dan 
een eventueel *Eifel (zie hoofdstuk 1. B.l). 
Het is dus nietaannemelijk dat de Eifel 
vernoemingsbasis voor een nederlands topo
niem geweest is. Hoe we de naam Deifel dan 
moe ten verklaren is evenwel niet duidelijk. 
We kunnen aIleen zeggen dat hij typologische 
verwantschap toont met een groot aantal 
hydroniemen en toponiemen ten zuiden van 
de Nieuwe l-ilaas die alle met een 1- suffix 
gevormd zijn, zoals Devel, Dubbel, Hommel, 
Wiedel, Hartel, Hornpel-;-Kriimm~ 

E M DEN. 

Vrouwenparochie B 21, Emden (NkA). 
Perceel bouwland. 

E M MER I K. 

Leek C 144, Emmerik (TY.K II blad 114 (1935)). 
"Gebouw", daterend van na 1878 (vgl TMK 
I blad 7 (1878)). 

EMS LAN D. Gebied 
Nedersaksen. 

langs de Eems in 

1. Onnen C 148c, Bark of Emsland (NsI). 
Perceel land. In Onnen komen meer stukken 
land voor die naar een regio vernoemd zijn, 
vgl Hunsingo. 

2. Ommen G 112, 't Emsland (TMK III blad 
22c (195&)). 
"Gebouw", daterend van na 1915 (vgl TMK 
I blad 22 (1915)), 

FOR ST. Plaats ten zuidoosten van Aken. 

[Middelburg E 0208, 1278, copie 1644, Foreest 



(Van Foreest (1950) 178)]. 
Ambacht, genoemd naar de familie Van Foreest, 
die in de dertiende eeuw uit Forst gekomen 
was (Fox (19!H) 49). 

F R AI~ KEN T HAL. Stad in Rheinland
Pfalz. 

Watergraafsmeer E 110, Frankendael (Kruizinga 
(1948) 129). 
Buitenverblijf, gesticht in 1695 door Izaak 
Balde, wiens ouders om geloofsredenen naar 
Frankenthal hadden moeten uitwijken. 

H A II. BUR G. 

1. Zaandam E 86, de Liefde of Hamburg (Boors
rna (1950) 84). 
Zaagmolen. 

2. < Voorschoten E 168, 1334, Hamburch (HH 
I, 161) > 
Hamburg is een verdwenen buurschap tussen 
Voorschoten en Veur (Van Tol (1971) 142l. 
In Voorschoten kwamen in de middeleeuwen 
meer nederzettingsnamen op -burg voor, zoals 
Rosenburch, Rodenburch en Sterrenburch. 
Verder ken ik in dit gebied geen middel
eeuwse vernoemingsnamen met een basis bui
ten Nederland. lk durf het daarom niet aan 
Hamburch als een vernoemingsnaam te be
schouwen. Het eerste lid van de samenstelling 
zal ham "vooruitspringende hoek" zijn. 

3. Ermelo F 122, Hamburg (Elema en Van Beek 
(1955) 193). 
Buurt. De naam is seman tisch secundair ten 
opzichte van de naam van de herberg Ham
burg die daar vroeger gestaan moet hebben. 

HAN NOV E R. 

1. Alfen aan de Rijn E 176, Hannover (TMK 
I U b1ad 31 C (1959». 
"Gebouw", daterend van na 1926 (vgl TMK 
II blad 442 (926». 

2. Lee G 47a, Hannover (V G 47) . 
Perceel bouw1and. 

H EST E R B A C H. Cistercierklooster 
ten zuiden van Bonn. 

Dordrecht K 94, 1393, Heisterbac (Hardenberg 
(1935) 102); 1410, Cleyn Heysterbach (Harden
berg a.w., 105l. 
Uithof van het klooster Heisterbach, gesticht 
in 1203. 

HID DEN SEE. Eiland bij Rugen. 

<Kadzand I 103. Heidenzee > 
De Heidenzee is een waterloop geweest tussen 
WUlpen en Koezand aan de mond van de Wes
terschelde. De oudste vermelding is 1167, 
Hiddeneze (Gysseling TW. 464). De naam Hid
den see komt zowel in de oostgermaanse----aIs 
de oostvlaamse Hildesage voor. Heb ik Jung
andreas goed begrepen dan schijnt hij te 
zeggen da! Hiddensec in de laatSlgcnoemde 
sage eeo " Umse tzung des ostg ermanischen 
Hildesag enkampfplatzes Hiddensee nach F'lan
det'o" is. Hiddenzee/Heidenzee zou dan eersl 

371 

de naam van het eHand wulpen geweest zlJn 
en pas daarna die van de waterloop (Jung
andreas (1978) 632-633). Dit is mij allemaal 
veel te wild. Ook Tack. Peeters en Gysseling 
nemen geen van allen aan dat we met een 
vernoemingsnaam te maken hebben (Tack 
(1934) 76-79; Peeters (1968) 55, 95; Gysseling 
TW, 464. Jungandt'eas kent de meningen van 
deze auteurs niet). Methodisch is er mis
schien ook iets tegen de suggestie van Jung
andreas in te brengen. tv;orfologisch gezien 
is het niet onmogelijk dat de afleiding Wul
~ een oudere vorming is dan de samen
stelling Heidenzee. In de redenering van 
Jungandreas zou echter bij de vet'vanging 
van de eilandnaam een oudere naam een 
jongere verdrongen hebben. Het lijkt me dan 
ook verstandiger Heidenzee als een samen
stelling van het waterwoord -ee met de per
soonsnaam Heiden < Hild1n Te beschouwen 
(Gysseling a:w-:-r;-

H 0 HEN H E I M. Kasteel bij Stuttgart met 
een beroemde landbouwhogeschool, gesticht in 
1817. 

1. Apeldoorn F 151, Hohenheim (Ummels (1982) 
101) . 
Villa met modelboerderij, gebouwd in 1846. 
Een neef van de stichter had in Hohenheim 
gestudeerd. 

2. Twello F 155. Hohenheim (Gille Heringa 
(1874) 105). 
"Gebouw". 

H 0 L S T E N. 

1. 't Zand E 6c, Holstein (TMK III blad 14 
B (1952». 
Boerderij. 

2. Echten F 40. Holstein (TMK 11 blad 199 
(1904» . 
Boerderij. gebouwd na 1860 (vgl TMK I blad 
15 (1860)) . 

H 0 0 GEL TEN. Klooster in het Land 
van Kleef. 

Oudehorne F 19. Hoog Elten (Keizer (1976) 40). 
In de tweede helft van de zeventiende eeuw 
veengebied bij het huis Sevenaer (zie voor 
deze naam hoofdstuk 1. B. 7). Later naam 
van een boerderij. 

J E N A. Stad in Saksen-Weimar. Napoleon ver
sloeg hier op 14 oktober 1806 de pruisen. 

Hummelo F 209. 1851, Jena (gevelsteen). 
Boerderij, gebouwd door baron H.J.C.J. van 
Heeckeren van Enghuizen (zie hoofdstuk 1l.2). 

K A I S E R 5 W E R T H. Stad aan de Rijn. 
De exonymische vorm van de naam was in het 
nederlands Keizersweerd. 

Putten F 124, Keizers Weerd (K Gelderland 
(1843» . 
Boerderij. Er komen in dit gebied geen boer
derijnamen op -weerd VOOL Bovendien is 
een primaire naamvorming op -weerd. gegeven 
de landschappelijke situatie ter plaatse niet 



goed denkbaar. Ik neem daarom aan dat 
we met een vernoemingsnaam te maken hebben. 

KAT ZEN E L N BOG EN. Graafschap 
in Rheinland-Pfalz. 

Amstelveen EllS, begin 17e eeuw, Catsenellen
boogh (Veder (1908) 142). 
Buitenplaats. 

K E U LEN. 

Watergraafsmeer E 1l0, Ceulen (Kruizinga (1948) 
128) . 
Buiten, gebouwd in 1643 door Joost Juliaens, 
afkomstig uit Keulen. In 1728 werd de naam 
vervangen door Landzigt. 

K 0 B LEN Z. 

Heerlerheide Q 112a, Coblentz (K Tranchot, 
blad 75 (1805». 
Wijk. 

LAN D V A N K LEE F. 

Loon op Zand K 164, Land van Kleef (K Noord
Braband (1841). 
Gehucht. Deze gehuchtnaam is waarschijnlijk 
na de zestiende eeuw ontstaan, want hij 
komt nog niet in het cijnsregister van Loon 
op Zand uit die tijd voor (vgl Taxandria 
19 (1912) 297). Leyden meent dat Land van 
Kleef oorspronkelijk de naam van een herberg 
aan de Oude Bossebaan geweest is (Leyden 
(1936) 112). 

LEI P ZIG. Napoleon leed in de Volkeren
slag bij Leipzig op 18-19 oktober 1813 zijn 
eerste neder 1 aag. 

Arnhem L 23, Leipzig (Gille Heringa (1874) 
143) . 
Boerderij, gebouwd na 1852 door baron H.J.C.J. 
van Heeckeren van Enghuizen t 1862 (vgl 
TMK I blad 33 (1852». Zie voor de napoleon
tische vernoemingsactiviteiten van deze baron 
hoofdstuk 11. 2. 

L E M G O. Stad in Lippe. 

Renkum L 14, Lemgo (Beekhuizen (1973) 38). 
Villa. 

L U T ZEN. Stad in Saksen, waar Napoleon 
op 1 mei 1812 een overwinning op de pruisen 
behaalde. 

Hummelo F 209, 1854, Lutzen (gevelsteen). 
Boerderij, gebouwd door baron H.J .C.J. van 
Heeckeren van Enghuizen (zie hoofdstuk 11. 
2). Bij een verbouwing is het jaartal in 
de gevel veranderd in 1951. 

M A A G DEN BUR G. 

Harderwijk F 108, 
(1973) 28). 

Maagdenburg (Wuestman 

In het begin van deze eeuw spotnaam voor 
een damespension. 

M A I N. 
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Zaandam E 86, 1744, de Maeynstroom (Boorsma 
(1950) 85). 
Zaagmolen. 

lviANNHE M. 

Nijmegen L 71, Manheim (Van der Aa V11 (1846) 
633). 
Buitenplaats, later uitspanning. 

MIL LIN GEN. Dorp bij Emmerik. 

<Dalfsen F 98, Millingen (De Haas (1882) 5) > 
De Haas beschouwt de naam van het goed 
Millingen als een vernoemingsnaam, ontstaan 
nadat het in bezit van de familie van Heke
ren gekomen was. Dit is onjuist. Pas in 
het midden van de veertiende eeuw trouwde 
een Van Hekeren van de Eze met een meisje 
Van Rechteren. De Van Rechterens beza ten 
toen al het goed Millingen in Overijsel (vgl 
Graswinckel en Hardenberg (1941) XIX en 
R 13). 

M U N S T E R. 

1. < Eelderwolde C 113*, de Munster (TMK 
blad 7 (1864» > 
Blok land. 

2. < Eelde C 149, 1860, de Munster (Nsl) > 
Hooiland. 

3. < Zeien C 179, 1807, de Munster (Nsl» 
Bouwland. 

4. Nede G 251, Munster (TlviK 11 blad 437 
(1937» . 
Boerderij. Heette nog in 1913 Keisteen (TlvIK 
1 blad 34 (1913». 

5. < Os L 99, Munster (Van de Ven (1975) 58» 
Huis waar in de eerste helft van de zeven
tiende eeuw de rector van de latijnse school 
woonde. 

6. < Rozendaal K 174, 1744, den Munster (Van 
Hasselt en Weijnen (1948) nr 1790) > 
Perceel land. 

Wieringa oppert ten aanzien van nr 3 de 
mogelijkheid van vernoeming naar het bisdom 
Munster. Tegelijkertijd sluit hij ook een 
verklaring uit het appellatief munster niet 
uit (Wieringa, J., in: Kocks (1979) 149). 
Mij lijkt alleen nr 4 een vernoemingsnaam. 
De naamgeving ervan dateert uit een tijd 
toen het appellatief niet meer in gebruik 
was. In de andere gevallen is vernoeming 
niet waarschijnlijk. Het vernoemen naar een 
bisdom of zijn episcopale zetel is een uiterst 
zeldzaam verschijnse1. Voor zover ik het 
kan overzien, komt het aIleen binnen de 
grenzen van zo'n bisdom voor (vgl Utrecht, 
Sticht). De denotata van de hierboven ver
melde nrs liggen te ver van het bisdom 
Munster verwijderd. Daarom neem ik aan 
dat we met uitzondering van nr 4 in alle 
gevallen met het appellatief munster, monster 
"klooster, abdij, kloosterkerk" te maken heb
ben. Dit was onzijdig of mannelijk (MN\lJB 
IV. 1897-1899). Hiermee is ook het lidwoord 
de verklaard. Het toponiem de Munster valt 



te vergelijken met het toponiem het Klooster 
dat we ook voor stukken land tegenkomen 
die in het bezit van een klooster geweest 
zijn. 

N ERG E N A. Kasteel vlak over de duitse 
grens bij Gennep. 

<Bennekom F 194. Nergena (Edelman-Vlam en 
Edelman [1958) 107) > 
Edelman-Vlam en Edelman menen dat dit adel
lijk huis cen vcrnoerningsnaam dC'aagt. Als 
argument daarvoor geldt voor hen hel feil 
dat Nergena van de in het westen van Bennc
korn gelegen goederen het dkhtsL bij het 
dorp ligt. Oil Ii.jkl mij niel overtuigcnd. 
Ten eerste zou diL impliceren dal Nergena 
later dan de andere huizen en bedrijven 
daar gesticht zou zijn, wat nog maar bewe
zen moet worden. Ten tweede veronderstelt 
dit dat men bij de naamvorming de afstand 
ten opzichte van het dorp als motief gehan
teerd heen en niet die ten opzichte van een 
van de buiten het dorp gelegen grote bedrij
ven. Het bijwoord nergena betekent "volstrekt 
niet in de nabijheid". Ais toponiem komt 
de naam Ner~ena ook elders voor. Volgens 
Huisman blijkt hij altijd gegeven te zijn 
aan 10kaliteiLen die aan de rand van woest 
of 1aat ontgonnen terrein liggen (Huisman 
(1955) 158). Gorissen meent dat er sprake 
is van "eine bewusste paarige Erganzing 
zu dem verbreiteten und wohl bekannten 
Altena" (Gorissen (1972) 79-81). Nergena 
ligt aan de rand van gronden die blijkens 
hun verkaveling en toponiemen duidelijk 
later in cultuur gebracht zijn. Het ontstaan 
van de naam Nergena kan dus uit de plaat
selijke situatie verklaard worden. Er hoeft 
niet aan vernoeming gedacht te worden. 

o 0 S T F R I E S LAN D. 

Didam L 34. 1703, Oost Vriesland (Tinneveld 
(1973) 193). 
Huis, gebouwd door de graaf van Bergh in 
1703. In 1686 trouwde graaf Oswald lli van 
Bergh met de gravin van Oos' f j~sland (Van 
Schilfgaarde (1932) 1 n leiding. 71). 

o 5 NAB RUe K. 

Osdorp E 102a, Osnabruck (TMK II blad (1908)). 
Boerderij. 

PAM PUS. Ondiepte in de Trave bij Lubeck. 

De naam Pampus wordt door verschillende au
teurs als een vernoemingsnaam beschouwd. 
Elders heb ik aangegeven waarom dit volgens 
mij niet juist is (Rentenaar (1984) in druk). 

POT S DAM. Stad bij Berlijn en residentie 
van de koningen van Pruisen. 

Rietveld E 182. Potsdam (TMK I blad 31 (1854)). 
Boerderij. Ter plaatse 1 igt geen dam. De 
naam zal dus een vernoemingsnaam zijn. 

P R U I SEN. 

Someren L 264, Pruisen (Pott (1899) 286). 
"Gebouw" aan de Zuid-Willemsvaart. 
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R U P PIN. Gebied in Brandenburg, waarin 
de stad Neu Ruppin, gesticht + 1200, oudste 
vet:rnelding 1238, Rapin. Alt -Ruppin, 1256, 
Olden Ruppyn, was oorspronkelijk een slavische 
nederzeltlng e n daarna burcht van de heren 
van Ruppin (Enders (1970) 225-230). 

< Linschoten E 216, 1279 copie 17e eeuw, Rapijn 
(OBU IV, 2012); 1312, Rappinen (Muller 
(1891) R 158) > 
De naam van de polder Rapijnen "stellt sich 
wohl zu dem brandenburgischen Ruppin" zegt 
Huisman (Huisman (1963) 118). Hij meent 
dat er in Utrecht verschillende plaatsen 
voorkomen die vernoemd zijn naar lokaliteiten 
in het gebied van de dulLse oostkolonisatie. 
Hij noemi Stoutenburg, Vreeland, woudenberg 
en Rapijnc.n. Hij brengt deze namen vooral 
met de activileiten van de dultse orde in 
verbinding. De eerste drie namen zijn uit 
het nederlands te verklaren. Alleen al op 
ctymologische gronden hoeven ze niet vooc' 
vernoemingsnaarn aangezien Le worden . Ook 
hislorische argumenten bltjken daarv<ilor n:let 
aanwezig te zijn. Samenstellingen van het 
grondwoord - berg of - huC'g met hel bepalend 
element stolz- , stoh-, stoUL- kornen ook el
ders in DUitslanden in Belgie voor (Schro
der (1944) 223-224; Gorissen (1972) 74-75; 
De Flou Wb XV (1934) 486). In Nederland 
ken ik behalve het kasteel Stoutenburg bij 
Amersfoort, waar Huisman speciaal aan denkt, 
een verdwenen state Stoutenburg bij Olde
boorn in de gerneenle Utingeradeel (Andreae 
II (1885) 10; Van der Aa X (1847) 764). 
In Ooslen.tolde bij Doornspijk wordt in 1736 
het e('Ve <Ie Stollenbar.R vermeld (Don 11 (1966) 
R 2102). In 1887 brandde onder O1st de hoeve 
Stoltenberg sf (De Navorscher 37 (18&7) 589). 
Tn Zwiep, gem . Laren, lag In 1483 den Stol
Lenborch en in Meddo, gem. Winterswijk, 
een ka terstede Stol tenbergh nluberts (1862) 
nr 1120; Gem. archief Zutfen, verpondings
koh. 1646-1647, hs. Kreynck-Wartena). Op 
TMK I blad 12 (1909) ligt ten noordwesten 
van Roden een "gebouw" genaamd Stoutenburg. 
Op de uitgave van 1860 heet dit Teulenberg. 
Ten noorden van Gaanderen vinden we op 
TMK II blad 494 (1879-1880) een "gebouw" 
met de naarn Stoutenburg. Ten aanzien van 
de kasteelnaarn Stoutenburg bij Amersfoort 
vaH enige eponymisch touwtrekkerij te be
speuren . Hui.sman meent dat het kasteel ver
noernd is nanr een niet nader door hem ge
specificeerd Stolzenberg in het gebied van 
de duitse orde (Huisman a. w. ). Gorissen 
daarentegen denkt dat de vernoemingsbasis 
het kasteel Stolzemburg in het graafschap 
Vianden is (Gorissen a.w.). In beide geval
len loopt de bewijsvoering via bisschop 
Hendrik van Vianden, die Stoutenburg enige 
tijd na de slichting verworven heeft. Erg 
sLerk zijn die argumenten evenwel nleL. Stou
tenburg is als allodiale burcht door Walter 
van Amersfoorl gebouwd . Hel kasteel droeg 
tijdens de bouw in 1259 de naam Sloulhen
burg (Gorissen a.w., 74) . Er is niets bekend 
van cnigeC'lei relatie van Walter met de 
duitse orde . Oil wat de men'ing van Huisman 
betreft. Gorissen haalt er via een ingewik
kelde redenering ook nog Zweder van Beuze
kom bij, die in het gevolg van bisschop 
Hendrik van Vianden voorkwam en zijn kas-



kasteel Vianen naar Vianden vernoemd zou 
hebben. Dit laatste is echter niet juist. De 
vernoemingsbasis van Vianen is waarschijn
liik Vienne (zie hoofdstuk IV. B.3). ~: ijns

inziens is er daarom in het geval van 
Stolzenberg, Stoltenberg, Stoutenburg etc. 
geen sprake van vernoemingsnamen. Het zijn 
typische Prunk- und Trutznamen, zoals die 
voor ll50 nauwelijks in het duitse burchten
we zen voorkwamen, maar vooral in de der
tiende eeuw frequent gevorrnd werden (vgl 
Schroder a. w.). 
Er is evenmin reden om bij Vreeland aan 
een vernoemingsnaam te denken. De naam 
Friedland komt inderdaad nogal eens VOOI' 

in het gebied van de duitse orde. Ook elders 
is hij echter niet onbekend. Onder de k as
teelnamen uit de staufische tijd komen ver
schillende samenstellingen met Vrede- als 
eerste lid voor. Vredeland is daareen van 
(Gorissen a.w., 75). "Woudenberg erinnert 

ebenfalls an die vielen Waldenbe,rg des 
deutschen Ostens" zegt Huisman (Huisman 
a. w. ) . Ook hier kan ik hem niet volgen. 
De mark Woudenberg is in de twaalfde eeuw 
van de mark van het Westerwoud of het Woud 
afgescheiden (Van lterson I (1932) 386). 
Namen op -berg waren niet ongewoon langs 
de Utrechtse Heuvelrug. Bij Renen vond men 
onder andere de toponiemen Eksterberg, Ach
terberg, Lareberg. Dus waarom niet Wouden
berg? Huisman gebruikt ook het feit dat de 
naam Woudenberg elders in Nederland niet 
voor zou komen als argument om te bewijzen 
dat het een vernoemingsnaam is. Dit is niet 
juist. In Hattemerbroek vinden we de boerde
t'lJen Groot- en Klein Woudenberg (Koopman 
en Van der Beek (1982) 34). Verder zijn 
bij voorbeeld Renswoude en Woudschoten ha
paxen. Desondanks zijn het daarom nog geen 
vernoemingsnamen. Tenslotte wil ik er nog 
op wijzen dat het denotatum van de naam 
Woudenberg verschilt van dat van de ver
meende vernoemingsnamen Stoutenburg en 
Vreeland. In de laatste twee gevallen hebben 
we met een kasteel te doen. Bij Woudenberg 
gaat het om een oorspronkelijke natuurnaam 
bestaande uit het topografische appellatief 
-berg met een afleiding van het toponiem 
Woud in het eerste lid. Voor de mening van 
Anspach dat Woudenberg eertijds Groenwoude 
heette heb ik tot nu toe geen bewijs kunnen 
vinden (Anspach (1893) 287l. 
De utrechtse toponiemen Stoutenburg, Vreeland 
en Woudenberg moeten dus als prima ire ne
derlandse naamvormingen beschouwd worden. 
Er is geen reden om ze als vernoemingen 
naar plaatsen in Duitsland of elders te ver
klaren. 
Rapijnen is een ander gevaI. Deze naam 
is niet op nederlands woordgoed terug te 
voeren. Een mogelijke verklaring zal dan 
ook in vernoeming of in een leenwoord gevon
den dienen te worden. Als Rapijnen een ver
noemingsnaam is dan zou deze naam gegeven 
moeten zijn nadat iemand uit een klein kolo
nisatiegebied, namelijk Ruppin, teruggekomen 
was. Dit is voor die tijd heel ongewoon. 
Een middeleeuwse vernoemingsnaam die aan 
dergelijke omstandigheden zijn ontstaan te 
danken heeft, is mij verder niet bekend. 
Vernoeming naar kolonisatiegebieden begint 
eigenlijk pas op te treden in de tweede helft 

van de negentiende eeuw, als de namen van 
dergelijke gebieden een vooraanstaande 
plaats in het onomasticon van de lokale be
volking zijn gaa n innemen. Er is ook nog 
een chronologisch probleem. Rapijnen moet 
v66r 1050 vanuit de hof v a n Oudmunster te 
Linschoten ontgonnen zijn (Voorlopig eindver
slag Woerden (1979) 54-60). Op dat moment 
was het duitse gebied ten oosten van de 
Elbe in handen van de slaven, die er zich 
bij de wendenopstand van 983 meester van 
gemaakt hadden. De herovering begon pas 
serieus na de slavenkruistocht van 1147 
onder lei ding van Albrecht de Beer. Als belo
ning voor hun deelname daaraan kregen toen 
onder andere de heren van Arnstein uit de 
Harz het land Ruppin als onafhankelijke 
heerlijkheid. Spoedig daarna begonnen ZlJ 
kolonisten aan te trekken, waaronder mi s
schien ook nederlanders (Schultze 1 (1961) 
41, 70-71, 86-87). Dit betekent echter dat 
Ruppin minstens een eeuw na de ontginning 
v a n het eventueel daarnaar vernoemde Rapij
nen gekoloniseerd is. 
Een alternatief voor de verklaring van Huis
man is niet zo makkelijk te vinden. Hebben 
we misschien met een frans leenwoord te 
doen? Het toponiem Bonrepas laat zien dat 
de utrechtse kanunniken weI een mondje frans 
spraken. Het Mnl Wb VI, 1041-1042, kent 
aIleen rapine vr. < ofra. rapine "roof" en 
vermeldt erbij dat er mogelijk ook een mnl. 
of onz. vorm rapine of rapijn bestaan moet 
hebben. Seman tisch weet ik hier niet veel 
mee aan te vangen. Toch zijn er in de fran
se toponymie een aantal namen aan te wij zen 
die een merkwaardige parallellie met Rapij 
nen vertonen. In het departement Cher vinden 
We de niet nader gespecificeerde toponiemen 
I e Rapin- Neuf en les Rapins ( Boyer en La
touche U926) 299; vgl ibidem: la Rapinihe, 
1672, l a Ra piner-Ie I. In hel depa r Le menl 
Se ine-et-Marne kwa.m de huisnaam Ra~ine 
voor (Stein en Hubert (J954 I 475). Een )uis 
in het departement van de Sarthe heette les 
Rapines, 1847, les Rupines (Vallee en La
touche (1950- 1952) 771). In de Boven Elzas 
stroomt een beek la Rapine, 1776, la Rapaine 
(Stoffel (1876) 434). Van geen van deze na
men wordt in de literatuur een etymologie 
gegeven. Zij kunnen ons dus niet erg veel 
verder help en bij het verklaren van de naam 
Rapijnen. Er zlJn twee richtingen waarin 
we zouden kunnen zoe ken . Ten eerste is het 
mogelijk dat we met een speciale, over drach
telijke betekenis van rapine "roof" of rapin 
"dief" te maken hebben. Daa.rnaast bestaat 
de mogelijkheid dat de -a- van Rapijnen 
op oudfrans -u- teruggaat (vgl Sal verda 
de Grave (1906) 209). In dat geval zou het 
uitgangspunt lat. rupTna "kloof" kunnen 
zijn. Dit heeft in een aantal franse dialekten 
een woord opgeleverd dat "kloof" of "ravijn" 
betekent, maar ook, in vlakke streken, "af
wateringskanaal". Helaas voor ons is dit 
rupina aIleen in zuidfranse dialekten geat
testeerd en dan in vormen die teruggaan 
op rubina, robina (FEW X, 578; Du Cange 
VII 0EB4l ~ Kortom, het zoe ken wordt 
nog voortgezet. 

5 A A R G E B lED. Dit werd in 1909 onder 
beheer van de Volkenbond geplaatst. In 1935 
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lijfde Hitler het weer bij Duitsland in. 

1. Koudekerk E 173, Saargebied (RND Xl (1968) 
178) . 
Buurtje, voor de oorlog gebouwd door Saaron 
of Saar de Hollander (vgl V E 173). Vernoe
ming op basis van naamspeling. 

2. Sint Filipsland 
50). 

56, Saargebied (RND V, 

Tijdens de inpoldering bijnaam van de Abra
ham Wissenpolder. De polderwerkers werden 
saarlanders genoemd. De bedijking was ge
reed in 1936 (Wilderom 11 (1964) 151-153). 

S A K SEN - GOT H A. ,Voormalig hertogdom. 

Boksmeer L 187, de Sachse ]oeden (K Tranchot, 
blad 12 (1804-1819): + 1815. Saxcgotha. 
Saxengol ha (Douma (1976)- 4) . 
Jachthuis en bos, waarschijn lijk aangelegd 
op heL cinde van de ach ltiende eeuw. Omda I 
hij gecn enkel naamkeuzemoticf kan vinden. 
nceml Douma niet aan dat Saxe-GoLha een 
vernoemingsnaam is (Douma a.w., 3-7). Op 
grond van de vermelding op de Tranchot
kaart denkt hij dat de naam iets met de 
JuddekuuI "]odenkuil" uit te staan heeft. 
Afgezien van de fonetische bezwaren die aan 
die verklaring kleven, zie ik ook niet goed 
hoe de naam dan semantisch en morfologisch 
in elkaar zou zitten. Het lijkt me dat de 
betreffende vorm bij het copleren corrupt 
geworden is. Als enige verklaringsmogelijk
heid blijf ik toch de vernoeming naar het 
duitse hertogdommetje zien. Eventuee I kan 
ook de familienaam Saxen-Gotha als toponiem 
toegepast Zl]n. Het is overigens opvallend 
dat de boxmeerse naam vrijwel steeds in 
de franse vOrln Saxe-Gotha in de bronnen 
voorkomt. 

S C HEN KEN S C HAN S. Schans bij 
de scheiding van Rijn en Waal. Aangelegd in 
1568 door de veldoverste Marten Schenk. In 
1599 werd de schans tevergeefs door de span
jaarden belegerd. In 1635 lukte het hun weI, 
maar in 1636 moesten zij hem weer aan de 
staats en overgeven. In 1672 hebben de fransen 
zich van de schans meester gemaakt. 

1. Wanswerd B 26a, Schenkeschans (Schotanus
Halma (1718). 
Boerderij. Tevoren zou dit een state geweest 
zijn (Van der Aa X (1847) 145). In de lite
ratuur heb ik daar evenwel niets over kun
nen vinden. 

2. Deinum B 53, 1676, Schinckeschans (Dolk 
(1969) 62): Schenke Schans ( Schotanus-Halma 
(1718) . 
Buurt. 

3 . Olterterp B 123b, 1645, Schinckeschans (Van 
der Molen (1958) 28). 
Bos. 

4. Rozendaal K 174, 1672, 
17e eeuw, Schenckeschans 
Weijnen (948) 175, 177). 
Perceel heide. 

Schijnckenschans: 
(Van Hasselt en 

Tot nu toe heeft men deze namen niet als 
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vernoemingsnamen herkend. De nrs 1 en 3 
zijn in de literatuur nooit besproken. Ten 
aanzien van nr 2 meent men dat deze buurt 
zijn naam dankt aan een schans die door 
de spaanse stadhouder Georg Schenk van 
Toutenburg in de eerste helft van de zes
tiende eeuw op de grens van Oostergo en 
Westergo aangelegd zou zijn. Deze gedachte 
stamt van Eekhoff, die haar aan een hand
schrift van H. Wesselius uit 1803 ontleend 
heeft (Eekhoff (1840) 130). Via Van der Aa 
is zij gemeengoed geworden. Later heeft Eek
hoff zich veel minder positief over zijn eigen 
verklaring van de naam Schenkenschans uit
gelaten. In 1846 schrijft hij dat er van de 
aanleg van zo' n schans door Schenk van 
Toutenburg niets bekend is. Bovendien weet 
hij te melden dat de buurt in Deinum aan
yanke! ijk geen Schenkenschans, maar Swette
horne heette (Eekhoff 1 (846) 315-31tiJ.Er 
is tegen de opvatting dat de nrs 1, 2 en 
3 prima ire naamvormingen zijn ook een typo
logisch bezwaar in te brengen. Zij zouden 
in hun struktuur namelijk afwijken van de 
overige friese schansnamen. Deze zijn in 
vier types in te delen: 1 ° namen op -schans 
met een adjectivische afleiding van een 
plaatsnaam als eerste lid, vgl Bandster 
Schans bij Terband: 2° analytische vormingen 
bestaande uit schans ~ gevolga door een 
plaatsnaam , vgl Sciians --oij Oostmahorn; 3° 
semantisch secunaaire namen, hcstaande uit 
de naam van de plaats waar de schans gele
gen is, vgl Friese Palen; 4° anthroponiemen 
in de functie van toponiem, vgl Albertine 
Agnes. Samenstel1ingen bestaande uit het 
element -schans met een persoonsnaam in 
de genitief komen onder de friese schans
namen niet v~~r. Eenzelfde kritiek kan tegen 
de tot nu toe geldende verklaring van nr 
4 aangevoerd worden. Van Hasselt en Weijnen 
denken aan een samenstelling van schans 
"door grachten omgeven perceel" met de per
soonsnaam Schenk in de genitief. Schans 
komt in een dergelijk type samenstelling 
in Rozendaal evenwel niet voor . Het lijkt 
ml] waarschijnlijker dat we in aIle hier
boven vermelde gevallen met een vernoemings
naam te maken hebben. We kennen uit de 
Tachtigjarige Oorlog verschillende militaire 
sterkten die als vernoemingsbasis gediend 
hebben, zoals Liefkenshoek, Lillo, Knodsen
burg en Loevestein. Mijnsinziens moeten we 
Schenkenschans daar ook toe rekenen. Ik 
wijs er bovendien nog op dat er in Renen 
een huis Schenkenschans gestaan heeft dat 
eveneens naar de duitse schans vernoemd 
was (Van lterson (1960) 91). 

S C H WAR Z W ALD. 

Rijsen G 197, Hollands Schwarzwald (Gids 
Twente (1923) 67). 
Vrij recent aangelegd bosgebied met zomer
huisjes. 

S I L E Z E. 

Amsterdam E 109, SilesH!n (Van Eck (1948) 181) . 
Achttiende-eeuws zomerverblijf. 

SULEN. Plaats ten noorden van Rees. 



[Zuilen E 190, 1306, SuI en (Berkelbach van 
del' Sprenkel (1937) R 73)T:" 
De plaatsnaam is semantisch secundair ten 
opzichte van de naam van het kasteel dat 
daar in de dertiende eeuw door een lid van 
het geslacht Van Sulen gesticht is (Struick 
(973) 34). 

U P LAD E. Verdwenen kasteel bij Elten. 

<Didam L 34, 1410, upper Uplade (Tinneveld 
(1973) 193) > 
Hlok vermoedt dat de veldnaam de 0Elaai 
een vernoemingsnaam is (Blok, D. P • , in: 
Tinneveld a.w.). De verklaring van Kauf
mann, die een "kruising" van nd. *lode 
"moeras" en hgd. Iii "drassige weide" veron
derstelt, wordt door hem op semantische 
gronden afgewezen. lk volg Dittmaier, die 
aan een samenstelling met lada "Brett, Bohle" 
denkt, waarbij men dus van de een of andere 
versperring moet uitgaan (Dittmaier (963) 
176) . Dit zou in Didam goed uitkomen, waar 
de Oplaai aan de Baalse Allee gelegen is. 

V A R L A R. Plaats in Westfalen. 

<Warns F 27a, Warns (Van Buijtenen (1977) 
60-67) > 
Van BUijtenen tracht aan te tonen dat met 
Ferlerhe, dat in een tekst van 1132 vermeld 
wordt, Warns bedoeld wordt. Helaas kan 
ik zijn redenering niet goed volgen. Zie 
ook onder CAPPENBERG. Het toponiem Varlar 
komt op meer pIa at sen voor (Dittmaier, 
(Hl1ar-i~amen, 43). Warns kan niet uit Fer
lerhe ontwikkeld zijn-.--

,,! EST F ALE H. 

1. Noordbroek C 124, 1760, \'\estphalen (IRA 
3 (1930) 823 nr 32). 

2. 

W 

Complex land. ,,: aarschijnlijk vernoemd naar 
de streek van herkomst van de kopers van 
het veen (vgl Antonides [1973] 51). 

Bergen E 18, \i'estfalen (TMK II blad 261 -----(1894)) • 
Boerderij. 

1 E S B A D E tl. 

Zaandijk E 84, \'iiesbaden (Oosterbaan (1971) 
47-48) • 
Buurtje. Heette aanvankelijk Lagedijk over 
de sloot. + 1885 werden er twee rijen houten 
huizen gebouwd. Volgens het verhaal heeft 
de burgemeester ze vernoemd naar de mooiste 
plaats die hij kende. 
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IV,B,7 NOORD EUROPA EN DE NOORDELUKE USZEE 

DEN E If. ARK E N. 

1. Oegstgeest E 136, Denemarken (NkA) . 
Perceel land. 

2. Vinkeveen E 151, 113B, nove terre que 
appellatur Denemarc (OEU I, 3bS). 
De polder en heerlijkheid Demmerik (Blok 
(1957) 24). Zoals uit het citaat blijkt, moet 
de ontginning uit het begin van de hlaalfde 
eeuw dateren (Van der Linden (956) 273). 
Het gebied viel onder het aartsdiakonaat 
van Oudmunster (I~iuller, Kerk.Ind., 353). 

3. Vinkeveen E 151, Denemarken (V E 151). 
Boerderij op de grens met Wilnis. 

4. Boekel L 18J, Dennemarken (V L 183); Den
nemerk (NkA). 
Complex weiland en dennebos. W.ark komt 
in de Kempen niet voor als toponymisch ele
ment. Daarom vermoed ik dat we hier met 
een vernoemingsnaam te doen hebben, mogelijk 
ontstaan op basis van woordspeling met den. 
De vokaal kan verklaard worden uit de ver
korting van lange vokalen, ciie in het oosten 
van Noorci Brabant optreedt (Weijnen (966) 
222-224) . 

D RON THE 1 M. Zie TRONDHEIM. 

FIN LAN D. 

1. Goes I 69, Klein Finland (V I 70) . 
Straat waarlangs in 1945 houten noodwoningen 
gebouwd waren. 

2. Oostburg I 123, Finland (V I 125). 
vloonwijk, gebouwd in 1945. 

F N MAR KEN. Streek in het noorden 
van Noor'llegen. 

Beekbergen F 174, Finmarken (Tlf.K III blad 
33 B (966»). 
"Gebouw", daterend van na 1914 (vgl Tlf.K 
III blad 33 (1914». 

FUN EN. Eiland in Denemarken. In het na
jaar van 1659, tijdens de [,oordse Oorlog, 
streed De Ruyter hier tegen de zweden. Op 
24 november 1659 dwong hij de stad Nyborg 
tot overgave. 

Amsterdam E 109, Funen ofte Keerweer (K 
Amsterdam (1732». 
Het Funen is een stadsdeel dat bij de uitleg 
van 1656 binnen de omwalling kwam te liggen, 
maar nog lange tijd, op een paar werven 
en huisjes na, onbebouwd bleef (Van Gelder 
(1913) 37-38). 

G ROE N LAN D. Bij deze basisnaam be
staat een probleem. In navolging van het 
engelse namengebruik Vlerd er in de zeventiende 
en achttiende eeuw soms ook Spitsbergen mee 
aangeduid (Hart (976) 249). De Groenlands
vaart was de walvisvaart (\fINT V, 847). 
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1. Oudesluis E 9a, Groenland 
52). 

(Dekker (978) 

Boerderij in de Zijpe. De naam is gegeven 
in 1773 toen Dirk Hopman, commandeur ter 
walvisvaart, eigenaar van de boerderij werd. 

2. Andijk E 36, Groenland (NkA). 
Perceel bouwland. 

3. aoogkarspel E 37, Groenland (NkA). 
Perceel land. 

4. Grotebroek E 38, Groenland (NkA). 
Perceel land. 

5. Lutjebroek E 38a, Groenland (NkA) . 
Perceel bouwland. 

6. Egmond Binnen E 43, Groenland (Rus (1909) 
36). 
Boerderij te VTimmenum . 

7. Hensbroek E 49,1830, 't Groenland (NkA) . 
Perceel land. 

8. Grosthuizen E 52, Groenland (NkA). 
PeLceel land. 

9. Beemster E 73a, Groenland (Van der Aa X 
0647> 634). 
Boerderij, gelegen tegenover de boerderij 
Spitsbergen. 

10. Edam E 77, 1733, Groenlant (NkA). 
Perceel land. 

Groenland als vernoemingsnaam op te voeren 
houdt TIsico' sin. Natuurlijk niet wanneer 
nadere informatie onmiskenbaar er op wijst, 
dat er vernoeming heeft plaats gevonden, 
zoals bij nr 1 en nr 9. Er bestaat echter 
ook een appellatief groenland "grasland, 
weiland", "groen oeverland" (WNT V, 847). 
Schonfeld zegt dat dit woord passim voor
komt, maar dat is niet juist (Schonfeld Vn, 
65). Blijkens Vragenlijst nr 2 (1948) van 
de afdeling Naamkunde van de Centro Comm. 
voor onderzoek van het nederlandse volks
eigen der KNAVI was groenland alleen in 
Groningen algemeen bekend. Verder werd 
het in Drente voor een aantal plaatsen opge
geven die meest in het noorden en oosten 
van de provincie lagen. Uit Overijsel was 
er alleen een opgave ult Staphorst. Dit komt 
min of meer overeen met de verspreiding 
die ook door het Win genoemd wordt: Gro
ningen, Drente, Overijsel. Het is evenwel 
zeer goed mogelijk dat het woord groenland 
vroeger een grotere verspreiding gehad heeft, 
die dan geen schriftelijke neerslag gevonden 
heeft. Waar het appellatief groenland voorge
komen is, kan het ook voor de vorming van 
toponiemen gebruikt zijn. Hoewel het toponiem 
Groenland in i~ederland weI meer geregis
treerd is, heb ik alleen bij de bovenstaande 
tien nrs aangenomen dat het vernoemings
namen zlJn. Ze liggen in een gebied waar 
enerzijds het appellatief groenland onbekend 
is en anderzijds vele andere vernoemings
namen aangetroffen worden waarvan de basis 
door zeevaart en visserij bekend geworden 
is, zoals Hoorwegen, Spitsbergen, Oost Inc:iie 
etc. Het feit dat het denotatum van nr 2 



en nr 5 een perceel bouwland is kan oak 
nog als argument dienen dat we met een 
vernoemingsnaam te maken hebben. Noord 
Holland is een provincie waar herkomstnamen 
vaak als veldnamen functioneren (zie hoofd
stuk I. B. 7J. Daarom heb ik geen vermel
ding en van het toponiem Groenland opgenomen 
die in gemeenten lagen waar blijkens het 
NRF Noord Holland de familienaam Groenland 
voorkwam. 

H AUG E SUN D. Stad op de kust van Zuid
west Noorwegen. 

Linschoten E 216, Hauge Sund (TII.K II I blad 
31 G (1950) l. 
HGebouw". 

H E LSI N G 0 R. De nederlandse exony
mische vorm van deze naam was Elseneur. 

Renesse I 30, 1655, Eiseneur (Rentenaar (1976) 
27). 
Buitenplaa ts. 

IJ S LAN D. 

Watergraafsmeer E 110, 1725. IJsland (Kruizinga 
(1948) 308). 
Hofstede. 

K aPE N HAG E N. 

Woerden E 184, Kop en Hagen (NkA). 
Landhuis. gebouwd omstreeks 1860. 

K aPE R V 1 K. Stad op de kust van Zuid
west Noorwegen. 

Linschoten E 216. Kopervik (TMK III blad 31 
G (1959)). 
"Gebouw". 

N a a R D K A A P. 

1. Oostpolder E 6e. Noordkaap (TMK II blad 
194 (1935)). 
Boerderij. In 1863 heette deze nog Geerestein 
(nr.K I blad 14 (1863)). 

2. Apeldoorn F 151. Noordkaap (Bull. K.N.a.B. 
75 (1976) nr 3-4, afb 57). 
Hoogte. In 1863 heette deze nog de Kaap 
(ibid afb 56). 

3. Doorn F 187. de Noordkaap (Christemeijer 
II (1837) 142). 
Hoagte in de bossen, in de buurt van ata
heite. 

N a a R D P a a L. 

1. Uskwerd C 30. de Noordpool (ammelander 
geslachten I (1958) 8ll. 
Boerderij. De naam is- ontstaan in 1852 bij 
een verplaatsing van het bedrijf. Zuidelijker 
is to en oak de naam de ZUidpool ontstaan. 

2. Tenboer C 76, de Noordf;0ol (NsIl. 
Perceel land. Het is et meest noordelijke 
van het bedrijf. 

3. abdam E 28. de Noardpool (NkA). 
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Perceel land. 

4. Lutjebroek E 38a. de Noordpool (NkA). 
Perceel land. 

5. Oldenzaal G 207. de Noordpool (Stappers
Vurtheim (1971) 201). 
Bijnaam voor het noordelijk deel van de 
gemeente. Het ligt vrij haag en is onbebost 
en daardoor kouder dan andere del en van 
de gemeente (V G 207). 

6. Panningen L 290. de Noordpool (V 
Afgelegen perceel land. 

N a a R W E GEN. 

290). 

1. Tolbert C 106. 1872. Groot Noorwegen (Vinhui
zen (1935) 354). 
Bas. 

2. Kallensoog E 6. 1596. Noorwegen (Schood 
(1979) 321). 
Duingebied aan de rand van de Zijpe. ont
staan langs de rest van een oude slaperdijk. 

3. Andijk E 36. Noorwegen (NkA). 
Perceel land. 

4. Lutjebroek E 38a, 1844. Noorwegen (NkA). 
Perceel land. 

5. Hensbroek E 49. Noorwegen (NkA). 
Perceel land. 

6. Berkhout E 56. Noorwegen (NkA). 
Perceel land. gelegen naast Zweden. 

7. Middelie E 76. Noorwegen (NkA). 
Perceel land. 

8. Steenbergen I 57. steenhuys geheyten Noere
wegen (Van Loon (1966) 811. 
Boerderij. In 1359 is al sprake van Jacob 
Lam van Norweghen. Deze dankt zijn naam 
waarschijnlijk aan de boerderij. 

9. Nieuwland I 84a. Noorwegen (NkA). 
Perceel bouwland. 

S CAN DIN A VIE. 

Twello F 155. Scandinavie (NkA). 
Villa. 

S C HaN EN. In het oudhoogduits luidt deze 
naam Sconaowe (Huisman (1958) 10). Deze vorm 
is ontstaan onder invloed van talrijke oude 
Schonau-namen in Duitsland (Svennung (1963) 
18) . 

1. < Houten E 227, 1248. Sconouwe (aBU II, 
1184); 1305. Blancouwen (Van Schilfgaarde (1949) 
R 25); 1435, Schonauwen · (Van Schilfgaarde 
(1949) R 980) > 
Kasteel en heerlijkheid Schoonauwen. De ont
ginning dateert uit het begin van de twaalf
de eeuw (Van der Linden (1955) 187l. 

2. < Stolwijk K 16. 1323. Schoonhouwen (Reg. 
Han. (1881) 118) > 
Polder Schoonouwen. De ontginning moet ouder 
zijn dan de dertiende eeuw {Van der Linden 



(1955) 308). 

Huisman beschouwt deze beide namen als 
vernoemingsnamen. Ais argument voert hij 
onder andere de huidige -au- spelling van 
nr i aan. Deze spelling is-echter pas aan 
het einde van de middeleeuwen in zwang 
gekomen. De vorm Schonauwen uit 1435 be rust 
op oostnederlands of nederduits dictaat. De 
variant uit 1305, Blancouwen, maakt het 
aannemelijker dat we niet met een vernoe
mingsnaam, maar met een nederlandse samen
stelling op -ouwen "land aan het water" 
te maken hebben, een naamtype dat weI 
vaker in ons land voorkomt. Zie ook hoofd
stuk IV.B.3 S.v. RHINAU. 

S K AGE R R A K. 

1. Zaandam E 86, Skagerrak (Vis (1948) 39). 
Straat, aangelegd in de buurt van het Oos
ter- en Westerkattegat. Dit laatste water 
dankt zlJn naam aan Jochem Pietersz Kat, 
die het in 1636 heeft laten graven (Honig 

(1849) 269). Het valt niet uit te maken 
of de naam Skagerrak ontstaan is nadat 
men de naam Kattegat werkelijk als vernoe
mingsnaam gelnterpreteerd heeft of dat we 
hier met een associatieve naamspeling te 
doen hebben. 

2. < Stellendam 
vln, 224) > 

29a. Skagerrak (Schonfeld 

Deze veronderstelling van Schonfeld berust 
op een verkeerde interpretatie van een vra
genlijst (Rentenaar (1984) in druk). Bij Stel
lend am komt in werkelijkheid geen Skagerrak 
v~~r. 

S P IT S B ERG EN. Deze eilandengroep 
vlerd in 1596 door Viillem Barents ontdekt. In 
zijn journaal noemt hij hem Spitsbergen. Op 
een kaart uit 1612 kornt ook de naam Syitsen
berf voor (Place-Names Svalbard (1942 399-
400 . 

1. Houtigehage B 98b, 1791, gronden op 
bergen (Van der Molen (1978) 96; de 
bergen (Leeuwarder Courant, 4-7-1975). 
Heideveld. 

Spits
Spits-

2. ldsegahuizum B 107a, de Spitsbergen (NkA). 
Perceel \~eiland. 

3. Zuidbroek C 125, Spitsbergen (Geertsema 
(1910) 375). 
Deel van de polder Jagerswijk, Spitsbergen 
en Kostverloren, opgericht in 1793. De naam 
moet ouder zlJn, want het Spitsbergerveen 
werd al in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw aan snee gebracht (Keuning (1933) 70). 

4. Grotebroek E 38, Spitsbergen (NkA). 
Perceel land. 

5. Lutjebroek E 38a, Spitsbergen (NkA). 
Perceel bouwland. 

6. Beemster E 73a, Spitsbergen (Van der Aa 
X (1847) 634). 
Boerderij, gelegen tegenover de boerderij 
Gmen land. 
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7. Oostzaan E 87, Spits bergens Braeck (K Uytw . 
S1. (1681)). 
Waarschijnlijk heette het land bij deze braak 
*Spitsbergen. 

8. Oudehaske F 13, Spitsbergen (Fr PIn 11 
(1958) 87). 
Greide. 

9. Oude ~lirdum F 36, Spitsbergen 
ringa (1853) Aanhangsel, 9). 
Buurt, in 1889 bestaande uit een 
en een burgerhuis, samen drie 
(Hepkema, 493). 

(Gille He-

boerderij 
gezinnen 

10. Apeldoorn F 151, Spitsbergen (K Kuyper 
(+ 1866)). 
papierfabriek. Een informant van omstreeks 
1950 noemt Spitsbergen een laaggelegen wei
land (NkA). 

11. Hoenderlo F 173 , Spitsbergen (Veldhorst 
(1965) 124). 
Bos en zandverstuiving . Hier ook Siberie, 
Nova Zembla en Kijkduin . 

12. Venendaal F 191, Spitsbergen (NkA). 
Perceel land. 

13. Renen L 8, Spitsbergen (Haakman (1847) 
246). 
Houtmagazijn bij Remmerden. 

14. Lobit L 80, Spitsbergen (iC Boven Rijn 
(1784)) . 
"Gebouw" aan de Bovenrijn bij Tolkamer. 

Hoewel Spitsbergen ook een nederlandse naam
vorming kan zijn, neem ik toch aan dat 
de bovenstaande nrs vernoemingsnamen zijn. 
Uit de beschrijvingen van de denotata blijkt 
in de meeste gevallen dat het om vlak ter
rein moet gaan. Bovendien is in de verschil
lende gevallen ook de aanwezigheid van 
andere vernoemingsnamen aan te wijzen. 

S T 0 C K H 0 L M. 

Julianadorp E 6a *, Hoeve Stockholm 
blad 14 B (1952)). 

(TMK II I 

Boerderij, gebouwd na 1902 (vgl TMK I blad 
14 (1902)). 

T RON D H ElM. Havenstad in Noorwegen. 
De oudere, nederlandse exonymische vorm van 
deze naam is Dronthe(i)m. 

Vlatergraafsmeer E 110, Dronthem (Kruizinga 
(1948) 102)). 
Hofstede, in 1700 gebouwd door Johannes 
Abo, consul van de koning van Denemarken. 
Zijn vader kwam uit Trondheim. 

ZViEDEN. 

Berkhout E 56, Zweden (NkA). 
Perceel land, gelegen naast Noorwegen. 





IV.B.8 GROOT BRITTANNIE 

B R T TAN N I E. Groot Brittannie 
staat tegenover. Klein Brittannie of Bretagne. 
Dit franse schlerelland heette oorspronkelijk 
Armonca. maar kreeg zijn nieuwe naam nadat 
britse kolonisten uit Cornwall en Devon zich 
er vanaf de vijfde eeuw gevestigd hadden (De 
Tollenaere (1970) 27). In de franse middel
eeuwse literatuur wordt met Bretagne meestal 
Groot Brittannie bedoeld en slechts zelden Bre
tagne (Flutre (1962) 211). Vgl ook Bertaengen. 
dat men nu Engelant hiet (Johannes de Beke 
0982) 9). 

1. Alkmaar E 45. 1595, Bertange; Brytangy 
(Fasel (1978) nr 2, 16). 
Perceel bouwland. 

2. Hillegom E 114, Brittanje (TMK III blad 
24 H (1949)). 
Boerderij, gebouwd na 1927 (vgl TMK II blad 
323 (1927)). 

3. Ruwiel E 153, 1217, Britannien (OBU II, 
646); 1217, Bertanien (OBU II, 651); 1282, 
Bartangen (Gysseling, Corpus I, 496); 1482, 
Pertengen (Muller (1891) R 1443). 
De polder Portengen . De ontginnin" ervan 
dateert misschien nog van v66r 1100 (Doe le
man (1982) 87). Het gebied viel deels onder 
het aartsdiakonaat van Oudmunster, deels 
onder dat van de choriepiscopus (MuHer, 
Kerk. Ind., 353, 396). 

4. Heteren L 21, Brittainje (StiBoKa). 
Perceel land. 

COL C H EST E R. Stad in Essex. 

Sloten E 103, Colchester (K Amstellandt ~ 1750)). 
"Gebouw". 

D A V E N TRY. Stad in Northhamptonshire. 

<Deventer F 133, Deventer > 
Verschillende auteurs menen dat deze plaats 
naar Daventry vernoemd is omdat de angel
saksische prediker Liafwin daar gestudeerd 
zou hebben (Blok (1963) 152; Hekket (1967) 
121). Deze gedachte is voor het eerst gel an
ceerd do~r J.H. Halbertsma in 1876. Hij blijkt 
echter met op de feiten te steunen. Er is 
over de afkomst van Liafwin niets bekend 
(Halbert sma (1982) 718). De etymologie van 
de naam Deventer bli.jft een probleem (Gysse
ling TW, 1118; Hekket a.w., 120-125). 

DOG G E R S BAN K. De slag bij Doggers
bank op 5 augustus 1781 heeft nog jaren lang 
ons vaderlands gevoel gestreeld. Onder leiding 
van Zoutman en Van Kinsbergen versloegen 
de hollanders vrij onverwacht een engelse vloot 
onder Parker. Het zou onze laatste maritieme 
overwinning op de engelsen blijken te zijn. 

Apeldoorn F 151, Doggersbank (Tideman (1885) 
8). 
Luitenant-admiraal Van Kinsbergen (1735-
1819) bracht zijn laatste levensjaren in Apel
doorn door. Hij vatte het plan op van een 
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heide een publieke weide te maken. Hij is 
echter niet verder gekomen dan het plaatsen 
van een slagboom met de naam Dogrersbank 
erop (vgl TMK II blad 412 (11s86-1887 • 

ENG E LAN D. 

1. Stadskanaal C 189, Engeland en Amerika 
(Van der Ploeg (1977) 118). 
Twee gasfabrieken, opgericht 1857-Us60. 

2. Leimuiden E 141, Engeland (TMK 
31 (1955)), 

blad 

Boerderij in de in 1666 drooggemaakte Wasse
naarsepolder. 

3. Akkooi K 76b, Groot Engelandt en Klein 
Enfelandt (Med. v.d. hist. kring west Bcti:iWe 
4 1976) nr 2, 14-15). 
De boerderij Groot Engelandt dateert uit de 
tijd toen koning-stadhouder Will em III op 
het jachtslot der Oranjes, die tevens baron
nen van Akkooi waren, kwam jagen. De boer
derij Klein Engelandt is in 1843 gebouwd. 
De reciprokering groot-klein zal toen weI 
ontstaan zijn. --

In de discussie over de betekenis van het 
topograrisch appelliitief ~ of cnk heefl 
men engeland altijd enigSZlns terzijde ge
plaatsl. Ook de vers-preiding van het topo
niern Engeland is nag niet voldoende onder
~ocht. Diok kwam tal zevcntien ve.rmeldingcn 
In Nederland (Blok (1958) 14-15). De naam 
blijkt echter meer dan veertig keer voor 
te komen en dan vooral in streken buiten 
het eigenlijke kerngebied van de engen en 
enken. De samenhang van het woord engeland 
met ~ of enk staat echter weI vast. Daarom 
hoeven we bij het voorkomen van de naam 
Engeland over het aigemeen niet aan een 
vernoemingsnaam te denken, zoals hier en 
daar nog weI eens in de lokale geschied
schrijving gebeurt. De bovengenoemde nrs 
1 en 3 spreken voor zichzelf. Nr 2 lijkt mij 
~ok een vernoemingsnaam. De boerderij kan 
Immers pas na 1666 ontstaan zijn, toen het 
appellatief engel and in Zuid Holland waar
schijnlijk niet meer bekend geweest zal zijn. 

HAM PST E A D H EAT H. Heidegebied 
ten noordwesten van Londen. 

Maarsbergen F 185a, Hampstead Heath (TMK 
II blad 466 (1912)). 
"Gebouw", daterend van na 1891 (vgl TMK 
II blad 466 (1891)). 

H Y D E PAR K. Park in Londen. 

Doorn F 187, Hydepark (Demoed (1974) 243). 
Buitenverblijf, in 1815 gesticht door de koop
man Hoff. 

H E T K A N A A L. 

1. Oosterburen B 4, het Kanaal (V B 4). 
Onofficiele naam voor een weg naar de buurt 
Zevenhuizen. De naam was waarschijnlijk 
door zeelui gegeven. 

2. Amsterdam E 109, het Kanaal (Van Gelder 



(1913) 67). 
In de achttiende eeuw naam voor een gracht
je bij het Kattegat. Ik neem aan dat we 
met een vernoemingsnaam te maken hebben 
omdat kanaal voar de negentiende eeuw niet 
in de amsterdamse hydronymie voorkwam. 

L A U E R D ALE. Heerlijkheid in Schotland. 
De nederlandse exonymische vorm van deze 
naam was Laterdale. 

[Vere I 66. Laterdale (Ermerins (780) 88-
96; VI (1792) 163}]. 
Kasteel. dat aanvankelijk ti.agdalon heette. 
Aan het einde van de vijftiende eeuw kwam 
het in bezit van het geslacht Van Borssele 
van Laterdale. 

LON DEN . 

1. ll.arrum B 22a , L yts Londen (V B 26a). 
Spotnaam voor dit dorp. 

2. Niekerk CWO. Londen (de Vries (946) 19). 
Herberg. gelegen-------u;-een streek die Engeland 
heet. Een naamspeling? Volgens een informant 
uit de buurt kwamen er veel engelse kooplui 
voor de paardenmarkt in Sebaldeburen B 
7la. 

3. Enschede G 234. .:!: 1865. Klein Londen (Jb 
Twente (1979) 38). 
Bijnaam voor deze stad. De naamkeuze be
rustte op de aanwezigheid van de vele fa
brieken. "geheel op engelsche manier inge
rigt" . 

4. Wissekerke I 47 . Londen (Van Strien (974) 
13) . 
Aantal huisjes rond het paardenwed de 
Theems. 

5. Middelburg 81. 1750. Londen (K Hattinga. 
map 10). 
Buitenplaats. 

6. • sHeer Arendskerke 
(V I 70). 
Buurschap te Tendewege. 

86. Klein Londen 

RIC HMO N D. Stad m'et kasteel en park 
ten westen van Londen. 

!;iaarsen E 189. 1776. Richmond (Van Luttervelt 
(1943) 78). 
Buitenplaats. 

SUN BUR Y. Dorp bij Londen. 

Hilversum E 161. Sunbury (De Rijk (1905) 39). 
Villa. 

THE EMS. 

Wissekerke I 47. De Theems (Van Strien (974) 
13) . 
Drinkwaterput v~~r paarden. De huizen er 
omheen he etten Londen. 

TOT TEN HAM. Voorstad van Londen. 

Slagharen. G 92. Tottenham (Drente (978) 243). 
Kwekerij. in 1!ITl9 gesticht door iemand die 
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met een engelse vrouw getrouwd was. Later 
is de naam vervangen door Moerheim. 



IV.B.9 BELGIE EN LUXEMBURG 

ANT W E R PEN. 

1. Eierland A 5, Antwerpen (K Kikkert (1854). 
Boerderij, gesticht na 1835. De belangrijkste 
bedijker van Eierland, N.J. de Cock, hield 
tot 1832 kantoor in Antwerpen. Het geven 
van vernoemingsnamen aan de boerderijen 
in Eierland was waarschijnlijk gelnspireerd 
door M.D. Teenstra, die daar van 1835 tot 
1837 directeur van de Landbouw was (Van 
der Vlis (975) 351-365; Rentenaar (1975) 
144-145) . 

2. Hogerheide I 102a, 1761, Klein Antwerpen 
(Van Ham (1980) 68). 
Boerderij annex herberg. 

3. < Zuidzande I 106, Antwerpen polder (K Zee
land [1655]) > 
De naam van de Antwerppolder, 1417, den 
polre van den nieuwen aenworpe, is samenge
steld met mn I. anworpe "aangewassen land" 
(Nagtglas (1880) 526; Gottsc h a lk II (1958) 
4). 

4. Hulst 142, Oud Antwerpen (V 144a). 
Oud straatje waar vroeger de haven was. 

5. Rozendaal K 174, 1697, Antwerpen (Van 
Hasselt en Weijnen (1948) 65). 
In 1697 bos, in 1825 weiland. 

ASS E B ROE K. Gemeente in West Vlaan
deren. 
De Flou «(1925) 141) zegt dat op het grondge
bied van Aardenburg vroeger de naam Asse
broucke voorkwam. In De Flou Wb is daarover 
echter niets te vinden. 

BEL G I E. 

1. Jubbega-Schurega F 20, 1901, re~ie of BeI-
~ische wijk (Van 't Zandt (1901 32-534). 

ehucht tussen Hemrik en Hoornsterzwaag. 
De bevolking wijkt in Ievenswijze af van 
de omgeving (Van 't Zandt). De bewoners 
werden "ruterkes" genoemd. Zij vormden een 
aparte gemeenschap die af zou stammen van 
honderd ruiters (mannen, vrouwen en kin
deren) die hier in de franse tijd naar toe 
gekomen zouden zijn (RND XV (1955) 352). 
Dit gehucht was vroeger zeer berucht. De 
inwoners gingen in Belgie werken (V B 57). 
De inwoners worden "de belgen" genoemd. 
De naam zou ontstaan zijn in het begin van 
de vervening toen veel werkloze belgen naar 
de nederlandse verveningen trokken (V F 20). 
Men had het idee dat Belgie een armoedig 
land was (V B 122). 
Er bestaat bij de informanten dus geen dui
delijkheid over de secunda ire connotaties 
van de basisnaam, noch over het naamkeuze
motief. Mogelijk hebben we met een bellieke 
vernoeming uit de tijd van de belgische op
stand te maken, vgI hoofdstuk I.B.5. 

2. Haaksbergen G 257, Belgie (NkA). 
Perceel land. 

BEL LEA L L I A N C E. Hoeve ten zuiden 

van Waterloo Hier stonden op 18 juni 1815 de 
duitse troepen. Vandaar dat er in de duitse 
literatuur altijd over de slag bij Belle Alliance 
gesproken wordt. Belle Alliance speelt in de 
duitse toponymie dezelfde rol ais Waterlo in 
de engelse en nederlandse (B. 0975-1976) 251). 

1. Hillegom E 114, 1865, Belle Alliance (brief 
A.M. Hulkenberg, Lisse, 5-01-1951). 

383 

Landhuis, gebouwd in 1865. Door bollenpellers 
ter plaatse weI De Billen van ans genoemd. 
t:!aamkeuzemotief onbekend Hulkenberg). Zie 
over 1865 als jaar van een revival van napo
leontische namen hoofdstuk II. 2. 

2. Tegelen L 270, Ie helft 1ge eeuw, La Belle 
Alliance (Driessen [1952] 29). 
Herberg. Tegelen was oorspronkelijk guliks 
gebied. Na de franse tijd werd het nog tot 
1817 door de pruisen betwist (Driessen [1952] 
11-12). De oorspronkelijke duitse onderhorig
heid verklaart waarom we hier een vernoe
ming naar Belle Alliance vinden. 

B 0 U 
Limburg. 

L LON. Kasteel in de provincie 

<Velp L 27a, 1531, Bijlijon (Kerkkamp (1964) 
47); 1535, Billioen (NGN 3 (1893) 54); 1535, 
Bouillion (Nijhoff (1828) 165); 1538, Bi j lijon 
(Kerkkamp (964) 47); 16e c euw, BouUon (Ni j 
hoff VI 3 (1875 ) 974); 1585, llillyocn (NGN 
3 (1893) 54); 1685, Boljon, Boljoen (N a vor
scher 38 (1888) 478» 
In 1530 verpandde Karel van Egmond, hertog 
van Gelre, aan Henrick de Groiff de Gelderse 
Waard in ruil voor het huis Broekerhave. 
Hij liet dit laatste afbreken en bouwde daar
voor in de plaats in 1531 het kasteel Biljoen 
(Kerkkamp (1964) 20, 47). 
Schonfeld «(1956) 128-129) meent dat Biljoen 
vernoemd is naar het slot Bouillon aan de 
Semois. De vorm Biljoen is volgens hem een 
ontronding van Bullioen, Boullieon. Huisman 
«(1963 114) denkt ook aan vernoeming en 
meent dat Karel van Egmond daarmee Godfried 
van Bouillon, het ideaal van de middeleeuwse 
ridder, heeft willen eren. Deze gedachte vin
den we oak bij Gorissen «(1972) 48). Terecht 
zegt Kerkkamp (a.w. 48) dat uit de bronnen 
geen enkele verbinding met het kasteel 
Bouillon of met Godfried van Bouillon aan 
te wijzen valt. Als het slot en de held in 
de middeleeuwen zo beroemd waren, waarom 
vinden we Bouillon dan niet vaker ais ver
noemingsnaam? Biljoen als ontrondingsprodukt 
is in theorie alleen mogelijk als Bouillon 
een -u- zou hebben. Verschillende van de 
oudste vormen van Biljoen hebben daarentegen 
een lange klinker. Bovendien ligt Biljoen 
niet in een ontrondingsgebied. De ontronding 
waarmee we hier te maken hebben, is eigen 
aan de dialekten van Holland, Zeeland en 
Vlaanderen (Schonfeld Hist. Gr. 45). lets 
anders is dat het hoe dan ook moeilijk is 
iets te zeggen over mogelijke ontronding van 
de eerste vokaal van een woord als het 
accent op de laatste lettergreep ligt. Schon
feld verwijst verder nog naar de oudste ver
melding 852 , Builon, van Ilouillon. Deze wordt 
genoemd door Carnoy ([1948] 96). Gysseling 
(TW 172) gedt deze vermeld ing echter niet. 
Schonfeld refereert ook aan de naam van de 



familie Van Billoen. Van Bulloen. die in 
de zestiende eeuw op de Hof van Bulloen 
te Sint-Stevens-Woluwe woonde (L indemans 
(955) 499). Helaas geeft Lindemans geen 
bewijsplaats dat de naam van deze familie 
een herkomstnaam op basis van de plaats
naam Bouillon is. 
In de oudere literatuur werd de naam Biljoen 
verklaard uit mnl. billioen (vgl Huisman 
ibidem). Dit lijkt mij nog steeds de meest 
wa arschij nli j ke verklaring. BHlioen (be lgi oen. 
bilgioen. bulioen. boelioen. bolieen) ull 
Frans bil10n "goud en :dlver m t (I nde re me~ 
talen vermengd en minder karaten bevattende 
dan bij de ordonnantH!n was voorgeschreven" 
(Mnl Wb I, 1257). Ballifin (baliun, billun) 
"ungemunztes Silber oder Gold von geringem 
Feingehalt. schlechte Silbermunze" (Lasch
Borchling I, 139). In Frankrijk werden mun
ten van te slecht gehalte billon verklaard. 
Degene die deze munten moest inzamelen heet
te een billoneur. Hier hangen de familiena
men Billion, Bilon, Bilonne, Billonart mee 
samen --n;rorlet lI967) ~ Vgl 1830, "De 
kruidenier ••• stortte in de ..• schaal eenige 
gekapte billioen verklaarde duiten" (Reinsma 
(1961) 70). 
Het lijkt mij dat de naam Biljoen ontstaan 
is op het moment dat besloten werd het huis 
Broekerhave af te breken. Vit de citaten 
bij Kerkkamp blijkt namelijk dat Biljoen 
zijn naam al droeg toen met de bouw begon
nen werd. Men heeft het wooed billioen in 
overdrachtelijke zin toegepast voor een bouw
werk dat te slecht geworden was en dus 
vervangen moest worden. Typologisch is de 
naam V(1) ongewoon. We moeten echter beden
ken dat de tijd van de bouw en dus van 
de naamgeving van kastelen in 1531 zo goed 
als voorbij was. Daarmee was ook de norme
rende dwang van het vormen van samensteI
lingen met - stein , -hors t etc. sterk afge
zwakt. Dat de naam BU, otn ook de nieuw
bouw bleef denoteren, oe 1 g een verbazing 
te wekken. Plaatsnamen kunne n uitstekend 
functioneren ook al komt hun betekenis niet 
meer met de aard van het denotatum overeen. 
Vgl v~~r de naam Biljoen verder het Leen 
te Billioen te Bazell217, 1290, Beliun; 
1309, Biliun; 1564, Billon; 1683, Bi1TIOeIl; 
1710. Billen (Maris (I97OJ 170). Maris ver
wijst naar mnl. bulioen "slechte meekrap". 
Deze betekenis heb ik echter nergens geattes
teerd gevonden. Te Renen wordt in 1475, 
Johao van Balioen vermeld en het huis, 1519, 
Baelioenesteyn; 1585-1587, Bil (l )ionesteyn 
(V a n lLerson (960) 97). VgI 1492, Johan 
va n BUicen (Maris (956) 368). De vormen 
met -a- laten zien dat ook het mnd. bal(I)iun 
hier bekend was. 

B 0 U V I G N E S - SUR - M E USE. 
Gemeente in Namen. 

1. Wolfaartsdijk 
(1866) ). 

67a, Bouvigne (K Kuyper 

Boerderij in de Oost-Nieuwlandpolder. Geen 
verdere gegevens bekend. De naam kan niet 
uit het nederlands verklaard worden. Mis
schien een vernoemingsnaam? 

2. < Ginneken K 179, 1425. Boeverijen; 1504, 

Bove rijen; 1611, 
Boevanje; 1744, 
181C:> , Boevedjen; 
(1977) 9) > 

Boverijen of Boeverie; 1722, 
Boevenjen; 1802, Bouvigne; 
1833, Bouvigne (Brekelmans 

Kasteel. Mnl. boverie "koestal, melkerij, 
boerderij". Sinds ---rB"33is de schrijfwijze Bou
vigne vast. Waarschijnlijk heeft de eigenaar 
bij de verfransing van de naam omstreeks 
1800 aan de plaats Bouvignes gedacht (Bre
kelmans ibidem). 

B R U SSE L. l ie over Brussel ais bellieke 
vernoemingsbasis in 1830 hoofdstuk I. B. 5. 

1. Hantumhuizen B 12, Brussel (V B 12). 
Enkele perce len weiland op grote afstand 
van de boerderij van de eigenaar. 

2. Wanswerd B 26a, Lyts Brussel (V B 26a, 
B 7). 
Spotnaam voor het dorp. 

3 .. Leens C 24, toen weleens Klein Brussel gemlemd 
(lijlma (1884) 200). 
Leens vormde in 1831 het centrum van het 
verzet in Groningen tegen de gedwongen le
ning tot financiering van de Tiendaagse Veld
tocht. In de Marne had men ook in oktober 
1830 al tegen het oproepen van de schutterij 
g eprotesteerd (lijlma a.w. 199-200; Van Weer
den, 120, 125; zie verder hoofdstuk I.B.5.). 

4. Stitswerd C ' 33a, Lutje Brussel (Moerman 
(1956) 11). 
Bijnaam voor het dorp. 

5. Oldenzijl C 035, Lutie Brussel (Moerman 
(1956) 11). 
Bijnaam voor het dorp. 

6. Peize C 147, Brussel (TMK I blad 12 (1860». 
"Gebouwll

• 

7. Vries C 177. Brussel (Mulder (1941) 56). 
Perceel land. 

8. Sloten F 35, Lits Brussel (RND XV (955) 
396), 
Spotnaam voor deze stad, die ook weI Lits 
Mokum genoemd wordt. 

9. Drunen K 143, Brussei (NkA). 
Perceel land bij het huis Fellenoord. 

B V R ST. Gemeente in Oost Vlaanderen. 

Eierland A 5, Burst (K Kikkert (1854». 
Boerderij, gesticht na 1835. Onder de aandeel
houders van de bedijking bevonden zich ook 
belgen (Van der Vlis (975) 351-353). lie 
ook s.v. ANTWERPEN. 

CAM B RON. Klooster in Henegouwen. 

Stoppeldijk 140a. 1745. Polder van Cambron 
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(K Hattinga map 1); Groot Cambron en Klein 
Cam bron (Van der Aa III (1841) 10-11). 
Het gebied van deze polders behoorde in de 
middeleeuwen aan het klooster Cambron dat 
het in 1223 in bezit gekregen had. De streek 
werd in 1586 geinundeerd. Groot Cambron 
werd bedijkt in 1707 en Klein Cambron in 
1770 (Wilderom IV (1973) 153). 



C H A R L E R OLStad in Henegouwen, reeds 
in het begin van de negentiende eeuw centrum 
van verschillende industrieen. 

Almelo G 173, het Schalderoi ([Hattink][ 1903] 
49); Schalderooi (V G 173). 
Straat. V G 173 denkt aan vernoeming. Hat
tink zegt alleen "Charles-Ie-roi of Koning 
Karelstraat" . 
Dateert de vernoeming misschien uit de begin
tijd van de industrialisatie van de textiel
nijverheid? 

C H e V REM 0 NT. Deze naam komt,' in 
verschillende grafieen, vele malen in Belgie 
en Frankrijk voor (Vannerus (951) 101-118). 

< Chevremont Q 121a, 1396, Scaveymont (Tum
mers (1962) 53) > 
Volgens het verhaal zou de abdij Rolduc 
in de zeventiende eeuw mijnwerkers uit het 
luikse kolenbekken gehaald hebben. Zij zou
den Chevremont naar hun plaats van her
komst vernoemd hebben. Dit verhaal is on
juist, zoals reeds uit de datering van de 
oudste vermelding blijkt. Chevremont is te 
verklaren als *Cavatum montem "berg met 
steile hellingen die afdalen naar een holle 
weg of gracht". De vorm Chevremont is een 
verbastering van *Chavemont en dateert uit 
de franse tijd (Tummers (962) 54). 

DEC I TAD E L V A NAN T W E R PEN. Een 
citadel, fro citadelle is "een vestingwerk van 
zekeren omvang en van woonverblijven voorzien, 
bij een stad gelegen, en die stad beschermend 
en beheerschend" (WNT Ill, 2045), Het WNT 
geeft alleen een citaat uit 1672 betreffende 
Utrecht en een uit 1715 betreffende Luik. De 
oudere woordenboeken noemen het woord niet. 
Het eerst wordt het opgenomen door Weiland 
«(1824) 82): citadelle "kleine vesting, burgt, 
stadsvest". V66r de negentiende eeuw zal het 
woord dus weinig gebruikt zijn. De kans dat 
het voor de vorming van toponiemen toegepast 
werd, zal dan ook gering geweest zijn. Zoals 
we hieronder kunnen zien, komt de naam de 
Citadel vele malen in ons land voor. We hebben 
hier echter niet met naamvorming op grond 
van appellativisch woordmateriaal te doen, 
maar met bellieke vernoeming. Vernoemingsbasis 
is namelijk de Citadel van Antwerpen, die zo'n 
belangrijke rol tijdens de belgische opstand 
gespeeld heeft (vgl hoofdstuk I.B.5). 

1. Anjum of Ezumerzijl B 13b, de Sitadel. 
Een oude vrouw vertelde dat zij in haar 
jeugd te Ezumerzijl gewoond had op een 
plaats, de Sitadel genoemd, "hwant der hie 
in Sitadel stien". Deze plek is niet meer 
te lokaliseren (Poortinga (1956) 29). Poortinga 
meent dat hier sprake is van een herinnering 
aan het verzonken Ezonstad. Dykstra gelooft 
niet aan dit verhaal. Zonder bron te noemen 
zegt hij dat de oude "franse kazerne" te 
Anjum ook weI de Sitadel genoemd werd (Dyk
stra (1958) 25). De lokalisering blijft onze
ker, maar er zal ongetwijfeld een buurtje 
of een groepje huizen geweest zijn dat om
streeks 1831 naar de Citadel van Antwerpen 
vernoemd is. 

2. Sint Jacobi Parochie B 18, Citadel (NkA). 

Perceel bouwland. 

3. Winaldum B 44, de Citadel (Fr Ak). 
Dubbele arbeiderswoning. 

4. Huizum B 57, Citadel (NkA). 
Perceel land. 

5 . Akkrum B 120, de Sitadel (Van der Molen 
(1957) 83). 
Rijtje huizen, genoemd naar een vroegere 
boerderij. 

6. Groningen C 108, de Citadel (Feith (1893) 
213) . 
Bijnaam voor het gebouw van de Kweekschool 
voor de Zeevaart, opgericht 1858, afgebroken 
1870. 

7. Scheveningen 
rna as I (1926) 
a.w. 33). 

D I, 
421) ; 

1853, het Citadel (Ver
het Sikkadel {Vermaas 

Blok huizen met een aantal gezinnen die vaak 
moeilijkheden maakten. 

8. Assendelft E 82, de Citadel of Boveeg (Boe
kenoogen (1897) 126). 
Perceel land. 

9. Balk F 34, Citadel (NkA). 
Perceel land.-------

10. Oudemirdum F 36, de Citadel (Fr Ak). 
Heuvel met bos. 

11. Oldenzaal G 207, het Citadel (Molkenboer 
en Weustink (1978) nr 7). 
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Stadswijk. 

12. Markelo G 222, Citadel (TMK I blad 34 
(1884» • 
"Gebouw". Naamloos op TMK I blad 34 (1861). 

13. Eppenzolder G 257, Citadel (NkA). 
Perceel land. 

14. Nieuwdorp 
(1959) 73). 

85a, de Citadel (De Smit II 

Wijk, waar volgens volksoverlevering het 
eerste huis in 1832 tijdens het beleg van 
de Citadel van Antwerpen gebouwd werd. 

15. Driel L 22, Citadel (StiBoKa). 
Perceel land. 

16. Alfen L 89, Citadel (StiBoKa) 
Houtpas. 

17. De Mortel L 207b, Citadel (TMK III blad 
51 F (1953». 
"Gebouw". Nog niet op TMK I blad 51 (1939). 

D I K S M U IDE. 

Didam L 34, 1729, Dixmude (Tinneveld (1973) 
88). Boerderij, vernoemd naar de heerlijkheid 
Diksmuide, die in 1607 door graaf Frederik 
van den Bergh gekocht was. 

D 0 0 R N K. 

1. < Zalk F 95, de Doornik (TMK 
(1897) > 

blad 21 



"Gebouw". 

2. < Vorden F 184, Doornik (K Kuyper (1867»; 
Deurninck (TMK II blad 434 (+ 1880» > 
"Gebouw". 

3. < Indoornik L 21*, 1318, Dornick (Anspach 
(1893) 81) > 
Gehucht. Er bestaat veel verwarring over 
de oudste vormen van deze en de volgende 
naam. 

4. < Lent L 68, einde lIe eeuw, Tornacum (Gys
seling TW 279) > 
Gysseling lokaliseert het gehucht Doornik ten 
onrechte in Heteren. 

5. < Varik L 87, 1668, den Doornijck (RLG V, 
521) > 
Twee perce len land. 

Gysseling beschouwt nr 4 als een vernoe
mingsnaam. Dit lijkt ml) minder waarschijn
lijk. In dit deel van het land komen in 
het geheel geen vroege vernoemingsnamen 
voor. Schonfeld meent dat nr 3 en nr 4 kel
tische namen op - scum zijn (Schonfe ld (1917) 
169-170). Dit is a 1 door J. de Vries i.n rwij fel 
getrokken (De Vries (1937) 300- 304). Volgens 
hem gaal het hier am een germaanse naam . 
De vocm Tornacum zou slechls een rei"nterpre
tatie door een noordfranse schrijver zijn. 
Speciaa 1 i.n het noordwesten van he t ger
maanse taalgebied komen veel 8vpellativa 
met een -k-suffix voor. Daarnaast vinden 
we in een groat gebied rechts van de Rijn 
toponiemen met een -k-suffix. 
Voor zover we niet met ontwikkelingen uit 
-wijk, -dijk, -lijk, -ink, -beek, etc. te 
maken hebben gaat het hier in beide geval
len waarschijnlijk om onverschoven relikten 
van een voorgermaanse substraattaal (Kuhn 
(1959) 9-11; Gysseling TW 1118-1119; Krahe
Meid (1967) 211-216). 
Gezien het feit dat de naam Doornik twee 
maal mel een lidwoord voorkom~l het 
mij niet onwaarschijnlijk dal er een appella
tief *doornik bcsta.an heeft dat oo.k voo'!.'" 
de vorming- van de plaatsnamen gcbruikt 
is. Over de betekenis van dit *doornfk durf 
ik niets met zekerheid te zeggen. ----

F R I SIN GEN. Plaats in Luxemburg. 

<Vreeswijk E 225, 918-948, Fresionouuic (DB 
195) > 
Het namenveld waar Vt'eeswijk deel van uit 
zou maken, bestaat niet (Diok (1971) 13-16). 
Taalkundig noch historisch is er reden om 
Vreeswijk als vernoemingsnaam te beschou
wen, zoals Huisman doet (Huisman (1965) 
324). 

G E N T. 

1. Eierland A 5, Gent (K Kikkert (1854». 
Boerderij, gesticht na 1835, vernoemd naar 
de plaats van herkomst van enkele aandeel
houders van de bedijkers (Van der Vlis 
(1949) 244). 

2. [Jutfaas E 223, Huis te Gent]. Zie hoofdstuk 
LB.7. 

3. < 't Waal E 226, de Gend (TMK 1 blad 38 
(1858)) > 
Boerderij. VgI 1414, Gentwech (Gysseling -
Blok (1959) 11). 

4. Westdorpe I 166, 1745, Kleyn Gendt (K Hat
tinga, map 1). 
Het gehucht Klein Gent ligt in de Autriche
polder, die in 1620 bedijkt is (Wilderom IV 
(1973) 160). 

5. < Vucht K 168, 1385, te Ghendt; 1448, in 
de Ghendt (De Kort (1978) 68) > 
Buurt of blok? 

6. < Gent L 70, 793, cop • .:': l170, Gannite (Gys
seling TW 396) > 
Dorp. 

7. < Overloon L 209a, de Gent (K Tranchot blad 
18 (1802-1804» > 
Boerderij? 

De nrs 3, 5, 6, 7 Zl)n geen vernoemingsna
men. GysseUng twijfelt bij nr 3 tussen een 
prehistorische waternaam en een naam terug
gaand op een oud appellatief. Bij nr 6 geeft 
hij geen etymologisch commentaar. Voor de 
naam de Gent zijn parallellen in ScandinavH~ 
te vinden, waar op een aantal pIa at sen de 
waternaam Ganda en varianten voorkomen. 
Deze namen hang en samen met oudnoors gandr 
m. "stok, staak, pin". Als waternaam bete
kenen ze "stroom met een rechte loop" (Kous
g<ird SI1\rensen DSA II 197). MogeUjk zijn 
de nrs 3, 5, 6 oorspronkelijk ook waterna
men. Het is de vraag of nr 7 hier ook bij 
hoort. Gezien zijn ligging aan de rand van 
de Peel moet deze boerderij [?] laat ontstaan 
zijn. Als verklaring voor de naam de Gent 
vaH hier ook aan gent "mannelijke gans" 
te denken. In andere del en van het land 
heet deze vaak ganzerik. Juist in het noord
oosten van Noord Brabant en in het Peelge
bied wordt echter de term gent gebruikt (WBD 
1 afl 6 (1980) 1010). 

G R E U N E R I E S. Vroeger La Grunerie, 
voormalige heerlijkheid te Escanaffles in Hene
gouwen (Houet 226; Ch,otin 424). 

Oestgeest E 136, de Greuneneije [sic] (Teg 5t 
Holland III (1746) 415). 
Het huis de Grunerie werd gebouwd door de 
belgische edelman Jean Mamuchet, die onder 
andere de heerlijkheid la Grunerie bezat. 
Als stichtingsdatum worden genoemd + 1635 
en + 1660 (Van Varik (1972) 55; Van Krieken 
(1975) 52). 

H ElL E. Niet te lokaliseren. 

< Heile 1 125a, + l180, D. de Heila (Tavernier
Vereecken (1968) 406» 
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Gottschalk meent dat het dorp Heile zijn naam 
gekregen heeft van het geslacht Van Heile 
(Gottschalk I (1955) 56). Tavernier-Vereecken 
wijst er echter op dat er nergens een plaats 
van herkomst van dit geslacht aan te wijzen 
valL Voor een verklaring van de naam aar
zeIt zij tussen de voorstellen van Gysseling, 
*hagila "bosje" of *hago + 10, en samenhang 
met het ww. helen, heilen "dijken herstellen". 



H ELL N GEN. Plaats in Luxemburg. 

<Vianen K 30. 1250 cop. 15e eeuw. Hulsdinghe 
(OBU III 1222) > 
Ten onrechte beschouwt Huisman de naam 
van het gehucht Helsdingen als een vernoe
mingsnaam (Huisman ( 1965) 324) . Zie s. v. 
FRlSlNGEN. 

HEN EGO U WEN. 

Hedel K 144. Henegouwen (StiBoKa). 
Perceel land. 

HER E N TAL S. Gemeent-e in Antwerpen. 

Eierland A 5. Herentals (K Kikkert (1854». 
Boerderij. gesticht na 1835. Onder de aan
deelhouders van de bedijking bevonden zich 
ook belgen (Van der Vlis (1975) 351-353). 
Zie oak S.v. ANTWERPEN. 

H 0 U D R I N G E. Onbekend in Henegouwen. 

De Bilt E 194. + 1700, Uoederingen (Miedema 
(1979) 203). 
Landgoed. gesticht in 1650 door de belgische 
retugie Jean Mamuchct.. en ve["noemd naar 
zijn heerlijkheid ~Iouddnge. Zie ook S.v. 
GREUNERIES. 

DEI J Z E R. Rivier in West Vlaanderen 
waarbij tijdens de Eerste Wereldoorlog hevig 
gevochten is. 

Ede I 152a. de IJzer (V I 125). 
Perceel bouwland. Tijdens de Eerste Wereld
oodog was het met suikerbieten bepoot die 
door de vele ["egen slechts met moeite gerooid 
konden worden. 

K 0 K 5 I J D E. Gemeente in West Vlaanderen. 

[Oostburg I 23. 1252, Coxijde (De Flou Wb VIll 
(1928) 597)]. 
Verdwenen dorp. Vlietinck beschouwt de naam 
als een vernoemingsnaam uit de eUde of 
twaalfde eeuw (Vlietinck (1934) 239). Meer 
waatschijnlijk is dat we hier met een her
komstnaam te maken hebben. Dit plaatsnamen
type is in Zeeuws Vlaanderen veel talrijker 
dan gewone vernoemingsnamen. Er bestond 
bovendien een geslacht van Koksijde. dat 
uit het belgische Koksijde afkomstig was 
(De Flou a.w. 595). Koksijde heette als pa
rochie Beniardskerke (Gottschalk 1 (1955) 
68). Als Koksijde de geslachtsnaam van de 
ontginners was. hebben we een parallel ver
schtjnsel in Roesel are • Dit heette a Is pa
rochie Sin t Ma["g["iel en was ontgonnen door 
he l geslacht Van Roeselace (Gottschalk a . w. 
65-67; Dochy (19491 62- 63) . 
De Flou ( a • w • 5991 noem t ook nog Cox yda . hofstede en cen paar huisjes lege n d zui
westllunl van de Lodijkpolder te Sluts (vgI 
Roos (l874 1 tiO) en Coxydc. Cox-y , zcvenlien
de-eeuwse schans bij Sl uis. Vermoedelijk 
gaan deze namen terug op het middeleeuwse 
Koksijde. 

K 0 0 L 5 K AMP. Gemeente in vlest VIa an
deren. 

<De Flou «(1925) 141) zegt dat op het grond
gebied van Aardenburg vroeger de naam Cools
camp voorgekomen is. In De Flou Wb is daar
over echter niets te vinden> 

K 0 R T E MAR K. Gemeente in West Vlaan
deren. 

Berg en Dal L 71. 1907. Cortemerck (Van 
Eeghen (1962) 160). 
Buitenverblijf, gebouwd in 1907 door Piet 
van Eeghen en vernoemd naar de plaats waar 
de familie Van Eeghen ooit vandaan gekomen 
was. 

K 0 R T R I J K. Courtrai komt een aantal 
malen in chansons de geste voor. een keer 
ook als verzamelingsroep (Langlois (1904) 165). 

1 . Ruwiel E 153. 1217 cop. • Kurtryke (OBU 
II 646) ; 1217 cop., Kortrike (oBU II 651); 
1219, Curtrike (OBU II 670). 
Polder. De ontginning dateert waarschijnlijk 
van v66r HOO (Heeringa (1929) 163; Van der 
Linden (1956) 277). Het gebied viel onder 
het aartsdiakonaat van Oudmunster (Muller. 
Kerk. ind., 353). 

2. < 01st F H8. + 1313. Cortericke (Reg. Guido
nis 195); 1380;- Cortryc (Moerman (1955) 12); 
Kortrick (Gille Heringa (1874) 133); Kotterik 
(Prakken (1954) 124) > 
Boerderij. 

Gezien de -e-, die we nooit in de vermel
dingen van nr 1 vinden. lijkt nr 2 mij geen 
vernoemingsnaam. Moerman weet geen ver
klaring voor de naam (Moerman (930) 41). 
Prakken a.w. beschouwt hem niet als een 
naam op -wijk. Waarschijnlijk hebben we 
te maken met een naam die gevormd is met 
het adjektief kort en het personifH!rend suffix 
-erik (vgl Lindemans (928) 148-152). De 
verhouding van dit Korterik tot, 1285, Kur
terikesgoet (OBU IV 2222) te Raalte is rmj 
duister. 

K W A T R E C H T. Wijk op de grens van 
Wetteren en Melle in Oost Vlaanderen. De naam 
is ontwikkeld uit Kwaad Atrecht "klein Atrecht" 
(Carnoy [1948] 383). 

Kadzand I 103. Ie helft 16e eeuw. Quaet Atrecht 
(Gottschalk II (958) 264). 
Begin of poldersectie in de in 1402 bedijkte 
Tienhonderdpolder. 

LAN DOl R. Zijriviertje van de Sambre. 
Zie s.v. MALONNE. 

LEE FDA A L. Gemeente in Brabant. 

1. < Leiden E 167. 1402, Levendael (Van Oerle 
(975) 130); 1526, Levendeel (Van der Waag 
(1974) 277) > 
Gracht. De naam dateert uit het laatst van 
de veertiende eeuw . 

2. < Amerongen F 189, Lievendaal (Muller (1948) 
78-79) > 
Ridderhofstad. 
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3. [Renen L 8, Levendaal (Van lterson (1932) 
188---18911. 
Landgoed. Dit heette tevoren Laar. Leden 
van het adellijk geslacht Van Leefdael of 
Levendael hebben in de nieuwere tijd aan 
een deel ervan hun naam gegeven. Het huis 
is nooit een ridderhofstad geweest. 

In de lit~ratuur worden nr 2 en 3 nogal 
eens met elkaar verward. Muller (a.w. 78) 
zegt dat nr 2 in de eerste helft van de zes
tiende eeuw gebouwd is en citeert daarvoor 
Muller (1914) 192. Deze schrijft echter iets 
heel anders, en weI dat in 1419 door de 
heer van Gaasbeek aan :djn neef Jan van 
Driebergen een hofstede gesc honkcn zou z ijn . 
De.ze Jan zou ter plaalse de ridderhofstad 
Licvendaal gebouwd hebben. H laas g ee ft 
Muner geen oud e ve rmeldingen . Dij een ovcr
drac ht van het goed in 1453 wordt d e naam 
n iet genoemd (RBU 3632). Muller acht "eenig 
historisch verband" tussen het brabantse 
Leefdaal en het u trechtse Lievendaal niet 
onwaarschijnlijk «(1948) 78). Ik heb echter 
niets in die richting kunnen vinden. Ook 
over een relatie tussen het geslacht Van 
Gaasbeek en het geslacht Van Leefdaal is 
in de literatuur niets te ontdekken. Van 
Oerle noemt voor het Levendaal te Leiden 
ook geen enkele belgische aansluiting. Een 
geslacht Van Leefdaal kwam, bij mijn weten, 
in Leiden niet voor. In de tweede heUt van 
de vijftiende eeuw leeft in het Sticht weI 
een geslacht Van Leefdaal (Muller a.w. 79). 
Wegens de vokaal moeten Levendaal en Lie
vendaal in West Nederland verschillende na
men zijn. lk denk niet dat het vernoemings
namen of herkomstnaamtoponiemen zijn. Lieven
daal moet waarschijnlijk verklaard worden 
als een samenstelling van het type Blijden
daal, Bloemendaal etc. Voor Levendaal weet 
ik geen verklaring. 

LIE F KEN 5 HOE K. Fort te Kallo in 
Oost Vlaanderen, genoemd naar de plek waar 
het gebouwd werd, 1566, Liefkenshouck; 16e 
eeuw, Liefkine houck (de Wilde (1944) 466). 
Het fort werd in 1579 door de antwerpenaren 
gesticht als bescherming tegen de belegeraar 
Parma. Deze veroverde het in 1584. Een jaar 
later maakten de hollanders er zich meester 
van. Da arna blee f het, afgezien van een inci
dentele vijandl!lijke bezetting, een noordneder
Landse enclav e op zuidnederlands gebied. In 
1839 ~wam het fod aan BelgH~ (Van den Broeck 
(979) 6- 7; Belonj (1980) 152-164). Liefkens
hoek is vooral bekend geworden door de vero
vering door Parma in 1584. Na een beleg van 
drie dagen moest het garnizoen zich overgeven. 
Iedereen die z ich in het fort beyond werd 
daarna over de kling gejaagd. Waarschijnlijk 
ligt hier ook de oorsprong van de zeventiende
eeuwse _ uitdrukking iemand op Liefkenhoek 
zoeken In de betekenlS van "dood z i.jn" (Stoell 
TI923J 1168). 

1. Mijdrecht E 149, Liefkenshoek (TMK II blad 
404 (1887». 
Boerderij. Nog niet op TMK I blad 31 (1855). 

2. < Ouddorp I 19, 1378, Lievenshoek (Kort 
(1978. a) 293); Liefjeshoek (NkA). > 
Aantal percelen land. 
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3. <Goeree I 20, 't Liefhoekje (NkA» 
Perceel weiland. 

4. < Driewegen I 90, Liefjeshoek (NkA) > 
Perceel land. lou oorspronkelijk Hein Lief
kenshoek geheten hebben. 

5. Leksmond K 34, Liefjeshoek (NkA) . 
Perceel land. 

6. Baarle-Nassau K 195, Liefkenshoek (Van 
der Aa VII (1846) 303). 
Gehucht. 

7. Westelbeers K 199a, Liejvekeshoek (De 80nt 
III (1969) 61). 
Perceel land. 

8. Heteren L 21, Liefkenshoek (NkA) . 
Boerderij. 

8a. Kuik L 159, Liefkenshoek (TMK II I blad 
46 A (1967». 
Gebied halverwege Katwijk. De weg erlangs 
draagt de naam Liefkeshoek (Omdat ik deze 
vernoemingsnaam pas onlangs ontdekte, is 
hij niet opgenomen in de berekeningen van 
hoofdstuk I. B.5). 

De voornaam Lieven is in Nederland vooral 
in het gebied rond lieriksee verbreid. Dit 
is een gevolg van de populariteit van de 
patroon van de kerk aldaar, St. Livi nus. 
Elders is de naam Lieven zeldzaam (Meertens 
(1951) 718). De nrSZ;-3 en 4 liggen niet 
zo ver van lieriksee verwijderd. Deze namen 
zijn geen vernoemingsnamen, maar samenstel
lingen met de persoonsnaam Lieven- als eerste 
lid. In de andere gevallen lijkt het mij 
het meest waarschijnlijk dat we met vernoe
mingsnamen te maken hebben. 

L ILL O. Gemeente ten noorden van Antwerpen 
aan de rechteroever van de Schelde. De antwer
penaren bouwden hier tegenover Liefkenshoek 
in 1579 eveneens een fort. Deze vesting wist 
in 1584 echter de belegering door de spanjaar
den te doorstaan. Na een aantal vergeefse 
storm lop en moesten de aanvallers zich met ach
terlating van tweeduizend doden terugtrekken. 
Lillo-fort bleef sindsdien een enclave in staatse 
handen met uitzondering van een korte tijd 
in 1747 en enkele langere perioden aan het 
einde van de achttiende en het begin van de 
negentiende eeuw. In 1839 werd het fort aan 
Belgie overgedragen (Le Page (1979) 4-5). 

1. Wissekerke I 47, Lillo (V I 67d). 
Huisje met een stukje land in de Mariapol
der. Deze polder is bedijkt in 1719 (De Bruin 
en Wilderom (1961) 254- 255). 

2. '5 Herenhoek 1 88, 1730, Lillo; 1799, de 
Lillo (Raas (1980) 34). 
Boerderijtje met land in de Nieuwe Kraaiert
polder. Deze polder i s bedijkt in 1612. 

3. Schiedam K 3, Fort Lillo (Van der Sloot 
(1966) 44). 
Vervallen buurtje waar de brandersknechts 
woonden. 

LIM BUR G. 



1. Oosterhout K 161, 1565, thuys van Limborch; 
1575, den huys die men noemt Lymborch (Van 
Mosselveld (1964) 77, 86). 
Slotje, gebouwd + 1460, door Peter de Her
tog he , hertogelijk- ontvanger van Limburg. 

2. < Limbricht L 434, 1246, Lemburg (Blok 
(1959) 104) > 
Blok oppert de gedachte van vernoeming naar 
Limburg aan de Vesder, maar sluit de moge
lijkheid van homonymie niet uit. Bij zijn 
behandeling van de vele voorbeelden van 
de naam Limburg denkt Tummers nergens 
aan vernoeming. Volgens hem zijn aIle Lim
burg en te verklaren als "Draken- of Slangen
burgen" (Tummers (1973) 10). lie ook het 
hoofdstuk IV.B.10 s.v. LIMBURG. 

L 0 C H R 1 S T I. Gemeente in Oost Vlaan
deren. 

Eierland A 5, Lochristi (K Kikkert (1854); Lou 
Christy (TMK I II blad 9 A + B (1961). -
Boerderij, gesticht in 1835. Onder de aan
deelhouders van de bedijking bevonden zich 
ook belgen (Van der Vlis (1975) 351-353). 
lie ook s.v. ANTWERPEN. N.B. Lou Christy 
was in de jaren vijftig een populaire zanger. 

LUX E M BUR G. 

1. Oldekerk B 71a, Luxemburg (TMK I blad 
6 (1864». 
"Gebouw". 

2. Haren C 113, 1847, Luxemburg (NsI). 
Twee huizen met erven. 

3. <Eelde C 149, Luxemburg (Pott (1913) 263) > 
Buurt. De naam zou een verbastering van 
Luchtenburg of Lugtenburg zijn (Naarding 
z.j. 15). 

4. Jubbega-Schurega F 20, Luxemburg (TMK 
III blad 11 G (1970». 
Luxemburg en BelgH! zijn twee buurten (RND 
XV (1955) 352). 

5. WeI sum F 117, het Luxumburg (NkA). 
Perceel bouwland. 

6. Kruiningen I 99, Luxemburg of Luchtenburg 
(V I 70). 
Buurschap. 

MAL D E GEM. Gemeente in Oost Vlaande
reno 

Vlissingen I 83, 1750, Iviallegem (Winkelman 
(1873) K); Maldergem (TMK 1 biad 48 (1864». 
Buitenplaats. Vlakbij ligt de buitenplaats 
Sottegem. Hebben we hie I' met woordspelingen 
te doen? lot is inheems voor "gek" , adj. 
en subst. ---n;hijsen (1979) 1196). Alial komt 
daarentegen aIleen voor in mallen "stoeien" 
(Ghijsen a.w. 569). 

MAL 0 NNE. Gemeente in Namen. 

<AIs ik het weI heb, schijnt Tummers te zeggen 
dat de zuidlimburgse toponiemen Mechelen, 
Malensbos, lVielleschet en Landeus door ver
noemin!Z ontstaan zijn. Ais vernoemingsbases 
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zouden Malonne, Marlagne en Landoir in 
Namen gefunctioneerd hebben (Tummers (1962) 
68, 78, 92; Tummers (1978) 311-317). Helaas 
heeft Tummers zijn mededelingen in zo' n wolk 
van woorden en namen verpakt dat het mij 
niet gelukt is ze helemaal te ontrafelen. 
Daarom hier aIleen enkele losse commentaren. 
In de eerste plaats heb ik een bezwaar van 
chronologische aard. Tummers vermoedt dat 
de vernoeming omstreeks 880 plaats gevonden 
heeft. Vernoeming in het kader van migratie 
is in de middeleeuwen zeldzamer dan men 
denkt. Een zo vroege vernoeming ben ik ons 
land nog nergens tegengekomen. VerdeI' heb 
ik mijn bedenkingen tegen de gepostuleerde 
geografische context van deze vermeende 
vernoemingen. Volgens Tummers bestond het 
naamkeuzemotief onder andere daarin dat 
de limburgse plaatsen "der Lage und der 
geographischen Gegebenheiten den bei 
Namur gelegen Toponymen genau gleichen". 
Ik vraag mij af hoe hij dat na duizend jaar 
nog heeft kunnen beoordelen. leUs in tijden 
en gebieden waarin vernoemingen VrlJ fre
quent voorkomen, is geografische gelijkheid 
een zeldzaam naamkeuzemotief. Het optreden 
van zo'n groot aantal gevallen daarvan, 
zoals Tummers ons wil doen geloven, komt 
mij al heel onwaarschijnlijk voor. 
Ook methodisch vaH er weI wat op de stel
ling van Tummers aan te merken. Hij is 
blijven volharden in een fout waarover Blok 
hem al in 1971 vermanend had toegesproken 
(Blok (1971) 13-16). Hij extrapoleert namelijk 
die toponiemen die hij voor zijn theorie ge
bruiken kan, maar geeft niet aan waarom 
hij andere homoniemen terzijde laat. In het 
geval van Mechelen zijn dat er nogal wat. 
Tenslotte heb ik ook nog mijn twijfels op 
het gebied van de identificatie. In navolging 
van Gysseling (TW 654) beschouwt Tummers 
de vorm, 1208, Malone als oudste vermelding 
van de naam Malensbos. Dit blijkt echter 
niet uit de betreffende tekst, waarin niet 
meer te lezen vaH dan dat RadoUus de Malone 
als getuige voor de hertog van Limburg op
treedt (Tummers (1978) 316). Identificatie 
van Malone met Malensbos stuit mijns inziens 
op morfologische bezwaren. Blijkens de oudste 
vermelding, 1656, Malensbosch, is de -s
steeds in deze naam aanwezig geweest. Maar 
dan kunnen we hier ook geen samenstelling 
met een toponiem *Malonne als eerste lid 
voor ons hebben. Een dergelijk toponiem 
zou immers in de vorm van een -r-afleiding 
moeten optreden, zoals dat ook bij de nabij
gelegen toponiemen Kerperbos (14e eeuw, 
nemore de Kerpena). Elzeterbos bij Elzet, 
Vijlenerbos bijVi,jlen, Hoiseterbos bij Hoiset 
en Schimperbos bij Schimper het geval is 
(vgl Tummers (1978) 317). Voor zover ik 
het kan overzien kan zo' n -r-afleiding aIleen 
ontbreken in samenstellingen waarin het topo
niem dat het bepalend element vormt, op 
een -s eindigt, zoals Vaalsbroek. Malensbos 
kan dus samengesteld zlJn met *Malens. de 
romaanse pluralisvorm van het nabijgelegen 
Mechelen. > 

MAR A I C H E. Gehucht te Esplechin in 
Henegouwen (Houet 226). 

Leiden E 167. Marrege (Van Bevervoorden tot 



Oldemeule (893) 285), 
Huis bij Leiden, gebouwd door de belgische 
edelman Jean Mamuchet, die onder andere 
de heerlijkheid Marrege bezat. Van Bever
voorden tot Oldemeule plaatst Marrege in 
Frankrijk. lk heb daar echter geen plaats 
van die naam kunnen ontdekken. Bovendien 
lijkt mij een lokalisering in Henegouwen 
waarschijnlijker omdat de andere heerlijk
heden van Mamuchet, Greuneries en Houdringe, 
daar ook lagen. Zie s.v. GREUNERIES, 
HOUDRINGE. 

MAR LAG N E. Bos in Namen. Zie s.v . 
MALONNE. 

MEL L E. Gemeente in Oost Vlaanderen. 

Eierland A 5, Melle (K Kikkert (854)). 
Boerdedj, gesticht na 1835. Onder de aan
deelhouders van de bedijking bevonden zich 
ook belgen (Van der Vlis (975) 351-353). 
Zie ook s. v. ANTWERPEN. 

M 0 N T FOR T. Kasteel te Esneux in Luik. 

Montfort L 382, 1272, Monfoirt (Sloet 942); 1276, 
Montfort (SIoet 980). 
De naam van de gemeente Montfort is seman
tisch secundair ten opzichte van de burcht 
die in het midden van de dertiende eeuw 
door Hendrik van Gelre, bisschop van Luik 
gebouwd is (Linssen 0952-1953) 43-47). 
Tummers beschouwt Montfort als een "mode
naam" (Tummers (1962}). Gorissen twijfelt 
tussen een "modenaam" en een vernoemings
naam, waarbij het voor hem niet duidelijk 
is of het belgische Montfort vernoemingsbasis 
voor het nederlandse Montfort is of omge
keerd. De burcht in BelgU~ was namelijk 
ook bezit van Hendrik van Gelre (Gorissen 
(972) 44). Huisman denkt aan vernoeming 
naar de kruisvaardersburcht Montfort bij 
Akko in het Heilige Land. Deze burcht kwam 
in 1229 in het bezit van de duitse orde en 
werd sindsdien Starkenburg genoemd (Huisman 
(963) 107). Een belangrijke overweging is 
voor Huisman het feit dat de hertog van 
Limburg in 1227 in Akko was en daar zijn 
manschappen aan de bouw van de burcht 
liet werken. Toch is dit geen sterk argument. 
Het gebied van het nederlandse Montfort was 
in het begin van de dertiende eeuw bezit 
van de graven van Gelre. De hertogen van 
Limburg hadden daar niets te verteIlen. 
Hun machtsgebied lag veel zuidelijker, aan 
de Vesder. In onze huidige provincie Limburg 
hadden ze aIleen in het uiterste zuiden enke
Ie bezittinkjes. VerdeI' ligt Montfort (L) een 
heel stuk ten noorden van de taalgrens. 
Ais het naar de burcht van de duitse orde 
vernoemd zou zlJn, zouden de naamgevers 
de basisnaam toch in de eerste plaats als 
Starkenburg gekend hebben. Waarom had 
Montfort ( L) dan niet de naam *Starken burg 
gekregen? 
Het meest waarschijnlijk is volgens mij dat 
Hendrik van Gelre zijn burcht in Nederland 
naar zijn burcht Montfort aan de Ourthe 
vernoemd heeft. Zie ook hoofdstuk IV. B.3 
s. v. MONTFORT. 

M 0 N T - S A I N T E - A L D EGO N DE. 
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Gemeente in Henegouwen. In 1558 werd Philips 
Marnix heer van het leengoed (Mont-)Saint-Al
degonde (Elkan (910) 60). 

West Soeburg I 82a, 1609 copie 1728, het casteel 
van Ste Aldegonde (Zelandia Illustrata 
(879) 699). 
In 1578 kocht Philips Marnix de resten van 
het kasteel West Soeburg en liet die herstel
len. Aan het herbouwde kasteel gaf hij de 
naam Aldegonde (Van den Broecke (978) 
32). 

N lEU W P 0 0 R T. Gemeente in West Vlaan
deren. 

< Nieuwpoort K 25 , 1283 copie 1603, den /IIye we 
poirt, den Nyepoor t, den Nypolrl, d e n Ny'
poort, d e n Nye &Oirl (OBI'I Z d e Fre me r y 220) > 
Vlietinc k (093) 235) meenl da Nieuwpoo£l 
door emigranten uit Belgie gesticht is. Daar
over blijkt niets uit de bronnen. Weliswaar 
is het opvallend dat de middelnederlandse 
vormen van het belgische Nieuwpoort ook 
het lidwoord hebben, maar aan de andere 
kant komen samensteIlingen met -poort vaker 
in de nederlandse toponymie voor De Flou 
Wb XI (1930) 426-440; Moerman (956) 184). 
De naam Nieuwpoort komt zowel in de Neder
landen als in Engeland een aantal keren 
voor (Winter (1969) 27-28). 

o 0 S TEN D E. Gemeente in West Vlaanderen. 

Hillegom 
1615) ; 
112) . 

E 114, Oostende 
1718, Oosteynde 

(K Rijnland 
(Van Loenen 

(1610-
(916) 

BUitenplaats, gebouwd in 1600 door de bus
kruithandelaar Maerten Ruycha ver. Het motief 
voor de keuze van deze naam was de vreugde 
over het behoud van de stad Oostende voor 
de Republiek door het militaire optreden 
van prins Maurits. De buitenplaats droeg 
vroeger het opschrift "Osten de behouwen, 
heeft mij doen bouwen" (Fockema Andreae 
e.a. (952) 82; Hulkenberg (1972.a) 44). 

o U DEN A A R D E. Gemeente in Oost Vlaan
deren. 

Oostburg I 123, 1567, Houdenaerde (Gottschalk 
II (958) 253). 
Hooggelegen stuk land. 

P 0 S TEL. Abdij in Antwerpen. 

1. <Uilekoten K 195b, Postel (TMK blad 50 
(921)) > 
Gebied. In de omgeving komen meer toponie
men op -el voor. Er is dus geen reden om 
Postel als een vernoemingsnaam te be schou
wen-:-De naam zal net als die van de abdij 
te verklaren zijn als "kraakbessenbosje" 
(Gysseling TW 806). 

2. Someren L 264, 1794, de Postel (Henkens 
(978) 4). 
Gehucht. De Postel heette aanvankelijk 2£
stal. In + 1675 we I'd er een kapel gebouwd, 
bediend dOor de abdij Postel (Cunen (1940) 
7) • 



L E S QUA T REB R A S. Dorp in Baisy
Thy in Brabant, op de kruising van twee be
langrijke wegen. Op 16 juni 1815 was hier 
het toneel van een heftige aanval del' fransen 
onder Ney, die echter "door de meesterlijke 
manoeuvres en den heldenmoed des prinsen 
van Oranje", de latere koning Willem I I, werd 
afgeslagen. 

1. Sint Anna Parochie B 19, Quatre Bras (Fr Ak). 
Rijtje huizen dat meestal de Nieuwe Huizen 
of Kattenburg heette. 

2. Middenwaard B 39a, Quatre Bras (TMK . I I 
blad 61 (1907». 
Herberg bij een wegknlising, gebouwd na 
1897 (vgl TMK 1 blad 6 (1897)). 

3. Bergum B 62, 1870, Quatrebras (Wumkes 
II (1934) 363). 
Herberg bij een kruispunt, g ebo uwd n 1864 
(vgl TMK I blad 6 (1864». Reed s in 1870 
blijkt de naam van de herbe r g semanlisch 
secundair op het omliggende gchucht toege
past te worden. 

4. Leens C 24, Quatre Bras (TMK II blad 45 
(906». 
Herberg bij de kruising van een weg en 
een water, gebouwd na 1864 (vgl TMK I blad 
6 (864». 

5. Uithuizen C 31, Quatre Bras (TMK II blad 
33 (1934». 
"Gebouw" bij een kruispunt. 

6. Aduard C 68, Quatre Bras (TMK II blad 
79 (1905». 
"Gebouw" bij een kruispunt, gebouwd na 
1864 (vgl TMK I blad 7 (1864». Nu is daar 
ook een buurt met deze naam (V C 99). 

7. Noorddijk C 109, Quatre Bras (TMK II blad 
80 (1905». 
Herberg bij een kruispunt. 

8. Ide C 149b, Quatre Bras (NkA). 
Perceel bouwland. 

9. Middenbeemster E 73a, Quatre Bras (TMK 
II blad 296 (1907». 
Boerderij bij een kruispunt, gebouwd na 
1876 (vgl TMK I blad 19 (1846». 

10. Bennebroek E 113b, Quatre Bras (Bregman 
(1970) 56). 
Huis bij een kruispunt, gebouwd in de ne
gentiende eeuw. 

11. Haarlemmermeer E 116, Quatre Bras (Staat 
(l868» . 
Boerderij. De Haarlemmermeer werd droog
gemaakt in 1852. 

12. '5 Gravenland E 158, Quatre Bras (K Gaoi 
(1929». 
Cafe. 

13. Hilversum E 161, Quatre Bras (De Rijk 
(905) 9lJ. 
Villa van de romanschrijver H.J. Schimmel 
(1823 - 1906), die onder meer in 1851 het 
drama "Napoleon Bonaparte" schreef (Van 
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Boetzelaer (1976) 31). 

14. Baarn E 163, Quatre Bras (Hoekveld (1964) 
125) • 
Villa, gebouwd 2: 1890. 

15. Rijswijk E 196, Quatre Bras (Rodenburg, 
74) . 
Huis bij een kruispunt, gebouwd in de tweede 
helft van de negentiende eeuw. 

16. Austerlitz E 232*, + 1925?, Hotel Quatre 
Bras (K Utrecht (SleeswTj k) ) • 
Hotel, gebouwd na 1856 (vgl TMK I blad 
32 (1856». Op TMK II blad 447 (1905) staat 
hier de naam Constantia hoeve. 

17. Gorsel F 161, Quatre Bras (TMK I blad 
33 (1913». 
"Gebouw" bij een kruispunt. Later is daar 
ook een buurt met deze naam ontstaan (vgI 
TMK III blad 33 F (1954» . 

18. Zelhem G 278, Quatre Bras (TMK II blad 
473 (1936)). 
Jachthuis, annex herberg bij een kruispunt. 
In 1861 vestigde zich hier de familie Biele
man, vgl Bileman (TMK II blad 473 (190lJ)' 
De hUidige bewoners menen dat de naam 
Quatre Bras uit 1672 dateert (!) (Van Roekel 
(1979) 7). 

19. Udenhout K 166, Quatre Bras (Wuisman 
(1978) 6-11). 
Herberg bij een kruispunt dat uit 1825 da
teert. De naam Quatre Bras zou gegeven zijn 
op aanraden van een waalse landmeter. In 
de volksmond is de naam nooit gebruikt. 
Men sprak altijd van de herberg van Verbie
zen. 

20. Etten K 176, Quatre Bras (TMK I blad 50 
(1897». 
Boerderij. Deze heette in 1850 Rustenburg 
(vgl TMK I blad 50 (1850». 

21. Oosterbeek L 17, Quatre Bras (Erkens (977) 
20). 
Villa bij een kruispunt. 

22. Bergen L 192, Quatre Bras (Donker (1971) 
41). 
Cafe. Het heeft deze naam pas in deze eeuw 
gekregen. 

23. Best L 201, Quatre Bras (Huisman (1971. a) 
320). 
Kruispunt. 

24. Tegelen L 270, Quatre Bras (TMK I blad 
58 (1859». 
Straat (Driessen [1952], 29). 

RAM S K APE L L E. Gemeente in West 
Vlaanderen. 

Vlietinck «1934) 237) zegt dat Ramskapelle 
in Zeeland vernoemd is naar Ramskapelle 
in BelgH!. Een plaats van deze naam is in 
Zeeland even weI niet te vinden. Waarschijn
lijk is hij in de war met Ramskapelle ten 
noorden van Brugge, waar echter evenmin 
iets eponymisch aan te bespeuren valt. 



R U PEL M 0 N DE. Gemeente in Oost Vlaan
deren. 

1. Loenen E 155, 1710, Ry~ermonde; 18e eeuw 
Rupelmond (Stefels (1978)1-64). 
De bUitenplaats Rupelmonde is gebouwd om
streeks 1650. De bouwheer is onbekend. 

2. Ubbergen L 72, Rupelmonde (Van Boldrik 
e.a. (1976) 13). 
Villa, gebouwd in 1857. 

SAM B R E. 

Utrecht E 192, 1734, de Sambre ([Schut en De 
Waard] (1979) 105). 
Herberg te Westraven. 

S C HER PEN H E U VEL. Gemeente in 
Brabant. Sinds het begin van de zeventiende 
eeuw bekend bedevaartsoord. 

1. Zunderdorp E 106a, Scherpenheuvel (TMK 
II blad 330 (1892». 
Boerderij in de Belmermeerpolder, na de 
overstroming van 1717 weer opgebouwd door 
de eigenaar Meyndert Troijen, oud-schepen 
van Rotterdam (Bruigom (1976) 64). 

2. IJzendijke I 128, 1776, Scherpenheuvel (Cor
nelis en Van de Vijver (979) 16). 
Boerderij in de Oranjepolder. 

S T 0 L Z E M BUR G. Kasteel in het graaf
schap Vianden. 

<Stoutenburg F 166 >, zie hoofdstuk lV.B.6 S.v. 
RUPPIN. 

V I AND E N. Stad in Luxemburg. 

<Vianen K 30>, zie hoofdstuk IV.B.3 s.v. 
VIENNE. 

V L A AND ERE N. 

1. Gouda E 209, 1612, Klein Vlaanderen (Schey
grond (1979) 91). 
Buurt op het terrein van het Magdalenakloos
ter waar zich na 1585 vlaamse tapijtwerkers 
vestigden. 

2. Domburg I 60, Klein Vlaanderen (Kesteloo 
(913) 99-100). 
Buitenplaats. De naam is niet oud. Meestal 
werd dit buiten het hUis bij het schuitvlot 
genoemd. 

3. Middelburg I 81, Klein Vlaanderen (Meertens 
en Moll (1953) 22-23). 
Straat, waarschijnlijk zo vernoemd wegens 
de aanwezigheid van vlaamse wevers. Meer
tens veronderstelt dat de naam al uit de 
middeleeuwen dateert, maar geeft geen oude 
vermeldingen. Niet bij Stol (979). 

4. < Heinkenszand I 87, 't Vlaenderken (K Zee
land [1655]) > 
Polder, bedijkt in de eerste helft van de 
vijftiende eeuw (Dekker (1971) 232). 
Theoretisch zouden we Vlaanderken als een 
dimunitief met ellips van Vlaanderen kunnen 
beschouwen. Dat zou betekenen dat het een 
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andere vorm van *Klein Vlaanderen was. 
Dit is echter niet waarschijnlijk. Als naam
gevers bij de vorming van vernoemingsnamen 
een nadere onderscheiding wilden aanbren
gen, deden zij dat vooral door vooropge
plaatste toevoegingen als klein en nieuw 
te gebruiken. lndiscutabele voorbeelden van 
diminutivering bij vernoeming heb ik niet 
gevonden (Rentenaar 0979. a) 254-264). 

Het aardige van de poldernaam Vlaanderken 
is dat hij mogelijk ook wat licht op de 
naam Vlaanderen kan werpen. De verklaring 
daarvan is nog steeds omstreden (Een samen
vattino van de voornaamste literatuur vindt 
men bij Tavernier-Vereecken «1968) 531-533». 
Het is hier niet de plaats om uitvoerig op 
de discussie over de etymologie van Vlaan
deren in te gaan. lk wil volstaan met enkele 
losse kanttekeningen. Een aantal auteurs 
is van mening dat de naam Vlaanderen op de 
dat. plur. van een topografisch appellatief 
teruggaat, dat, afhankel ijk van de voorge
stelde etymologie "moerassige grond" of 
"overstroomd gebied" betekende {Delfos (938) 
33-41; Dhondt en Gysseling (948) 192-220; 
'favernier-Vereecken a.w.; Gysseling (975) 
1906). Een probleem daarbij is echter dat 
men dit appellatief nergens heeft kunnen 
vinden. Welnu, dat is mijns inziens *vlaan
del' geweest, zoals blijkt uit de pOldernaam 
!let Vlaanderken, dimunitief van *vlaander. 
Dit woord moet nog geruime tijd langs de 
hele kust bekend geweest Zl)n. We vinden 
het immel'S ook ~ inDe lUjp, een ontginning die 
pas na de eUde eeuw ontstaan is (De Cock 
(965) 186). Daar komt de straatnaam het 
Vlaander voor, die blijkens het volgende 
citaat oorspronkelijk een waternaam geweest 
moet Zl)n: "Mij mach me de ghedencken dat 
daer niet een huys en stondt bezuyden het 
Vlaender waer van het Vlaender den naem 
ghekregen heeft" (Leegwater (660) 12). Het 
feit dat we hier met een oorspronkelijk 
hydroniem te maken hebben ondersteunt de 
theorie van Gy sseling . Volgcns hem gaat 
de naam Vlaanderen terug op cen woord 
"'(lan I>r- , f1§n<1I"- "overslroollld gebied", een 
afleiding va:n-ingweoons flam lIit germ. 
flauma- "overs'lr.oomd gebicd '-o:-Gysse li ng was 
nog in tWljfel of dil cen a - stam of cen 0 -
starn was. Uit het geslacht van het Vlaander 
in De Rijp mogen we opmaken dat het een 
a-stam was. 
Met de herontdekking van het woord *vlaan
del' kunnen we ook constaleren dot de opge
WOoden kritiek van Dupont op Gysseling . 
die in een verklaring uH een oorspronkelijke 
inwon rsnaam "'fo'land wara resulteerde, vcr
geefs verschoten kruil gewcest -is (Dupont 
(1960) 77- 132). Verder zul1en w ook afschcid 
moeten nemen van de nog door Tavernier
Vereecken aangehangen opvatting dat Vlaan
deren op een appellatief vladder, vledder 
met anorganische -n- teruggaat. Juist het 
feit dat we vlaander nu in deze vorm in 
Vlaanderen, Zeeland en Holland teruggevon
den hebben. bewijst dat er niets anorganisch 
aan die -n- is. Tenslotte vraag ik mij nog 
af of de vorm Vlaanders, die men weI voor 
het belgische gebied aantreft, niet uit 
*vlaander verklaard moet worden. in plaats 



van uit het franse les Flandres (vgl WUT 
XXI 0971) 1327}. 

W A A 5 LAN D. 

Nieuwland I 84a, Land van \~aas (Walraven 
en Polderdijk OB96) 33). 
HUis, gesticht na 1650. 

W ~ T E R L o. Tijdens de veldslag van 
18 jum IBIS stonden de engelse en nederlandse 
tro.epenconcentrahes bij 'II a terlo opgesteld en de 
dUltse bij Belle Alliance. Vandaar dat we in 
Engeland en Nederland vooral Waterlo als ver
noemingsnaam tegenkomen en in Duitsland Belle 
Alliance (B. 0975-1976) 251}. 

1. Houwerzijl C 24a, Waterloo (TMK 11 blad 
61 (932». 
Boerderij die al in de achttiende eeuw be
stond. Geen gegevens over de ouderdom van 
de naam. In 1819 was de boerderij in handen 
van nieuwe eigenaars gekomen (Zijlma (1966) 
212}. 

2. Groningen C 108, Waterloo (Fockens 0879) 
116} . 
Uitspanning, gesticht in 1815 (Groningen 
(1913) 149). 

3. Kolhorn E l1, Waterloo (TMK II blad 212 
(1934». 
Boerderij in de in 1843 drooggemaakte Waard
polder. 

4. Wijde Wormer E 71, Waterloo (TMK III blad 
19 G (1950». 
Boerderij, gebouwd na 1864 (vgl TMK blad 
19 (1964». 

5. Velzen E 80a, 1917, Waterloo (brief gemeente
archivaris van Velzen, 1-1O-1975). 
Boerderijtje bij Driehuis. 

6. Haarlemmermeer E ll6, waterloo (Staat 
(1868» . 
Boerderij. De Haarlemmermeer werd droog
gemaakt in 1852. 

7. Amstelveen E ll8, 1852, "iaterloo (Groesbeek 
(1966) 244}. 
Lak-, vernis- en standoliefabriek. 

8. Amstelveen E l18, 1820, de Vlakte van 
Waterloo (Groesbeek (1966) 166>-
Herberg. Nog in 1818 was dit een boerderij, 
genaamd Bouwlust. 

9. Ypskolsga F 3*, Waterloo (K Kuyper (1866». 
"Gebouw". Nu gehucht (Kalma (1949) 29). 

10. De Wijk F 75, Waterloo (TlV:K II blad 255 
(1933» . 
"Gebouw". 

11. Apeldoorn F 151, Waterlo (K Gelderland 
(1843» . 
"Gebouw". 

12. Leusden F 168, Waterloo (TIv,K II 428 (1923». 
"Gebouw", gebouwd na 1885 (vgl TlViK 1 I blad 
428 (1885)). Huisman ((1971. a) 329} spreekt 
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van een groep huizen en zegt dat een hotel 
op verzoek van de omwonenden ook de naam 
Waterloo gekregen heeft. 

13. Valte G 35, 1854, het Waterloo (NsI). 
Bouwland en heide. Waarschijnlijk horen 
deze bij de omstreeks 1830 gestichte kolonie 
van arme mensen die een reisbeschrijving 
uit 1836 in Valte vermeldt (vgl Oltmans 
(1920) 22). 

14. Wolfaartsdijk I 67a, Viaterloo (Van der 
Baan (1866) 347). 
Boerderij, gesticht in 1815 ter herinnering 
aan de slag bij Waterloo 

15. Breskens 108, Waterloo (GiUe Heringa 
(1853) 2ll). 
Buurt. 

16. Zwijndrecht K 90, Waterloo (Los [1930] 
39). 
Tuinderij. 

17. Brakel K 104, Achterste Waterloo en Voorste 
"laterloo (StiBo[{a). 
Twee percelen land. 

18. Zevenbergen KISS, Villa Waterloo (De Heer 
(972) 43}. 
Villa, omstreeks 1865 gebouwd voor een direc
teur van een suikerfabriek. 

19. Tegelen L 270, V,aterloo (RND X (1966) 656). 
Buurt. In 1825 werd de brug over de Aals
beek voltooid. Deze kreeg de naam Waterloo
brug. De straat van de herberg La Belle 
Alliance naar deze brug heet de Waterloo
straat (Driessen [1952] 29). 

20. < Bezel L 300, de Waterlooe (K Besel (1662»> 
.-luis, waarvan nu aUeen nog de hoeve be
staat. 
Oat is leuk, een Waterloo dat niet naar het 
slagveld vernoemd kan zlJn en waarschijnlijk 
dus helemaal geen vernoemingsnaam is. 
Gysscling mecnt dat Vlaterlo en vcrwante 
namen geen sarnenstel ingen met ~lo z l.)nJ 
maar: teruggaan op *walar- lauk-ja "'Wasser
einfried 19ung" (Gysseling (1973) 252) . Bij 
gebrek aan oudere vermeldlngen valt daar 
wal de naam in Bezel be l reCl n iet!) over te 
zeggen. 
Bier kan misschien ook nog gewezen worden 
op Genit Waterlo, oud 48 jaar, geboren in 
Norden (Oost Friesland), die in een proces
stuk van 1751 genoemd wordt (R A Groningen 
Arch. Hoge Justitie Kamer inv. 2007, brief 
Rijksarchivaris van Groningen, 8-11-1977). 

ZOE R 5 E 1. Gemeente in Antwerpen. 

Eierland A 5, Zoersel (Catalogus van Eijerland 
(840) 9). 
Boerderij, gesticht na 1835. Onder de aan
deelhouders van de bedijking bevonden zich 
ook belgen (Van der Viis (1975) 351-353). 
Zie ook s. v. ANTWERP EN • 

Z 0 MER GEM. Gemeente in Oost Vlaanderen. 

Nijmegen L 71, 50merchem (TMK blad 40 



(1884» . 
"Gebouw" . Vernoemingsnaam? 

2 0 T T E GEM. Gemeente in Oost Vlaanderen. 

Vlissingen 1 83, 1750; thor Sottegem (Winkel
man (1873) K). 
Buitenplaats. Vlakbij ligt de buitenplaats 
Mallegem. Hebben we hier met woordspelingen 
te doen? 20t is inheems voor "gek" , adj. 
en subst. ---n;hijsen (1959) 1196). Mal komt 
daarentegen alleen voor in mall en ----.-ostoeien" 
(Ghijsen a.w. 569). 
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IV.B.IO NEDERLAND 

A A ROE N BUR G. 

Doorn F 187, Aardenburg (Demoed (1974) 230). 
Landgoed, gebouwd in 1865 door de familie 
Van Eeghen. De eerste Van Eeghen die zich 
in 1662 in Amsterdam vestigde was afkomstig 
uit Aardenburg (Van Eeghen (1962) 106). 

A K ERE N 0 A M. Buitenplaats te Beverwijk. 

1. Winkel E 13, Akerendam (TMK 1 blad 14 
(1863» . 
Boerderij in de in 1843 drooggemaakte polder 
Groet. Een lid van de familie Sluyterman 
van Loo, eigenaren van de buitenplaats 
Akerendam, bezat grond in de polder ([Wai
boer e.a.] (1945) 14; Scholtens (1946) 57). 

2. Sibekarspel E 29, Akerendam (Peper (1975) 
nr 21). 
Boerderij. Deze schijnt niet oud te zijn. 
Daarom lijkt het mij waarschi jnlijker dat we 
hier met een vernoemingsnaam te maken heb
ben dan met een primaire naam. 

o U 0 A L K E MAD E. Kasteel te Warmond. 

<Noordwijkerhout E 112 , 1344-1345, die Alkemade 
(Hof (1976) 22) > 
Tiende, in bezit van de abdij van Egmond. 
De naam Alkemade is een samenstelling van 
made "hooiland" met *alk "modder" en bete
kent dus "modderig ofmoerassig hooiland" 
(Rentenaar (1972) 311). 

A L K M A A R. 

Prinsenhage K 178, Alkmaar (K Kuyper (+ 1866». 
Boerderij, in het midden van de negentiende 
eeuw door mensen uit Alkmaar herbouwd (med. 
Werkgroep Haagse Beemden). 

A L TEN A. Kasteel bij Delft. 

Sint Annaparochie B 19, 16e eeuw, Altoena 
(Sannes 1 (951) 15, 28). 
In de eerste decennia na de bedijking naam 
voor dit gebied. Een van de bedijkers, Dirk 
Oem van Wijngaarden, woonde op het kasteel 
Altena bij Delft. 

A L TEN A. Heerlijkheid in Noord Brabant. 

<Maarsbergen F 185a, 1656, Altena (Van Iter son 
(1932) 293» --
Hofstede. Van Iter son denkt dat de naam 
te danken is aan de geestelijken van het 
klooster Berne dat in het land van Heusden 
en Altena gelegen was. Dit is onwaarschijn
lijk. Berne lag in het land van Heusden. 
De landen van Heusden en Altena zijn pas 
in de veertiende eeuw samengevoegd. Ook 
daarna bleef het onderscheid tussen deze 
twee gebieden nog bestaan. Het toponiem 
Altena komt zeer veel in de Nederlanden voor. 
De meest gangbare verklaring is "al te nabij" 
(Debrabandere (1979) 36-38). 
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A MEL AND. 

1. < Oudkerk B 28, it Amelan (Wynterp (1965) 
66) > 
Deel van het dorp. 

2. Veenwouden B 60, Kleyn Ameland {Schotanus
Halma (1718». 
Boerderij. Deze werd reeds vermeld in 1682 
(Verslag Vergadering Nammekundich Wurk
forban van de Fryske Akademy 27-9-1975). 
Mogelijk een vemoemingsnaam. De boerderij 
ligt naas l een andere, genaamd Schier Monnik 
~. Deze l aatsle is waarschijnlijk eigendom 
van het cisterciense[" klooster Klaa["kamp ge
weest (Wiegersma (1967) 45). Klaarkamp had 
ook bezit op het eiland Schiermonnikoog, 
dat zelf naar de schiere monniken van dit 
klooster genoemd is. Het motief voor de keuze 
van de boerderijnaam Schiermonnikoog in 
Veenwouden zal dus zeker met de relaties 
van Klaarkamp met het eHand samenhangen. 
De naam Klein Ameland kan door namentypo
logische associatie gevormd zijn. 

3. < Bozum B 90, 1722, Ameland; 1825, het 
Ameland (Breuker (1978) 28» > 
Deel van de dorpsterp, gelegen bij een water 
de Arne (?). 

4. < Grouw B 94, Ameland (Kalma (1949.b) 7) > 
Buurt. 

5. <Tims B 111a, het Ameland (Kalma (1949. b) 
7) > 
Perceel land. 

6. Groningen C 108, 1756, het Ameland (Feith 
Register VII (1865) 355). 
Deze westelijke hoek van de Noorderhaven 
heet later de Hoek van Ameland. Er heeft 
vroeger een levendige handel van Groningen 
op Ameland bestaan (Feith (1892) 48). 

7. < Zaandam E 86, 1643, de Aemlandt (Boeken
oogen (1897) 20) > 
Perceel land, later een pad. De naam is 
samengesteld met de persoonsnaam Aem. In 
de negentiende eeuw heet het pad het Ameland. 
Is men Aemland gaan opvatten als een ver
noemingsnaam? 
N. B. na de aanleg van het pad het Aemland 
heeft men ten zuiden daarvan het pad Schier
monnikoog aangelegd. Deze laatste naam kan 
alleen maar een vernoemingsnaam zijn. Het 
is echter niet duidelijk of deze nu door 
namentypologische associatie ontstaan is om
dat de naamgevers het reeds bestaande Aem
land als een vernoemingsnaam * Ameland zijn 
gaan interpreteren of dat Schiermonnikoog 
als primaire vernoemingsnaam gevormd is, 
waarna men Aemland namentypologisch is 
gaan aanpassen tot de vernoemingsnaam Ame
land. Verder is het ook nog de vraag wat 
de invloed van het nabijgelegen Tessel op 
deze ontwikkeling geweest is. ---

8. < Oudehaske F 13c, het Ameland (Kalma 
0949.b) 7) > 
Perceel land. 

Waarschijnlijk is Ameland alleen bij nr 2 
en nr 6 een vernoemingsnaam. In de andere 



gevallen hebben we met een naam te maken 
die wel~swaar homoniem met de eilandnaam 
is, maar van een andere oorsprong. In Zaan
dam gaat het om een samenstelling met een 
persoonsnaam. In Friesland zijn de namen 
samengesteld met een woord arne, erne "water, 
wetering" (Sipma II (1966) 64J. --

A MER 0 N GEN. De duitse ex-keizer, 
Wilhelm II, verbleef van 1918 tot 1920 op het 
kasteel Amerongen. 

Baflo C 32, Amerongen (Rentenaar (1979) 263). 
Rij huizen voor daklozen en a-socialen. 

A M S TEL LAN D. 

Amstelveen E 118, Amstelland (Groesbeek (1966) 
130). 
Buitenplaats, gesticht :: 1700. 

A M S TEL S T E IN. Buitenverblijf te Alfen 
aan de Rijn. 

Alfen aan de Rijn E 176, Amstelstein (Regt 
(1920) 161, 192). 
Buitenverblijf. De naam is + 1860 gegeven 
door de broer van de eigenaar van het an
dere Amstelstein. 

A M S TEL VEE N. 

Haarlemmermeer E 116, Amstelveen (Staat(1868». 
Boerderij. 

A M S TEL VEL D. Marktplein in Amsterdam. 

1. Aalsmeer E 117, Amstelveld (Keessen (1981) 
15) . 
Perceel land. De Amstel stroomt niet langs 
Aalsmeer; dus vernoemingsnaam. 

2. Weesp E 121, Amstelveld (NkA). 
Perceel weiland. 

A M S T E R DAM. De, oorspronkelijk he
breeuwse, bijnaam voor de stad is (Groot) 
Mokum. 

1. <Sint Jacobi Parochie B 18, Amsterdam (Gille 
Heringa (1874) 7; Pott (1913) 12) > 
Deze buurt is in de literatuur over het Bilt 
niet te vinden. Waarschijnlijk berust het 
gegeven op een verwarring met nr 2 hierna. 

2. Nieuwe Biltdijk B 019, 1852, Klein Amsterdam 
(K Eekhoff). 
Herberg. 

3. Grijpskerk B 42, Amsterdam (NsI). 
Perceel bouwland, gelegen naast Rotterdam. 

4. Abbekerk E 30, Klein Amsterdam (TMK II 
246 (1899». 
Gehucht. 

5. Nibbikswoud E 32, Amsterdam (NkA) . 
Perceel land. 

6. Wognum E 33, Amsterdam (NkA). 
Perceel weiland. 

7. Andijk E 36, Klein Amsterdam (Visser-Singer 
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en Van der Gulik (1975) nr 31). 
Buurtje. 

8. Grotebroek E 38, Amsterdam (NkA). 
Perceel land. 

9. Lutjebroek E 38a, Amsterdam (NkA). 
Perceel bouwland. 

10. Assendelft E 82, Amsterdam (NkA). 
Perceel weiland. 

11. Katwoude E 91, Amsterdam (Rentenaar (1975) 
145) • 
Perceel land. Mogelijk hetzelfde als 1630, 
Amsterdammer landen (Rentenaar a. w. ) • 

12. Zandvoort E 93, Groot Mokum (K Waterlei
dingduinen (1971». 
Stuk duingebied. 

13. Haarlem E 97, 18e eeuw, Amsterdam (Allan 
II (1877) 168), 
Herberg in de Haarlemmerhout. 

14. Voorhout E 132, Mokum (NkA). 
Perceel land. 

15. Nieuwveen E 144, Amsterdam (TMK I blad 
31 (1855». 
Boerderij. 

16. Vinkeveen E 151, Klein Amsterdam (Homan 
(1971) nr 29). 
Straatje. 

17. Oudshoorn E 175, Amsterdam (TMK I blad 
31 (1855». 
Boerderij. 

18. Aarlanderveen E 178, Amsterdam (TMK I 
blad 31 (1855». 
Buurt, gelegen naast 0 s Gravenhage. De pol
der is drooggemaakt in 1786 (Teixeira de 
Mattos I (1906) 230). 

19. < De Bilt E 194, Klein Amsterdam (Pott 
(1913) 214» 
"Gebouw". Hier is niets over te vinden. Waar
schijnlijk is het verward met nr 2. 

20. Werkhoven E 231, Klein Amsterdam (TMK 
I blad 39 (1939». 
Complex landerijen. 

21. Sint Jansga F 14, Klein Amsterdam (Kalma 
(1949) 28). 
Denotatum onbekend. 

22. Sloten F 35, Lits Mokum (RND XV (1955) 
396). 
Spotnaam voor deze stad, die ook weI Lits 
Brussel genoemd werd. 

23. Noordwolde F 47, Klein Amsterdam (TMK 
I blad 16 (1860». 
Gehucht. Op K Eekhoff (1851) is nog vrijwel 
geen bebouwing aangegeven. 

24. Willemsoord F SOb, Hoeve Amsterdam (TMK 
I blad 16 (1909». 
Boerderij, gebouwd na 1860 (vgl TMK I blad 
16 (1860». 



25. Voorst F 178a, Klein Amsterdam (TMK 
blad 33 (1913»). 
Gehucht. 

26. Maarn F 185, Klein Amsterdam (Plan Zeist 
(1853». 
Boerderij, later buurt (vgl TMK II blad 466 
(1891) . 

27. Venendaal F 191, Nieuw Amsterdam (Pott 
(1899) 10). 
"Gebouw". 

28. Nieuw Amsterdam G 79, Nieuw Amsterdam 
(Gille Heringa (1853) 131). 
De concessie voor de vervening werd in 1850 
verleend aan de Drentsche landontginning
maatschappij, gevestigd te Amsterdam. Aan
vankelijk heette de nieuwe kolonie Bumaveen, 
naar de echtgenote van de hoofdconcessio
naris, maar al spoedig werd ook in de cor
respondentie met de verveners de naam Nieuw 
Amsterdam gebruikt (Van Holthe tot Echten 
(862) 8-10; Van der Woude (1960) 62-63). 

29. Tubbergen G 174, Nieuw Amsterdam (Krui
zinga (1966) 323). 
Buurschap, na de Eerste Wereldoorlog ont
staan uit een kampement van ontginnings
arbeiders die voor een deel uit Amsterdam 
afkomstig waren. 

30. Ouddorp I 19, Klein Amsterdam (NkA). 
Twee perce len land. 

31. Goeree I 20, Klein Amsterdam (V I 20). 
Perceel land, eigendom van de Diakonie. 

32. Beuzekom K 40, Klein Amsterdam (Gille 
Heringa (1874) 7). 
Buurt. 

33. Hedel K 144, Klein Amsterdam (Van Heeswijk 
(1974»). 
Buurtje, ook genaamd De 5teek. De bewoners 
waren poldermannen. 

34. 5int Willebrord K 177c, 1774, "dat het 
Quartier genaamt Cleyn Amsteldam van slegt 
yolk sal konnen worden gesuyvert" (Corne
lissen VI z.j. 169). 
Bijnaam VOOr dit dorp. dat berucht was om 
zijn crimina li le'it. In 1775 werd het ook het 
?Uartier den Agterhoek genoemd (Van Ham 
1975.a) 1l0-11l) . 

35. Maurik L 3. Klein Amsterdam (Pott (1899) 
10) • 
IIGebouw ll

• 

36. Echteld L 49, Klein Amsterdam en Groot 
Amsterdam (RND X (1966) 144). 
Twee buurten. Groot Amsterdam was de bij
naam voor de kinderrijke en armoedige buur
schap De Ooy (Houtkoper - Den Hartog (1972) 
nr 6). 

37. Oosterhout L 63, Klein Amsterdam (RND 
X (1966) 192). 
Buurt. 

38. WeI L 213, Klein Amsterdam (RND X (1966) 

504). 
Buurt. 

39. Roggel L 293, Amsterdam haus (K Tranchot 
blad 38 (1803-1813»): 
"Gebouw". 

ARKEL. 

1. Zuid Waddingsveen E 207, Arckel (K Rijnland 
(1687» • 
Poldertje. 

2. Bergambacht K 18, 1B37, het Land van Arkel 
(5choute (1977) 6). 
Boomgaard. 

A R N HEM. 

Velp L 27a, 1635, Arnhem (Kerkkamp (1965) 
199) . 
Herberg. 

ASS E L T (L). 

<Over-en Neder Asselt L 111, L 110a, Ie kwart 
13e eeuw, Asle (Gysseling TW 75) > 
Het namenveld waar Over- en Neder Asselt 
volgens Tummers toe behoren, bestaat niet 
(Tummers (1965) 47; Blok (1971) 14-16). Uit 
Gysseling TW blijkt dat lo-namen met de 
boomterm es als eerste lid vaker voorkomen, 
zonder da! er aan vernoeming gedacht hoeft 
te worden. 
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BEE M 5 T E R. 

1. Haarlemmermeer E 116, de Beemster (Staat 
(1868) ). 
Boerderij. 

2. < Hoog Keppel F 208, de Beemster (K Kuyper 
(1B67» > 
Gehucht te Eldrik. 
Er heeft kennelijk een appellatief beemster 
bestaan. In 1646/7 is er in Eldrik sprake 
van een beemster, waarmee een bouwland 
aangeduid werd (Gem Archief Zutfen, Verpon
dingskohicr 1646/7. hs Kreijnck - Wartena). 
Samenhang m t de naam van de droogmakerij, 
die een oude waternaam is. lijkt niet waar
schijnlijk. In de Zaanstreek komt de veld
naam Beemster verschillende malen voor (Boe
kenoogen 0897l 42). WNT II, 1297, geeft 
een citaat van Vondel, "groene gravelanden 
en beemsters, klaverrijck vol vee" en denkt 
daarbij aan een dichterlijk gebruik van de 
naam van de droogmakerij. Mij lijkt het meer 
aannemelijk dat we met het appelatief beem
ster te rna ken hebben. De etymologie daarvan 
is mij helaas duister. 

BEN NEB ROE K. 

Zaandam E 86, de Bennebroek (Boorsma (1950) 
143) • 
Tabakstamper en schelpzandmolen. 

B E R K H 0 U T. 

Haarlemmermeer E 116, Berkhout (Staat (186B». 
Boerdedj. 



B EVE R V 0 0 R D E. Havezate te Rijsen. 

Dulder G 178. Bevervoorde (Moerman (1930) 
3). 
Dubbelnaam voor 
daar het recht 
dat? R. R.) van 
verlegd was. 

Hovinkhof nadat in 1758 
van verschrijving (wat is 

de havezate Bevervoorde op 

B 1 C K E R 5 ElL AND. Door aanplemping 
ontstaan schiereiland in het IJ te Amsterdam. 
aangelegd .:!: 1615 door Jacob Bicker. 

5int Jacobi Parochie B 18. 1720, 't Bickers
eijlant (Buwalda (1969) 7). 
Deel van het Zuideinde van 5int Jacobi 
Parochie. N.B. Op het Bilt kwamen ook de 
namen Warmoesstraat en Kattenburg voor. 

B 1 E R T. Deze plaats heette in de middel
eeuwen Biervliet. 

Leiden E 167, 17e eeuw, Biervliet (Orlers (1760) 
76). 
Gebuurte. 

BIN N E N K ANT. 5traat langs een gracht 
te Amsterdam. 

Nieuw Tiendeveen G 76a*, Binnenkant (TMK 
11 blad 240 (1900)). 
Veenwijk, onderdeel van een systeem van 
veenwijken met amsterdamse vernoemings
namen, aangelegd na 1875 (vgl TMK 1 blad 
17 (1875)). 

B L 0 E MEN D A A L. Gemeente en dorp 
in Noord Holland. De naam dateert pas uit 
de zestiende eeuw to en men het huis Aelbrechts
berg het Huis te Bloemendael ging noemen 
(Hoekstra (947) 36). 

<Gouda E 209. 1275, Bloemendael (Moerman (1956) 
47) > 
Veenontginning. Blok (1957) 24, suggereert 
dat dit een vernoemingsnaam is. Gezien het 
late ontstaan van de basisnaam lijkt ml] 
dat niet waarschijnlijk. De naam Bloemendael 
kwam vrij frequent voor in West Nederland. 

B 0 C H T V AND E HER ENG R A C H T. Be
roemdste gedeelte van de Herengracht te Amster
dam, tussen de Nieuwe 5piegelstraat en de 
Leidsestraat. 

Westerbork G 30, .:!: 1943. de Bocht van de 
Herengracht (5tokvis (1975) 39). 
5potnaam voor een elite-barak in het kamp 
Westerbork. 

B 0 K H 0 R 5 T. Havezate te Den Ham (0.). 

<Oosterwolde F 23, 1640. Bookhorst (Oosterwijk 
(1977) 152) > 
In 1640 soolstede, nu gehucht Boekhorst. 
De naam wordt door Naarding ten onrechte 
met het overijselse geslacht Buchorst, 
Bochorst in verband gebracht (Naarding 
(1957.a) 47). Hij is uit het stellingwerfs 
te verklaren, waar boek "beuk" is (Oosterwijk 
a.w.). 

B 0 K 5 M E E R. 

Didam L 34, 1750, Boxmeer (Tinneveld (1973) 
74). 
Boerderij, gebouwd .:!: 1700. Vernoemd naar 
bezit van het Huis Bergh, waaraan de heer
lijkheid Didam behoorde. 

BON ESC HAN 5. 5chans te Nieuwerschans. 
aangelegd in 1589 onder leiding van de friese 
gecommiteerde Albert Booner. 

Nieuw 5cheemda C 123, Boneschans (De Klerck 
(1975) ll). 
Zgn. laan "langgerekt stuk land". 

B 0 R K U L O. Deze plaats werd op maandag 
10 augustus 1925 door een cycloon verwoest. 

Valkenburg E 137, Borculo (V E 135), 
Groep huizen. De naam dateert uit de tijd 
van de stormramp van 1925. 

B RED A. 

1. Eierland A 5, Breda (Catalogus van Eijer
land (1840) 19). 
Boerderij, gesticht na 1835. Veel boerderijen 
in Eierland zijn vernoemd naar woonplaatsen 
van aandeelhouders in de bedijking (Van 
der Vlis (1975) 351-365; Rentenaar (1975) 
144-145) . 

2. Haarlemmermeer E 116, Breda (Staat (1868)). 
Boerderij. 

3. Voorst F 158, Breda (NkA) . 
Boerderij. 

DEN B R E L. 

Heinenoord K 84. Den Briel (NkA). 
Perceel~ bouwland. De verbogen vorm van 
het lidwoord maakt waarschijnlijk dat we 
met een vernoemingsnaam te maken hebben. 

B RIG DAM M E. 

Linschoten E 216. Brigdamme (TMK 111 blad 
31 G (1959)). 
"Gebouw". De ontronde vorm van de klinker 
van het eerste lid van de samenstelling hoort 
niet in de toponymie van Utrecht thuis; de 
verbogen vorm van het tweede lid evenmin. 
Daarom lijkt mij dit een vernoemingsnaam. 

B R 1 T TEN BUR G. De Brittenburg voor 
de kust bij Katwijk werd ook het Huis te 
Britten genoemd. Reeds bij Willem van Hilde
gaersberch vindt men, einde 14e eeuw copie 
+ 1480, Borch te Bretten (Dijkstra en Ketelaar 
(1965) 10-28). 

1. Oldeboorn B 121. 1675, Brittenburgh (De 
Zee (1946) 257). 
Buurtje. Van der Molen veronderstelt dat 
de naam met het woord turfbrjitten samenge
steld is (Van der Molen (957) BU. In combi
natie met het element burg lijkt mij dit niet 
waarschijnlijk. 

2. 5loterdijk E 104, 't Huis de Britten (TMK 
11 blad 347 (1908)). 
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Poldertje. Een ongewone poldernaam; mis
schien semantisch secundair ten opzichte 



B R 0 U W E R S H A V E N. 

1. Watergraafsmeer E 110, 1725 Brouwershaven 
(Kruizinga (1948) 307). 
Pleziertuin. Hoeveel woordspeling zit er nu 
in zo 1 n naam? 

2. Rozendaal K 174, 17e eeuw, Brouwershaven 
(Van Hasselt en Weijnen (1948) 80). 
Perceel bos. Ter plaatse kan geen haven 
geweest zijn. 

B U I TEN K ANT. Straat langs een gracht 
te Amsterdam. 

Nieuw Tiendeveen G 76a*, Buitenkant (TMK 
II blad 240 (1900)). 
Veenwijk, onderdeel van een systeem van 
veenwijken met amsterdamse vernoemings
namen, aangelegd na 1875 (vgl TMK I blad 
17 (1875)). 

DEN BUR G. 

Eierland A 5, Den Burg (K Kikkert (1854)). 
Boerderij, gesticht na 1835. Veel boerderijen 
in Eierlanci zijn vernoemd naar de woonplaat
sen van aandeelhouders in de bedijking, 
waartoe ook enkele tesselse notabelen behoor
den (Van der Viis (1975) 351-365; Rentenaar 
(1975) 144-145), 

BUR G E R B RUG. 

Haarlemmermeer E 116, Burgerbrug (Staat 
(1868)) • 
Boerderij. 

DAM R A K. 
de Amstel, ten 
sterdam. 

Het laatste, 
noorden van 

rechte stuk 
de Dam te 

van 
Am-

< Stellendam I 22a, Damrak (Schonfeld Wn, 224) > 
Schonfeld meent dat dit een water bij Stell en
dam is. Hij baseert zich daarbij op de op
gave uit I 45a in de Toponymische vragenlijst 
nr 1 (1946) van de Dialecten-commissie der 
KNAW. Hij heeft deze inIormatie echter ver
keerd gefnlerprc'tcerd. De invuller heeft 
aIleen willen aangeven dat hij wist dat er 
een element rak bestaan heeft dat voor de 
vorming van -Waternamen gebruikt is. Als 
voorbeeld heeft hij daarbij onder andere 
Damrak genoemd (Zie Rentenaar (1984) in 
druk). 

D E U T ZEN H 0 F J E. Hofje te Amsterdam, 
gesticht in 1695 door Agneta Deutz. 

Beemster E 73a, het 
Deutzenhofjc . 20). 
Boerderij, gebouwd 
lang in het be:di 
Amsterdam was. 

Dcutzcn hoIje (Van Eeghen 

in 1881 op grond die al 
van het Deutzenhofje te 

DIE MER M E E R. Oudere naam voor de 
W a tergraafsmeer. 

Zaandam E 86, de Diemermeer (Boorsma (1950) 
124). 
PelmoIen, gebouwd in 1746 en afkomstig uit 

de Watergraafsmeer. 

D 0 K K U M. 

Schiermonnikoog B 4, Ny Dokkum (Leeuwarder 
Courant, 6-2-1976). 
Bijnaam voor een nieuwbouwwijk. 

D 0 M BUR G. 

Kattendijke 
(1914) ). 

71, Domburg (TMK II blad 638 

Boerderij . Heette tevoren Nieuwe Hoeve (TMK 
I blad 48 (1904)). 

DaR D R E C H T. 

1. Eierland A 5, Dordrecht (K Kikkert (1854)). 
Boerderij, gesticht na 1835. Veel boerderijen 
in Eierland zijn vernoemd naar woonplaatsen 
van aandeelhouders in de bedijking. Enkele 
van hen kwamen uit Dordrecht (Van der Viis 
(1975) 35; Rentenaar (1975) 144-145). 

2. Enge Wormer E 70a, Dordrecht (K Kuyper 
(1869)) . 
"Gebouw". 

3. Nieuw Dordrecht G 61, Nieuw Dordrecht (Van 
Holthe tot Echten (1862) 8). 
Dorp, gesticht in 1856 in de venen die eigen
dom waren van de Drentsche Veen- en Midden
kanaalmaatschappij., gevestigd te Dordrecht. 

4. Ba ttenoord I 43, Roeve Dordrech t (TMK III 
blad 43 A (1943)). 
Boerderij. 

D VI I N GEL O. 

1. Vlinschoten C 161, DwinQelo (Timmer en Oost
man [1950] 237-238) :-----"'---
Deel van de Meente, in 1826 met behulp van 
werkiozen ontgonnen. Deze waren door in
houding van hun ondersteuning tot dit werk 
geprest. Een duidelijk geval van vernoerning 
op grond van een woordspeling. 

2. Poortugaal K 45, Dwingelo (l~kA). 
Perceel land. Eveneens ontstaan uit een 
woordspeIing? 

EELDE. 

1. <Noordlaren C 150, 1&42, het Eelde (ills!) > 
Hooiland. 

2. < Drouwen G 10, Grote en Kleine Eelde (Mul
der (1941) 56» 
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Aantal percelen land. Mulder a. w. beschouwt 
nr 2 als een vernoemingsnaam. Dit lijkt mij 
niet waarschijnlijk. Hoewel hij geen lidwoord 
vermeldt, wijzen de verbogen vormen van 
de adjektieven groot en klein weI op de aan
wezigheid daarvan. Bij nr 1 is het lidwoord 
geattesteerd. Eelde kan dus oorspronkelijk 
een appellatief geweest zijn. Is de plaats
naam Eelde uit hetzelfde woord gevormd? 
Over deeiymologie van deze naam bestaat 
geen eenstemmigheid (Blok (1971.a) 6-7; Hof
stra (1973) 94-97). Gedacht wordt onder an
dere aan een friese nevenvorm van Aalden 
of aan een afleiding met umlaut van een 



starn die we ook in gotisch alan "voedenll 
vinden. 
Als nr 1 en 2 en de plaatsnaam Eelde op 
hetzelfde woord teruggaan, kan men volgens 
mij ook aan een speciale betekenis van eelt 
"verharding van de huid" denken. In het 
grootste gedeelte van Drente gebruikt men 
voor dit verschijnsel het woord zwil. Daar 
waar eelt weI voorkomt (Hooghalen, Koekange, 
Diever~alen) is de vorm eel. De plaatseliike 
uitspraak van de plaatsnaam Eelde is ook 
Eel(e) (Bergsma (1906) 102). De vokaal is 
het rekkingsprodukt van -e- in open letter
greep of voor bepaalde consonantverbindingen 
(BIok a.w.). 
Kiliaen noemt eelt "hollands". In het middel
nederduits vinden we elde, elt naast ele 
"eelt", vgl oudfries i~ il,-oudeng. He 
"voetzool, eelt" , oudnoors il "voetzool". De 
etymologie van deze woorden is duister (Goos
sens (1962) 13-14; de Vries (1971) 149). In 
Noord Friesland kent men in de toponymie 
het woord eel "harte wasserundurchlassige 
5chicht unterdem Heideboden" (Clausen (1952) 
30). Mogelijk hebben we hier dezelfde gespe
cialiseerde betekenis van het beg rip "eelt" 
voor ons die ik ook voor (het) Eelde in 
Drente vermoed. 5emantisch gezien hoeft het 
ons niet te verbazen dat het woord eel(de) 
in deze betekenis juist in het noorden en 
oosten van Drente toponymisch toegepast is. 
Daar bestond nameliik geen kans op verwar
ring met de gewone betekenis "verharding 
van de huid", omdat men daarvoor het woord 
zwil gebruikte. Waarschijolijk is de naam 
~Elten, 1380, to der Eelte, groenland bij 
Wachtum van een andere oorsprong (NOVA 
98 (981) 19). 

E G M 0 N D. 

Loon op Zand K 164, 1554 copie 1610, ..;:e:::e~n-.-":.;.;. 
TVTle~c",krre--",m;<;=o.;:ec::.r.::s_.::b..Ly..:d:..:e:..:n,----..:E::Jg::z:m=o.::n..:d:.:.t ( T axandria 19 
(912) 301). 
Geen nadere gegevens bekend. Het is nog 
steeds niet gelukt een goede etymologie voor 
de noordhollandse plaatsnaam te vinden (vgl 
Rentenaar (1978) 334-336). Theoretisch kan 
de naam in Loon op Zand een zelfde vorming 
zijn, die onafhankelijk van het andere Eg
mond ontstaan is. Dit lijkt mij niet waar
schijnlijk. De naam in Noord Holland dateert 
op zijn laatst uit de vroege middeleeuwen. 
De toponiemen in het veengebied op de mid
deleeuwse grens van Holland en Brabant zijn 
daarentegen betrekkelijk iong en doorzichtig. 
Mogelijk dus een vernoemingsnaam. De vroege 
vermelding van het lidwoord is opvallend. 

E I N D H 0 V EN. Wegens de aanwezigheid 
van de Philipsfabrieken droeg deze stad de 
bijnaam de Lichtstad. 

Ochten L 51, de Lichtstad (RND X (966) 148). 
5potnaam voor een groep noodwoningen, ge
bouwd na 1945. 

ELL E R T 5 VEL D. Het Ellertsveld was 
vroeger zeer uitgestrekt en gold tot in Gro
ningen en Friesland als zeer unheimisch. De 
naam bezat dezelfde secundaire connotaties 
als in de standaardtaal de Mokerhei. "Gean 
nei it Ellertsfjild, dan bist allinnich", zei 

men in Drachten. 
Het eerste lid van de naam Ellertsveld is eller/ 
elder "els" (De Haan (1978) 47; vgl Bergsma 
(1906) 108). 

1. Grijpskerk B 42, Eldersveld (van Rijn (1862) 
28); Ellersveld (Geertsema (910) 178). 
Polder. 

2. Oldehove C 63, Ellertsveld (NsI). 
Perceel bouwland. 

3. Bedum C 70, Ellersveld (NkA). 
Perceel land. 

4. Roderwolde C 103a, 1806, Ellersveld (NsI). 
Perceel groenland. 

5. Haren C 113, 1845, Ellersveld (NsI). 
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Perceel groenland. 

5amenstellingen met -veld komen in de topo
nymie van Groningen alleen voor in het uiter
ste zuiden van de gemeente Leek. Het Rheder
veld in Vlagtwedde is de nederlandse vorm 
van het aansluitende duitse Rhederfeld. Ver
der ontbreken namen op -veld in Groningen 
geheel, behalve juist onze nrs 1,2,3 en 5. 
Dit lijkt mlJ een voldoende argument om 
Eller(t)sveld hier als vernoemingsnaam te 
beschouwen. Waarschijnlijk zal het motief 
voor de naamkeuze weI uit de afgelegenheid 
van de betreffende lokaliteit bestaan hebben 
(vgl de Vries (1938) 138). 

F I VEL I N G O. 

Onnen C 148c, Fivelingo (Naarding (1953) 106). 
Laat ontgonnen land, vgl HUN5INGO. 

F LEV O. 

1. Anna Paulownapolder E 6b, Flevo (Keyzer 
en Jonker [1946] 203). 
Herenhuis - boerderij, gebouwd in 1862. 

2. Limmerschouw E 13*, Flevo (TMK I II blad 
14 G (1950». 
Boerderij, gebouwd na 1902 (vgl TMK I blad 
14 (1902». 

F RAN EKE R. 

5int Jacobi Parochie B 18, Franeker (Fr Ak). 
Boerderij. 

F RED E R I K 5 0 0 R D. Eerste van de 
drie vrije kolonH!n van de Maatschappij van 
Weldadigheid, opgericht in 1818. Behoeftige 
kolonisten kregen hier grond om te ontginnen. 

1. Ber likum B 49, Frederiksoord (Fr Ak). 
Boerderij met omliggende landerijen. 

2. 5tedum C 74, Frederiksoord (5tedum [1967] 
110) . 
Perceel land. Onder de eigenaars is nooit 
een Frederik voorgekomen. 

3. Den IIp E 89, Frederiksoord (NkA). 
Perceel grasland. 

4. Marken E 92, Frederiksoord (Daan (1955) 



76). 
Perceel moeilijk te hooien grasland. Heette 
vroeger (wanneer? R.R.) Oostelijke lage yen. 

5 . Hillegom E 114. Frederiksoord (Pott (1899) 
99). 
"Gebouw". 

6. Amerongen F 189. Frederiksoord (NkA). 
Perceel land. 

7. Valkenswaard L 260. 1855. Frederiksoord 
(Melotte en Molemans (1979) 112). 
Gedeeltelijk ontgonnen heide. Melotte ' en 
Molemans zeggen dat deze naar een eigenaar 
in 1808. Frederik Philip Pastor. genoemd 
is. maar geven daarvoor geen bewij splaats. 
Gezien in het licht van het voorkomen van 
de nrs 1 tim 6 heb ik daarom mijn twijfels. 

Oord is in de nederlandse toponymie over 
het algemeen geen element waarmee veldnamen 
gevormd worden. Dat we het desondanks zo 
vaak tegenkomen en dan nog weI steeds in 
samenstellingen met de persoonsnaam Frederik 
als eerste lid. kan dus aIleen maar beteke
nen dat we met de vernoemingsnaam Frede
riksoord te maken hebben. Het naamkeuze
motief zal weI de moeilijke bewerkbaarheid 
van de betreffende percelen geweest zijn 
(vgl nr 4). 

F R I E 5 LAN D. 

1. Nijbeets B 121b*. Frij Frysliin (Frieswijk 
(973) 193-215). 
Onder invloed van Frederik van Eeden door 
de vereniging "Gemeenschappelijk grondbezit" 
gestichte kolonie (1903-1908). 

2. Middelstum C 34. Vraisland (NsI). 
Aantal percelen bouwland. in de negentiende 
eeuw in gebruik bij een fries. die ook de 
bijnaam Derk Vrais droeg. 

3. Eekst C 184. 1810. Friesland (Kluiving 
[1969] 91); 1849. het Vriesland (NsI). 
Pecceel weiland. 

4. Haarlemmermeer E 116. Klein Friesland 
(Staat (1868». 
Boerderij. 

5. Ballo G 7*. 1847. het Vriesland (NsI). 
Perceel hooiland. 

6. <Hekelingen K 82a, 1361, Vrieselant (Van 
der Gouw (1980) II, 342); 1372. Vrieslant 
(Van der Gouw (1967) 205) > 
Polder. Vriesland is een oude polder die 
mogelijk al uit de twaalfde eeuw dateert. 
Zonder dit rechtstreeks te zeggen suggereert 
Van der Gouw dat Vriesland vernoemd is 
naar het noorden van Holland waar de lei
ders van de kolonisatie van Putten vandaan 
kwamen (Van der Gouw (967) 28-29). Ik 
denk niet dat Vriesland een vernoemingsnaam 
is. Er komen in dit gebied meer namen op 
-land voor, bij voorbeeld Tolland, Colijns
land, Lodderland. De attestatie v anl3b 1 
doet vermoeden dat we met de volksnaam 
(west )friezen of met de persoonsnaam Vriese 
te maken hebben. 
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7. <Tilburg K 183. Vriesland (K Tilburg (760)l> 
Gehucht. Waarschijnlijk samenstelling met 
de familienaam de Vries. Deze kwam in de 
achttiende eeuw veel in Tilburg voor. N.B. 
al in 1435 is er sprake van des vrDesen 
beemt (brief Gem. arch., Tilburg 4- 8- 1980 . 

GEL D E R LAN D. 

1. Anlo C 183, Gelderland (Mulder (941) 56). 
Perceel land. 

2. Twisk E 30a, Gelderland (NkA). 
Perceel land. 

3. Ransdorp E 107, 1788, Gelderland (R A 
Noordholland Gecomm Raden serie 11, bijlage 
tot res./ingekomen stukken 1788, pak II). 
Perceel land. 

4. Amsterdam E 109, Gelderland (Gille jleringa 
(874) 76). 
Buitenverblijf. 

5. Warmond E 138a. 1330, Gelrelant (Van Door
ninck en Van Veen (1908) 73). 
Gelders leengoed. 

6. Venendaal F 191, 't Gelderland (Thoomes 
[1949] 145). 
Buurt. De provinciegrens tussen Utrecht en 
Gelderland loopt dwars door Venendaal. 

7. Beerserveld G 115*, Nieuw Gelderland (Pott 
(1899) 105). 
Veenderij, ontgonnen na 1859 (vgl TMK 
blad 22 (1859». 

8. Kloetinge 70. 't leege Gelderland rv 1 70). 
Perceel bouwland. 

De nrs 1,2 en 3 heb ik als vernoemingsnaam 
opgenomen, hoewel het mogelijk is dat het 
oorspronkelijk samensteIlingen waren met 
geld, gelde, de noordhollandse en drentse 
vormen van gelte "gesneden zeug" (Boeken
oogen (1897); Molerna (1889) 82 ) . Blijkens 
de -r- zouden deze name n d a n later als ver
noemingsnaam geinterpreteerd zijn. In Zeeland 
kent men echter aIleen de vorm gelte (Ghijsen 
(1979) 268). Daarom hoeft er bij TIt' 8 dus 
geen twijfel te bestaan. 

G E NNE P. 

1. < RottevaIle B 98, Gennip (Schotanus - Halma 
(1718» > 
Perceel veengrond. Onder de verveners is 
geen geslacht Van Gennep bekend. 

2. < Hengelo F 206, 1650 copie 1656. den Gennep 
(Schreuder (1963) 30» 
Boerderij. In 1661 is er sprake van land 
op de Gennep (Wartena (1979) 45). 

3. [Didam L 34, 1820, Klein Gennip (Tinneveld 
(1973) 150)] 
Huis. dat zijn naam waarschijnlijk dankt 
aan de familie Van Gennep, die al in 1650 
in Didam geattesteerd wordt. Huisman meent 
dat er in Didam een oorspronkelijk toponiem 
Gennep bestaan zou hebben, maar zijn argu-



men ten zijn niet overtuigend (Huisman (1978) 
223-225). 

Volgens hem komen toponiemen die teruggaan 
op westgermaans *Ganipja-, *Ganapja- "plek 
bij een samenvloeiing van twee wateren" 
aIleen in het gebied links van de Rijn voor. 
Dat zou betekenen dat nr 1 en 2 vernoe
mingsnamen of herkomstnaamtoponiemen zouden 
ZlJn. Daarvoor bestaan geen aanwijzingen. 
Uit het voorkomen van de plaatsnaam Ter 
Gempe in Belgie had Huisman geconstateerd 
dat er een appellatief gennep bestaan moet 
hebben. Dat is niet noodzakelijk. Ter Gempe 
kan naar een waternaam genoemd zijn. 
Er komen verschillende -apa-namen in Gelder
land v~~r. We kunnen nr 2 daar ook toe 
rekenen. In het noorden zijn deze namen 
zeldzamer, maar ontbreken niet helemaal. 
Ook nr 1 kan dus een -~-naam zijn (vgl 
Schonfeld WN 117, 120). 

GOEREE. 

Bergen op Zoom I 79, Goeree (Van Ham (1975. b) 
23). 
Het landgoed Hengstmeer kwam + 1760 in 
handen van David van der Gon, -vice- admi
raal van Holland en West-Friesland, die 
het naar de plaats Goeree vernoemde. 

G R AFT. 

Lochem G 246, Graft (TMK II blad 415 (1937». 
Boerderij, gelegen naast Rijp en Leijden, 
gebouwd na 1913 (vgl TMK I blad 34 (1913». 

'S G R A V E N HAG E. 

1. Leimuiden E 141, '5 Gravenhage (TMK 
blad 31 (1855». 
Boerderij in de in 1666 drooggemaakte Wasse
naarsepolder (Fockema Andreae (1952) 48). 

2. Aarlanderveen E 178, 's Gra venhage (TMK 
I blad 31 (1855». 
Buurt, gelegen naast Amsterdam. De polder 
is drooggemaakt in 1786 (Teixeira de Mattos 
I (1906) 230). 

3. Wilhelminaoord F 47a, '5 Gravenhage (Pott 
(1899) 112). 
Boerderij. 

G ROE N EVE L D. Kasteel bij Delft. 

1. <Baarn E 163, Groeneveld (Fockema Andreae 
(1953) 78) > 
Fockema Andreae zegt in navolging van ou
dere schrijvers dat het landgoed Groeneveld 
eerst Drakenburch heette en dat het vernoemd 
was naar het kasteel bij Delft. Dit is niet 
juist. Groeneveld was een hofstede die in 
de zeventiende eeuw bij het huis Drakenburch 
hoorde. De gedachte aan vernoeming berust 
op een onjuiste interpretatie van de zeven
tiende-eeuwse eigendomsverhoudingen (Pluim 
(1932) 202). 

G ROE N L o. De verovering van deze plaats 
in 1627 was een van de belangrijke wapenfeiten 
van Frederik Hendrik. 

Renesse I 30, 1754, Grol (De Vos (1931) 612). 
Buitenplaats. 

G RON I N GEN. 

1. De Cocksdorp A 5, Groningen (TMK I blad 
121 (1921»). 
Boerderij in de polder het Noorden. 

2. Wijnjeterp B 125, Klein Groningen 
(K Huguenin (1820-1824». 
Buurt. In de zeventiende eeuw worden veel 
arbeiders uit Drente en Groningen in de 
venen rond Herenveen vermeld (Spahr van 
der Hoek (1969) 120). 

3. Westerbork G 30, 1845, Groningen (Ns). 
Perceel bouwland. 

G ROT E MAR K 1. Plein in Haarlem. 

Bloemendaal E 95, Grote Markt (Roderkerk II, 
161) . 
Duinvallei, naast Heiligland, dat eveneens 
naar een haarlemse stra at vernoemd is. 

H A A R L E M. 

1. Kastrikum E 
Harlem (U.B. 
29, nr 44). 
Duingebied. 

62, Ie 
Leiden, 

helft 
Verz. 

17e eeuw, Hoch 
Bodel Nyenhuis, 

2. Gouda E 209, 1491, Corte Haerlem (Gesel
schap (1965) R 227). 
Veengebied, waarschijnlijk ontgonnen door 
kennemers (Blok (1957) 24), Het gebied is 
+ 1350 ontstaan uit een afsplitsing overlangs 
van de ontginning Willens, die uit + 1200 
dateert (Van Balen (1941) 17, 23). Over de 
tijd van ontstaan van de naam is niets bekend. 

3. Erica G 80, Nieuw Haarlem (Pott (1913) 300). 
Veenontginning. 

H A A S T R E C H T. 

Benschop E 220, Klein Haastrecht (NkA). 
Gehucht. 

HAC K FOR T. Kasteel te V~rden. 

Twello F 155, Klein Hackfort (NkA). 
"Gebouw". Het kasteel Hackfort had bezit 
te Twello (vgl Van Schilfgaarde (1974) R 
71). 

HAM E LAN D. Vroegere gouw in 
land. 

Oost Neder-

1. Twello F 155, Hameland (Pott (1913) 146). 
ItGebouw". 

2. Lochem G 246, Hameland (TMK III blad 34 C 
(1955» • 
"Gebouw", gesticht na 1913 (vgl TMK I blad 
34 (1913». 

3. Gendringen M 43, Hameland (TMK II blad 
537 (1936». 
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"Gebouw", gesticht na 1908 (vgl TMK 1I blad 
537 (1908». 



H A R D E R W 1 J K. 

De Were E 030, Harderwijk (TMK 
1863». 

blad 14 

Gehucht. Toponiemen op -wijk zijn schaars 
in Noord Holland. Blok meent dat ze in het 
geheel niet ten noorden van het IJ voorkomen 
(Blok (1977) 405). Dit is niet juist. We tref
fen ze ook in Waterland aan (vgl Schiitte 
(1976) Kl). De noordelijkste plaats is Akswijk. 
Dat betekent echter weI dat we deze namen, 
met uitzondering van Harderwijk, niet in West 
Friesland vinden. Dit kan er op wijzen dat 
we daar met een vernoemingsnaam te doen 
hebben. 

H A R GEN . 

Alkmaar E 45, 1894, Klein Hargen (Bruinvis 
(1903) 79). 
Perceel land. 

H A R LIN GEN. 

Heerhugowaard E 28a, Harlingen (TMK 11 blad 
245 (1910». 
Boerderij. 

H A Z E R S W 0 U D E. 

Haarlemmermeer E U6, Hazerswoude (Staat 
(1868» . 
Boerderij. 

H EEL. 

<Hedel K 144, 815 cop. + 1170, Hatalle (Gysse-
ling TW 461) > - ---

Het namenveld waar Hedel naar de mening 
van Tummers toe behoort, bestaat niet (Tum
mers (1965) 47; Blok (1971) 14-16). Volgens 
Gysseling gaat de naam terug op een appel
latief *ha puwalja "legerkamp". 

H E EMS TED E ( NH ) . 

Workum F 1, Heemstede (Beetstra (1969) U8). 
Boerderij in het Workumer Nieuwland, in 
de negentiende eeuw eigendom van iemand 
die in Heemstede woonde. 

H ElL I G LAN D. Straat in Haarlem. 

Bloemendaal E 95, Heiligland (Roderkerk 11, 
161) . 
Duinvallei, naast Grote Markt, die eveneens 
naar een haarlemse straat vernoemd is. 

HER ENG R A C H T. Gracht in Amsterdam. 
I 

1. Meppel F 74, Herengracht (Poortman (1979) 
15) • 
Gracht in de Nieuwe Uitleg, gegraven in 
het midden van de achttiende eeuw. Hier 
ook Keizersgracht en Prinsengracht. 

2. Nieuw Tiendeveen G 76a*, Heerengracht (TMK 
11 blad 240 (1900» . 
Veenwijk, onderdeel van een systeem van 
veenwijken met amsterdamse vernoemingsna
men, aangelegd na 1875 (vgl TMK 1 blad 
17 (1875», 

'S HER TOG E N B 0 S . 

1. Eierland A 5, • s Hertogenbosch (K Kikkert 
(1854» . 
Boerderij, gesticht na 1835. Veel boerderijen 
in Eierland zijn vernoemd naar woonplaatsen 
van aandeelhouders in de bedijking. Onder 
deze aandeelhouders waren ook de gebroeders 
Van Lanschot uit • 5 Hertogenbos (Van der 
Vlis (1949) 244; Van der Vlis (1975) 351-365; 
Rentenaar (1975) 144-145). 

2. Oostzaan E 87, • s Hertogenbos (NkA). 
Perceel land. 

H 0 L LAN D. 

1. Eierland A 5, Holland (TMK 1 blad 9 (1863». 
Boerderij, gebouwd na 1854 (vgl K Kikkert 
(1854». De meeste boerderijen in Eierland 
dragen een vernoemingsnaam. 

2. Winkel E 13, Holland (TMK 111 blad 14 G 
(1950» . 
Boerderij in de polder Groet, gebouwd na 
1863 (vgl TMK 1 blad 14 (1863». In deze 
polder komen meer vernoemingsnamen voor. 

3. Overveen E 94, Holland (TMK 
(1854» . 

blad 25 

"Gebouw" .. 

4. Loenen E 155, Holland (TMK 11 blad 405 
(1887) . 
Polder, gelegen ten noorden van de polder 
Sticht. In 1297 is Loenen verdeeld tussen 
de graaf van Holland en de bisschop van 
Utrecht (Van der Linde (1954) 21). 

5. Kattendijke 
(1959) 50). 

71, Holland (Van der Poel 

Meestoof, ge bou wd in 1817. 

6. Prinsenhage K 178, 1655, Cleyn Hollan(dlt, 
Klyn Hollandia (med. Werkgroep Haagse Beem
den). 
Boerderij. Heette tevoren Scherreberg . 

H 0 L LAN D S DIE P. 

1. Nispen K 188, het Hollands Diep (Van Loon 
(1965) 25-26). 
Laaggelegen streek len noorden van de bel 
gische grens. De beIgen ten zuiden v an de 
grens noemen het nederlandse gcbied heL 
Hollands. Een diep is in dit deeI van Noord 
Brabant alleen bekend als een "diepe geul 
in (voormalig) buitendijks gebied". We hebben 
hier dus waarschijnlijk met een vernoeming 
op grond van een naamspeling te doen. 

2. < Liemde L 199, Hollands Diep (V L 199) > 
Denotatum onbekend. 

3. < Best L 201, het Hollands diep (De Bont 
III (1969) 163) > 
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Denotatum onbekend . 

Ik beschouw nr 2 en 3 niet ais vernoemings
namen, omdat diep in de hydronymie van 
oostelijk Noord Brabant blijkt voor te komen 
(vgl De Bont a.w. 143). 



HUM S T E R LAN D. 

Oldehove C 63, Humsterland (NkA). 
Perceel land. Oldehove ligt in Humsterland. 

HUN D ERE N. Buitenplaats te Twello. 

Anna Paulownapolder E 6b, + 1850, Hunderen 
Keyzer en Jonker [1946] 196)-: 
Boerderij, vernoemd naar de buitenplaats 
van de eigenaar. 

HUN SIN G O. 

1. Eierland A 5, Hunsingo (TMK 11 blad 121 
(1921)) • 
Boerderij, gebouwd na 1878 (vgl TMK 11 blad 
121 (1878)). 

2. Onnen C 148c, Hunsingo (Naarding (1953) 
106). 
Laat ontgonnen land, vgl Fivelingo. 

IJ M U IDE N. 

Oosthuizen E 74, IJmuiden (NkA). 
Dit kan geen herkomstnaamtoponiem zijn. 
De plaats IJmuiden is immers gesticht lang 
nadat bij de invoering van de burgerlijke 
stand de familienamen in ons land in prin
cipe vastgelegd waren. 

IJ S E L. 

Nieuw Tiendeveen G 76a*, IJssel (TMK 11 blad 
240 (1900)). 
Veenwijk, aangelegd na 1875 (vgl TMK 
blad 17 1875)). 

J 0 R D A AN. Buurt in Amsterdam. Zie hoofd
stuk IV.A.4. 

K A L S LAG E N. 

Alfen aan de Rijn E 176, 1668, het Huys Cal
s§ages' 1692, Oud Calslagen (Regt (920) 
1 2-1 3). 
Dubbelnaam voor de Hof van Alfen. De eige
naar daarvan, Jacob Copier, had in 1511 
de heer1ijkheid Kalslagen gekocht. 

K A L V E R S T R A A T. Bekendste winkel
straat van Amsterdam en Nederland. 

1. Akkrum B 120, de Kalverstraat (Bakker en 
De Wrede (1971) nr 27). 
Bijnaam voor de Wijde Steeg, waar zich vrij 
veel winkels bevonden. 

2. Nieuw Loosdrecht E 160a, de Kalverstraat 
(Schonfeld (1954) 36). 
Smal vaarwater. Naam gegeven door amster
damse zomerhuisbewoners. 

K AMP ERE 1 LAN D. 

Almelo G 173, het Kampereiland ([Hattink] 
[1903] 50). 
Huizenblok. 

KAT END R E C H T. Ambacht, thans stads
wijk te Rotterdam. 

1. Battenoord I 43, Hoeve Ka tendrecht ( TMK III 
blad 43 A (1943)). 
Boerderij, gebouwd na 1860 (vgl TMK I blad 
43 (1860)). 

2. Gouderak K 14, Katendrecht (NkA). 
Perceel weiland. Het ligt op enige afstand 
van de Hollandse IJse!. Dat maakt het on
waarschijnlijk dat we met een prima ire sa
menstelling met -drecht te maken zouden 
hebben. 

KAT TEN BUR G. Door aanplemping ont
staan schiereiland in het IJ te Amsterdam. 

1. Sint Annaparochie B 19, Kattenburg (Buwalda 
(1969) 13). 
Rij huizen bewesten de Noordervaart. Heette 
in de achttiende eeuw de Nieuwe Huizen. 
N. B. op het Bilt kwamen ook de namen 
Bickerseiland en Warmoesstraat voor. 

2. Nieuw Tiendeveen G 76a*, Kattenburg (TMK 
II blad 240 (1900)). 
Veenwijk, onderdeel van een systeem van 
veenwijken met amsterdamse vernoemingsnamen, 
aangelegd na 1875 (vgl TMK I blad 17 (1875) ~ 

KESSEL. 

<Kessel L 91b, 997 cop. 13e eeuw, Casella 
(Gysseling TW 560h 
Het namenveld waar Kessel volgens Tummers 
toe behoort, bestaat niet (Tummers (1965) 
47; Blok (1971) 14-16). De verklaring van 
Gysseling, die de ni'.am tot latijns castellum 
"burg" herleidt, blijft te prefereren. 

K I J F HOE K. Heerlijkheid en polder te 
Heerj ansdam. 

Vrouwenparochie B 21, 16e eeuw, Kijfhoek (San
nes I (951) 15, 28). 
In de eerste decennia na de bedijking naam 
voor dit gebied. Vernoemd naar de plaats 
waar de bedijkers vandaan kwamen. 

K I J K D U IN. Hoog duin ten zuiden van 
De n Helder. Hier voor de kust versloeg De Ruy
ter op 21 augustus 1673 de gecombineerde 
engelse en franse vloot. 

1. Beemster E 73a, Kijkduin (Gille Heringa 
(1853) 105). 
Boerderij. 

2. Hoenderlo F 173, Kijkduin (Veldhorst (965) 
124) . 
Bos- en zandverstuiving. Hier ook: Nova 
Zembla en Spitsbergen. 

K NOD SEN BUR G. Schans te Lent, 
tegenover Nijmegen, aangelegd in 1590. De 
schans werd in 1591 door Parma belegerd, maar 
door Maurits na een spectaculaire aktie ontzet. 
In 1672 is de schans door de fransen veroverd 
en gedeeltelijk geslecht. 

1. Bodegraven E 180, Knodsenburg (K Woerden 
(740)). 
Buitenplaats. 

2. Utrecht E 192, Knodsenburg (Ts v.Gesch., 
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Oudh. en Stat. v. Utrecht 2e Serie 2 (1845) 
bijlagen, 128). 
Hofstede. 

3. Afferden L 54a, Knotsenburg (StiBoKa). 
Perceel land. 

4. Sint Oedenrode L 200, Knodsenburg (TMK 
111 blad 51 E (1956»). 
"Gebouw". In 1883 is sprake van de Knotsen
burgse Loop (Hoogbergen (1959) nr 546). 

K N 0 L LEN DAM. 

Wormerveer E 84a, Knollendqm (NkA). 
Perceel land, niet bij een dam gelegen. 
Waarschijnlijk dus vernoemingsnaam. 

K 0 E V 0 R DEN. 

1. Pieterzijl B 39, Koevorden (NsI). 
Vroeger boerderij, nu pereeel land. Namen 
op -voorde zlJn erg schaars in Groningen 
en komen bovendien aIleen in de zandgebie
den van die provincie voor (vgl Leyden 
(1946. a) 186) • Ik neem daarom aan dat we 
hier een vernoemingsnaam voor ons hebben. 

2. Julianadorp E 6a*, Koevorden (TMK III 
blad 14 B (1952». 
Boerderij, gelegen in de negentiende eeuwse 
Anna Paulownapolder. 

3. Ampsen G 246, Koevorden (TMK II blad 34 
(1884» . 
"Gebouw", ontstaan na 1878 (vgl TMK I I 
blad 34 (878». 

Gezien het late ontstaan van de nrs 2 en 
3 kunnen dit geen prima ire naamvormingen 
met -voorde zijn. Mogelijk zijn het dus ver
noemingsnamen. 

K 0 N I N G S VEL D. Klooster in Delfland . 

Vlaardingen K 42a, 1561, Koningsvelt (Meisehke 
(976) 8). 
Huizenrij langs de noordzijde van de Waal. 
Is er verband met het klooster? Dit had bezit 
in Vlaardingen. 

K 0 0 T W I J K. Plaats op de Veluwe, vroeger 
vooral bekend doordat hier een radiozender 
stond. 

Amsterdam E 109, 1941, Kootwijk (Lennep, G. L. 
van, in: NRC/Handelsblad, 5-1-1980). 
Bijnaam voor de amsterdamse jodenbuurt na
dat daar de WA-man Koot was omgebracht. 
Vernoeming op basis van een naamspeling. 

K 0 R T G ENE. De plaatselijke uitspraak 
van deze naam is Kortjeen of Kortjene (Gille 
Heringa (1853) lOll. 

Alblasserdam K 53, 1643, het Cortie (Boersma 
(1939) 45), 
Buitendijkse polder Cortgene. 

K R A LIN G EN. Ambacht, thans stadswijk 
te Rotterdam. 

1. < De Rijp E 69, Kralingergracht (Meddens 

(1972) 91-92) > 
Graeht in het ver1engde van de Tuingraeht. 
Leidde deze naar een lokaliteit *Kralingen? 

2. <Goeree I 20, 1701, Cralingen (Vrolijk (1977) 
38) > 
Denotatum onbekend. Ais ligging worden de 
Spuilandcn opgcgcve n. In 1698 heet de diJk 
om de Spui kom den Craling Dyek (Vrolijk 
a.w., t.o. XXX). 

3. < Dirksland 23, Kralingen (Pott (1899) 
192) > 
Huizenrij rond de, nu gedempte, spuikom 
(telef. med. gem . seer. Dirksland, 14-8-1980). 

Ik zie geen redenen om aan te nemen dat 
de nrs 1,2 en 3 naar het rotterdamse Kralin
gen vernoemd zijn. Waarschijnlijk zal hun 
etymologie dezelfde zijn als die van deze 
laatste naam. Helaas heeft men die tot nu 
toe nog niet kunnen verklaren (vgl Blok, 
D.P., in: Gysseling - Blok (1959) 27). Gaan 
deze namen terug op een appeIlatief *Kraling 
(vgl nr 3)? Gezien het feit dat we twee keer 
een spuikom in relatie tot de naam Kralingen 
tegenkomen, zou dit woord missehien met eng. 
to crall "to bend, curve, twist, curl" en 
met zwe. kriila "kronkelen, kruipen, krioelen" 
in verband gebracht kunnen worden (vgl OED 
II, 1131; Hellqvist (948) 519). Daarnaast 
zal ook gekeken moe ten worden in hoeverre 
Kriillinge in Zweden, Kreitlingen, Krellin
~ en Krelingen in Vuitsland en cramng 
in Schotland eenzelfde etymologische oorsprong 
als Kralingen hebben (vgl Stahle (1946) 192; 
Piroth (1979) 87- 88; Walther (1971) 250; Nico
laisen (1976.a) 70). In Oud Gastel K 153 
vinden we 1863, Kralings we~; 1879, Kralin
renstraat (TMK I blad 49 1863); Delahaye 

1964) 57>. Ik heb over deze naam geen na
dere informatie kunnen vinden. Hoort hij 
ook in deze context thuis? 

K R U I N I N GEN. 

Zwammerdam E 179, Cruiningen (TMK II blad 
442 0887-8»). 
"Gebouw", gesticht na 1855 (vgl TMK I blad 
31 (1855». 

K U I K. 

[Nieuwkuik K 146, 1383, Niewekuyc (Van der 
Elsen (1898) 14)] 
De naam van dit dorp wordt door Tummers 
ten onrechte als vernoemingsnaam beschouwd 
(Tummers (1965) 47). De plaats is genoemd 
naar de leenheren, het geslacht Van Kuik 
(Weijnen (948) 66). 

K U L E M B 0 R G. Tijdens de Republiek 
een zelfstandig graafschap. Net als VIANEN 
(zie aldaar) bekend als toevluchtsoord voor 
bankroetiers (WNT VIII (916) 509). 
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1. Zaandam E 86, 1759, de Kuilenburg (Boorsma 
(1950) 111). 
Molen. 

2. Blaartem L 229, 1792, de Kuijlenburg (Van 
Run (977) 76). 
Perceel land. 



LAN G E V I E L E. Straat te Middelburg. 
De naam kan uit middeleeuws latijn villa "do
maniale hof" verklaard worden (S~(1979) 
215-217) . 

1. Ierseke I 97, Langeviele (Stol (1979) 216). 
Straat. 

2. Ellewoudsdijk 
216) . 

111, Langeviele (Stol (1979) 

Straat. 

Het postcodeboek noemt ook een Langeviele 
in Kruiningen I 99 en een in Wissekerke 

47. Zijn dit moderne straatnamen? 

LEE U WAR DEN. 

Uithoorn E 148, Leeuwarden (TMK I blad 31 
(1854)) • 
Boerderij. 

LEE U WEN H 0 R ST. Klooster te Noord
wijkerhout. 

1. De Schermer E 47a, Leeuwenhorst (Belonje 
[1933] 112) . 
Boerderij. In 1835 werd eigenaar D. van 
Leeuwen. Als hij de naamgever i s, dan is 
dit een naamspeling. 

2. Leiden E 167, einde 16e eeuw, Leeuwenhorst 
(Orlers (1760) 71). 
Gebuurte. 

DEL E E U W T E. Buurschap in het land 
van Vollenhove. 

<Ruinen G 48, De Leeuwte (Naarding (1962) 
91) > 
Buurschap. Omdat ergeen archeologische vonds
ten bekend zijn meent Naarding dat de naam 
niet uit *hlaiw- "grafheuvel" verkIaard kan 
worden. Daarom moet deze buurschap volgens 
hem naar die in het Land van Vollenhove 
vernoemd zijn. Bij mijn weten zijn daar ech
ter evenmin archeologische vondsten gedaan. 
Mijns inziens hebben we niet met een vernoe
mingsnaam te doen maar met een onverklaard 
toponiem dat ook elders voorkomt (vgl 
Bischoff (1979) 6-8). 

LEG E M E E R. 

<Sint Nikolaasga F 5, 
(1953) 74) > 

Water in Dantumadeel. 

Legemeer (Schonfeld 

Dorp. Volgens Schonfeld ligt dit dorp hoog. 
Dit past niet bij het eerste lid van de naam, 
Iee~ "laag". Daarom denkt hij dat de naam 
+ 1 00 door vernoeming ontstaan is. 
Het lijkt me dat Legemeer een prim air topo
niem is. Blijkens de bodemkaart ligt de 
plaats thans aan de rand van het veen. 
Dit heeft zich vroeger veeI verder uitgestrekt, 
dus ook in de richting van het huidige dorp. 
In dit veen was zeker plaats voor een "lage" 
of moerassige mear. De dorpsnaam is seman
tisch secundair ten opzichte van deze water
naam. 

LEI DEN. 

1. Eierland A 5, Leyden (K Kikkert (1854)) . 

Boerderij, gesticht na 1835. Veel boerderijen 
zijn vernoemd naar woonplaatsen van aan
dee lhouders in de bedijking. Onder he n was 
ook J. van Wageningen uit Leiden (Van der 
Vlis (1975) 353; Rentenaar (1975) 144-145). 

2. Lochem G 246, Leijden (TMK 11 blad 415 
(1937)) . 
Boerderij, 
bouwd na 

geIegen naast Rijp en Graft, ge-
1913 (vgl TMK 1 blad 34 (1913)). 

L C H T S TAD. Zie: EINDHOVEN. 

L M BUR G. 

1. < Beesd K 77, 1530, die Limburgen (RLG V, 
780» 
Erve. Gezien de meervoudsvorm waarschijnlijk 
geen vernoemi ngsnaam. 

2. Meteren K 81a, de Limburg (TMK II blad 
529 (1928)). 
"Gebouw", gesticht na 1852 (vgI TMK I bIad 
39 (1852)). 

H E T L o. Paleis, gebouwd door stadhouder 
Willem Ill. 

1. Ballum B 1, het Loo (Dijkstra [1911] 34). 
Huisje in natuurgebied. 

2. Sint Jacobi Parochie B 18, het Loo (Buwalda 
(1953) 10). 
Blok arbeidershuizen. Het naamkeuzemotief 
was gelegen in het lelijke uiterlijk van deze 
huizen (Kalma (1949) 29). 

3. Dronrijp B 51, 1770, Loo-slot (Wumkes (1930) 
254). 
Appelhof. 

4. Rijperkerk B 58a, Loo (Schotanus-Halma 
(718)). 
"Gebouw". 

5. Hardegarijp B 59, it Loo (Wynterp (1965) 
75). 
Perceel land. 

6. Pingjum B 78, 't Loo (Hepkema 171). 
Buurtje. 

7. Bolsward B 110, het Loo (Kalma (1949) 29). 
Lelijke huizenrij, ook weI it Minskepakhils 
geheten. 

8. Nieuwe Niedorp E 24, 't Loo (NkA). 
"Gebouw". 

9. Herenveen F 13, 1886, 't Loo (Wumkes (1934) 
400). 

406 

Koffiehuis. 

Het element 10 komt op vele pIa at sen in de 
nederlandse toponymie voor. We vinde n het 
echter noch als simplex, noch als tweede lid 
van een samenstelling in Friesland ten noor
den van de Kuinder. Als 10 in Friesland 
bestaan zou hebben, zouden we het in de 
vorm *lea of *laa aangetroffen moeten heb
ben. Loals primaire plaatsnaam is in Fries
land <IUs klankwettig moeilijk voorstelbaar. 
Gelet ook op het overwicht van denotatum-



categorieen bewoond oord en gebouw lijkt 
het mij het meest waarschijnlijk dat wij 
met een vernoemingsnaam te doen hebben. 

L 0 EVE 5 TEl N. Kasteel dat vooral door 
de gevangenschap en ontsnapping van Hugo 
de Groot algemene bekendheid gekregen heeft. 

1. Kortezwaag F 20a, Loevestein (Fr Ak). 
Boerderij. 

2. Goudswaard I 28, Loevestein (Bos en 5chil
peroort (1976) nr 34) . 
Boerderij. 

3. Oosterhout K 161, 1704, Loevestein (med. 
streekarch. Oosterhout, 11-5-1976). 
Heide. 

4. Liemde L 199, Loevestein (NkA). 
Perceel land. 

L 0 0 5 D U I N E N. 

Moerstraten K 173c, Loosduinen (Van Ham (1977) 
95). 
Dubbeinaam voor de boerderij de Grote Drol, 
gebouwd in de zeventiende eeuw. 

M A A R 5 E N. 

Haarlemmermeer E 116, Maarsen (Staat (1868)). 
Boerderij. 

M A A 5 T RIC H T. 

<Tricht K 79a, 1108, Treth (Gysseling TW 977) > 
Het namenveld waar Tricht volgens Tummers 
toe behoort, bestaat niet (Tummers (1965) 
46; Blok (1971) 14-16). De verklaring van 
Gysseling, die de naam tot latijns traiectus 
"overvaart, veer" herleidt, blijft te prefe
reren. 

MAR TEL A A R 5 G RAe H T. Gracht 
te Amsterdam . 

Emmeloord F 78, Martelaarsgracht (Van der 
Velde (1978) 138). 
Bijnaam voor de Kampwal. Er stonden aan
vankelijk drie pastorieen. 

M A URI K. 

1. Halfweg E 102, Nieuw Maurick (TMK II blad 
328 (1892)). 
Boerderij in de in 1876 drooggemaakte Hout
rakpolder. 

2. Willeskop E 219, Nieuw Mourick (TMK I blad 
38 (1858)). 
"Gebouw". 

M E E R 5 E N. 

<Maren L 91a, 997 cop. 13e eeuw, Marsna 
(Gysseling TW 662) > 
Het namenveid waar Maren volgens Tummers 
toe behoort, bestaat niet. Maren is een ande
re naam dan Meersen (Tummers (1965) 46; 
Biok (1971) 14-16). 

M 0 K E R H E IDE. In de slag op de Mo-

kerheide, 14 april 1575, sneuvelden Lodewijk 
en Hendrik van Nassau. lemand naar de Moker
hei wensen: iemand ver weg wensen. 

Oosterend B 6, Mokerheide (5mit (1957) 93). 
Afgelegen stuk grond, ook weI Moksheide 
genoemd. 

M 0 K U M. Zie: AMSTERDAM. 

MOL K W E RUM. De topografie van dit 
dorp is algemeen bekend geworden door de 
de kaart van Johannes Hilarides "Het Friessche 
Doolhoff, het Beruchte Dorp Molk-Worren" uit 
1718 (Kalma (1951.a) 88-94; vgl Spiegel Histo
riael 10 (1975) 546). 

Marken binnen E 65a, 1744, Klein-Molkwerum 
(Boeke (1950.a) 46). 
Bijnaam 
"zonder 
zijn" a 

voor dit dorp, omdat de huizen er 
nette schikking door een verspreit 

M 0 N T FER LAN D. 

Wartena B 93a, Montferland (Kalma (1949) 29). 
Denotatum onbekend. 

MOO K. 

Haarlemmermeer E 116, Mook (Staat (1868)). 
Boerderij. 

N A A L D W J K. 

Wolfaartsdijk 
Boerderij. 

67*, 1866, Naaldwijk <K.Kuyperl. 

N A A R D E R M E E R. 

Bussum E 126, de Noardermeer (Heupers (1981) 
144) . 
Volksbuurt "waar veel toverheksen woonden". 

NEE R I J N E N. 

Dirksland 123, Nerijnen (TMK I blad 43 (1860) ~ 
"Gebouw". Vernoemingsnaam? N. B. bij Dirks
land ook de Geldersche Meestoof (TMK I blad 
43 (1860)) . 

N 1 J ENS LEE K. 

<Appelscha G 1b, Nijensleek (Naarding (1957. a) 
46» 
Gehucht. Volgens Naarding vernoemingsnaam. 
Waarom? Net als het drentse toponiem kan 
deze naam immers als een samenstelling van 
sleek en ~ verklaard worden (vgl De Vries 
TI945) 66). 

N 0 0 R D BRA BAN T. 

1. < Midwoud E 31, Brabant (NkA) > 
Perceel land. 

2. Haarlemmermeer E 116, Noord-Brabant (Staat 
(1868)). 
Boerderij. 

3 . < 5pijkenisse I 18, 1309, Brabant (Van der 
Gouw (1967) 198» 
Polder. Van der Gouw zegt niet wanneer deze 
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bedijkt is. De Baan meent dat dit tijdens 
het bewind van Nicolaus II van Putten, einde 
dertiende eeuw, gebeurd moet zijn (De Baan 
(1969) 69). Volgens hem zou de polder naar 
het stamland van zijn echtgenote, Aleid van 
Strijen genoemd zijn. Dit lijkt mij niet erg 
waarschijnlijk. De heerlijkheid Strijen was 
nogal versnipperd en lag ten dele in Hol
land. 

4. <Ouddorp 1 19, Brabantje (NkA) > 
Perceel land. 

5. <Waterlandkerkje 
(1874) 29) > 

127, Klein Brabant (Roos 

Tavernier-Vereecken 
hier misschien oorspronkelijk 

een persoonsnaam? 

6. < Prinsenhage K 
Achterste Brabant 
Beemdenl> 
Percelen weiland. 

178, Voorste, Middelste en 
(med. Werkgroep Haagse 

7. <lngen L 5,1669, den Brabant (Nederlandsche 
Leeuw 30 (1912) 132) > 
Complex landerijen. 

Het toponiem Brabant komt vooral in de zui
delijke Nederlanden zeer frequent v~~r. Het 
speelt een belangrijke rol in de discussie 
over de vraag naar de cichting van de ger
manisecingsbewegingen in de volksverhui
zingstijd (Petri (1937) 690-693; Von Polenz 
(1961) 137-142; Kuhn (1974) 13; Gysseling 
(1975) 3). De door mij gevonden Brabant's 
kunnen bij het reeds bestaande aantal ge
voegd worden. Het verspreidingsgebied blijkt 
hierdoor groter geworden te zlJn (vgl de 
kaart bij Kuhn a. w. ). Het zou te ver voeren 
om hier na te gaan welke invloed dit op 
de bovengenoemde discussie heeft. 

N 0 0 R D H 0 L LAN D. 

1. J ulianadorp E 6a * , Noord Holland (TMK 11 
blad 175 (1931». 
Boerderij. 

2. Haarlemmermeer E 116, Noord-Holland (Staat 
(1868» • 
Boerderij. 

3. Kortgene I 67, Noord Holland (Gille Heringa 
(1874) 173). 
Boerderij in de in 1667 ingedijkte Oud Kort
genepolder. 

N 0 0 R D 0 0 5 T POL D E R. Drooggelegd 
tussen 1936 en 1942. 

Houwerzijl C 24a, Noordoostpolder (Zijlma (1966) 
205). 
Perceel land, VrlJ ver ten noorden van de 
boerderij van de eigenaar gelegen. 

N 0 0 R D Z E E. 

Diever F 51, Noordzee (VVV kaart Diever [1952). 
Bosgebied. 

o B DAM. 

<Bekkum G 230, Obdam (Hekket (1975) 115» 
Erve behorend aan Twickel. Kan dus genoemd 
zijn naar het geslacht Van Wassenaar Obdam. 
Twente ia echter ook een gebied waar veel 
namen op -dam "moeras" voorkomen (Hekket 
(1969) 185-197l. Een verklacing uit lokaal 
woordgoed, zoals ook Hekket als alternatieve 
verklaringsmogelijkheid biedt, lijkt mij daar
om te prefereren. 

OLDAMBT. 

J . Onnen C 148c, Oldambt (Naarding (1953) 
106). 
Laat ontgonnen land, vgl Fivelingo. 

2. Kerkenveld G 75c, Nieuw Oldambt (TMK I 
blad 22 (1915». 
Boerderij, gebouwd na 1859 (vgl TMK I blad 
22 (1859». 

3. Sibkelo G 140b, Oldambt (Potjewijd (1977) 
64) . 
Boerderij, samen met Westerwolde (zie s. v.) 
+ 1900 gesticht door J.P. Riedel uit Winscho
ten. 

o 0 R S C HOT. 

Zeist E 229, Oirschot (TMK 11 blad 446 (1885» . 
Buitenverblijf. 

o 0 S T E R W I J K. Kasteel bij Beverwijk. 
Dit kasteel draagt een herkomstnaamtoponiem. 
Het heeft zijn naam ontvangen van Coen Cuser 
van Oosterwijk, die het in 1366 verworven had 
(Van Foreest (1950) 62). 

Anna Paulownapolder E 6b, Oosterwijk (Keyzer 
en Jonker [1946) 202). 
Buitenplaats. gebouwd + 1860. Door de eige
naar, Foreest van der Palm, vernoemd naar 
het vroegere kasteel Oosterwijk dat bezit 
van het geslacht Van Foreest geweest was. 

o 0 S T F R I E S LAN D. In de middel-
eeuwen in Holland de naam voor Friesland tus
sen Vlie en Lauwers. 

Leiden E 167, einde 16e eeuw, Oost-Vriesland 
(Orlers (1760) 72). 
Dubbelnaam voor de gebuurte Nieuwe-Steeg. 

o 0 S T R A V E N. Polder te Jutfaas. 

Tongeren F 112c, Oost Raven (TMK I blad 27 
(1916» • 
Boomkwekerij, gelegen nabij het 
West Raven (zie s.v.) en gesticht 
(vgl TMK I blad 27 (1858». 

landgoed 
na 1858 

o U W E R K E R K. 

Vucht K 168, Ouwerkerk (Belonje (1979) 60-66). 
Buitenplaats, in de negentiende eeuw eigen
dom van de ontginnersfamilie Martini, voor
dien van de familie Van Hanswijk. Deze laat
ste familie had veel vertakkingen in de 
Nederlanden. onder andere in Zeeland. 

o V E R F L A K K E E. 
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Zaandam E 86, Overflakkee (TMK II blad 329 
(1892)) • 
Boerderij in de in 1876 drooggemaakte Zaan
dammerpolder. 

PAP E K 0 P. 

Ukswerd C 30, 1816, Papenkop (Van Winter 1 
(1951) 396). 
Boerderij. In 1762 blijkt de eigenaar katho
liek te zijn. Waarschijnlijk een vernoeming 
op basis van een wo ordspeling. 

PAP END R E C H T. 

1a. Aardenburg 125, Papendrecht (NkA). 
Rijtje huizen van een R.K. woningbouwvere
nlglng. Vernoeming op basis van een woord
speling (Omdat ik deze naam te laat ontdekte 
heb ik hem niet kunnen opnemen in de bere
keningen van hoofdstuk 1. B.6). 

D E P 1 J P. Wijk in Amsterdam, gebouwd 
in de laatste decennia van de negentiende eeuw 
en in die tijd bekend als vermaakscentrum. 

's Hertogenbos K 150, de Pijp (Dorenbosch en 
Spierings (1976) 24). 
Volksbuurt die rond 1900 bekend stond als 
rosse buurt. 

P R INS ENG RAe H T. Gracht te Amster
dam. 

Meppel F 74, Prinsengracht (Poortman (1979) 15). 
Gracht in de Nieuwe Uitleg, gegraven na 
1726. Heette tot het midden van de achttiende 
eeuw Nieuwe Weg. Hier ook Herengracht en 
Keizersgracht. 

P R 1 N SEN HAG E. 

Eierland A 5, Prinsenhage (K Kikkert (1854)). 
Boerderij, gesticht na 1835. Veel boerderijen 
in Eierland zijn vernoemd naar woonp1aatsen 
van aandeelhouders in de bedijking (Van 
der Viis (1975) 351-365; Rentenaar (1975) 
144-145) . 

PUT T E R S HOE K. 

Wezeperbrug G 32a, Puttershoek (Pott (1899) 
287). 
Veenontginning, gesticht na 1875 (vgl TMK 
1 blad 17 (1875)). 

R A A M S DON K. 

Haarlemmermeer E 116, Raamsdonk (Staat (1868)). 
Boerderij. 

REA LEN ElL AND. Door aanplemping 
ontstaan schiereiland in het 1J te Amsterdam, 
2: 1615 aangelegd door Jacob Reael. 

Vreeland E 154, Realeneiland (Vam Luttervelt 
(1943) 64-65l. 
Buitenplaats in 1687 gebouwd door Pieter 
Reae1 en gelegen op een eilandje in de Vecht 
dat in 1633 door de amsterdamse ontvanger 
Pieter Jansz Reael gekocht was. Vernoeming 
op basis van een naamspeling. 

R I J N. 

Nieuw Tiendeveen G 76a*, Rijn (TMK II 240 
(1900)) • 
Veenwijk, aangelegd na 1875 (vgl TMK 1 blad 
17 (1875)). Hier ook de IJ ssel. 

R 1 J N A U WEN. 

Alfen aan de Rijn, Rhijnauwen (gevelopschrift). 
Laat-negentiende-eeuwse villa. 

R 1 J NEG 0 M. Adellijk huis te Zoeterwoude. 

Leiden E 167, Reynegom (Orlers (1760) 76). 
Buurt. 

Fockema Andreae e.a. «(1952) 87) menen dat 
de basisnaam op zijn beurt een vernoemings
naam is. Basis zou het gehucht Rinnegom 
bij Egmond zijn. Zij geven hiervoor echter 
geen historische argumenten. Rijnegom en 
Rinnegom hebben een verschillende etymologie. 

R I J N LAN D. 

1. Grotebroek E 38, 1844, Rij n1and (NkA). 
Perceel land. 

2. Hazerswoude E 174, Rijnland (Kroon (1978) 
65). 
Boerderij, gesticht in de zeventiende eeuw. 
Hazerswoude Iigt in Rijnland. 

R 1 J N S BUR G. 

Serooskerke I 61, 1618, Rijnsburg (Van Delft
de Weijer (1977) 15). 
Dubbelnaam van de Roode Hof of Zwarte Mon
nikenhof, die zlJn ontstaan te danken had 
aan een schenking door Graaf Dirk VII van 
250 gemeten land aan het klooster Rijnsburg. 

D E R 1 J P. 

Lochem G 246, Rijp (TMK II blad 415 (1937)). 
Boerderi j , gelegen naast Graft en Lei j den, 
gebouwd na 1913 (vgl TMK 1 blad 34 (1913) l. 

R 1 J S B ERG E N. Hofstede bij Blarikum. 

Schiermonnikoog B 4, Rijsbergen (Formsma, 
W.J., in: Monumenta Frisica, Fryske Archy
frige 3 (z.j.) 7). 
Huis van de familie Stachouwer, heren van 
Rijsbergen, die in 1640 Schiermonnikoog ge
kocht hadden. 

R 0 L L E KAT E. Havezate bij Vollenhove, 
afgebroken kort na 1816. 

Dedemsvaart G 91, Rollecate (Ebbinge Wubbe 
(1846) 137). 
Landgoed, door baron Willem Jan van Dedem 
kort na 1816 gebouwd uit het puin van het 
afgebroken huis Rollekate bij Vollenhove. 

D E ROT T E. 

Haarlemmermeer E 116, de Rotte (Staat (1868)). 
Boerderij, gelegen naast de Schie. 

ROT T E R DAM. 
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1. Eierland A 5, Rotterdam (K Kikkert (1854)). 
Boerderij, gesticht na 1835. Veel boerderijen 
in Eierland zijn vernoemd naar woonplaatsen 
van aandeelhouders in de bedijking. De voor
naamste bedijker, N.J. de Cock, hield sinds 
1832 kantoor te Rotterdam (Van der Vlis 
(1975) 352; Rentenaar (1975) 144-145). 

2. Grijpskerk B 42, Rotterdam (NsI). 
Perceel bouwland, gelegen naast Amsterdam. 

3 . Meppel F 74, 1840, Klein Rotterdam (V 3 
(1951) F 73). 
Bijnaam voor deze plaats, gekozen wegens 
de economische bedrijvigheid. Cornelissen 
(VI, 198) zegt dat Meppel al in de achttiende 
eeuw de bijnaam Drents Rotterdam heeft, 
maar geeft daarvoor geen bewijsplaats. 

4. Kattendijke I 71, Rotterdam (Van der Poel 
(1959) 2-8. 60). 
Boerderij in de Wilhelminapolder, gebouwd 
in 1813. De meeste bedijkers van deze polder 
waren uit rotterdamse handelskringen afkom
stig. 

5. Brakel K 104, de Rotterdam (StiBoKa). 
Perceel land. 

6. Oud Gastel K 153, Klein Rotterdam (V K 
153). 
Buurtje. 

R U S THO U T. Landhuis bij Zutfen. 

Anna Paulownapolder E 6b, + 1850, Rusthout 
(Keyzer en Jonker [1846] 196). 
Boerderij, vernoemd naar het landhuis van 
de ouders van de beheerder. 

S A X E N BUR G. Huis aan de Keizersgracht 
te Amsterdam dat zijn naam .:!: 1622 van een 
duitse eigenaar gekregen had. 

Bloemendaal E 95, Saxenburg (Nierhoff (1971) 
15-19) . 
Buitenplaats, omstreeks 1638 vernoemd naar 
het woonhuis van de echtgenote van de eige
naar in Amsterdam. 

S C HEN KEN S C HAN S. Zie hoofdstuk 
IV.B.6. 

S C HER PEN ISS E. 

Wissekerke 1 47, Scherpenisse (TMK 
48 (1864)). 

blad 

Boerderij. Hier ook boerderij Sint Maartens
dijk. 

S C HER PEN Z EEL (Gld.). 

<Goor G 223, 
(1975) 132) > 

1381/3, Scharpenzele (Hekket 

Havezate. Fockema Andreae beweert dat de 
heren van Scherpenzeel (Gld.) er hun naam 
aan gegeven hebben (Fockema Andreae (1961) 
51). Hiervoor bestaat geen enkele aanwijzing. 

Er vaIt overigens 
waardige neiging 
Scherpenzeel niet 
Fockema Andreae 

in de literatuur een merk
te bespeuren om de naam 
in situ te willen laten, 
a. w. beschouwt ook het 

gelderse Scherpenzeel als een "migratienaam", 
zonder aan te geven waar de vernoemings
basis dan gezocht zou moeten worden. Huis
man lijkt hem hierin te willen volgen (Huis
man (1961) 145). Naarding beticht het friese 
Scherpenzeel ervan een "zuiderling" te zijn 
(Naarding (1957.a) 48). Uitgangspunt van 
deze auteurs is waarschijnlijk dat zij menen 
dat -sele-namen in onze streken niet inheems 
zijn. Dit is onjuist. Ze zijn er schaars, maar 
ze Zl]n er weI. We kennen namelijk naast 
de genoemde Scherpenzeel' s Oldenzaal en 805, 
Quarsingseli, een plaats bij Doornspijk (Gys
seling TW, 814). D.P. Blok veronderstelt dat 
deze laatste naam zich na verlies van het 
tweede lid tot Wessingen ontwikkeld heeft 
(mond. med.). 
Voor het overige is het weI zo dat -sele
namen vooral in BelgU~ voorkomen (vgl Linde
mans III (1954) 1-33; Roelandts (1965) 273-
299) . 

S C H EVE N I N GEN. 

1. Almelo G 173, Klein Scheveningen (Eshuis 
(1976) 13). 
Denotatum onbekend. 

2. Lopikerkapel K 29, Klein Scheveningen (V 
K 23). 
Kampeerterrein en strandbad. 

3. Zundert K 190, Klein-Scheveningen (Corne
lissen Ill, 217). 
Bijnaam voor deze plaats. Het naamkeuze
motief zou op het feit berusten dat de bewo
ners zoveel bokking zouden verbruiken (?!). 

DES CHI E. 

Haarlemmermeer E 116, de Schie (Staat (1868)). 
Boerderij, gelegen naast de Rotte. 

S CHI E DAM. 

Bakkeveen B 127, Klein Schiedam (Fr Ak). 
Perceel land. 

S CHI E R M 0 N N I K 0 0 G. 
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1. Veenwouden B 60, Schier Monnik Oog (Scho
tan us-Halma (1718)) . 
Boerderij, gelegen naast Kleyn Ameland (zie 
s. v. ). De boerderij is waarschijnlijk eigendom 
geweest van het cistercienser klooster Klaar
kamp dat gelegen is onder Rinsumageest (Wie
gersma (1967) 45). Klaarkamp had ook bezit 
op het eiland Schiermonnikoog, dat zelf naar 
de schiere monniken van dit klooster genoemd 
is. Het motief voor de keuze van de boerde-
rl]naam Schiermonnikoog in 
dus zeker met de relaties 
met het eiland samenhangen. 

Veenwouden zal 
van Klaarkamp 

2. Zaandam E 86, Schiermonnikoog (Vis (1948) 
39). 
Pad, in de volksmond Schimmelkoog of Schel
mekoog geheten. De naam zou ontstaan zijn 
door namentypologische associatie met het 
eerder aangelegde pad het Ameland (zie s. v. ). 

SCHIPHOL. 



1. Dongjum B 047a, Skiphol (Fr Ak). 
Afgelegen perceel land. 

2. Oestgeest E 136, Schiphol (Oegstgeester 
Courant, 13-12-1978). 
Bijnaam voor de arbeiderswoonwijk Buitenlust, 
die in de jaren twintig vrij ver van de kom 
van het dorp aangelegd was. 

3. Bemmel L 69, Schiphol (V L 69). 
Buurschap van kleine tuindersbedrijven, 
aangelegd + 1925. In de winter was deze 
vrijwel onbeieikbaar of "aIleen per vliegtuig" 
(vgl Schonfeld Vn, 35), 

S C H 0 K LAN D. Dit eiland werd in 1859 
ontruimd omdat de regering meende dat het 
niet langer tegen het water verdedigd kon wor
den. De over her algemeen arme bevolking ves
tigde zich in Kampen, Vollenhove en andere 
plaatsen langs de Zuiderzee. De opvang van 
de nieuwkomers was meestal niet erg vriendelijk 
geregeld (Bouman, 92-95). 

1. Oldeberkoop F 21, Schokland (Fr Ak). 
Afgelegen perceel land. 

2. Oosterholt F 89*, Schokkeland (V F 89*). 
Denotatum onbekend. In de mond van vissers 
en schippers was de vorm van de eilandnaam 
Schokkllland (Beekman en Moerman (1938) 
3IJ. 

3. Almelo G 173, 1936, het Schokland (Okker 
en Hagens (1975) 21). 
Armoedige woonwijk. 

5 C HOT E i~. Voormalige gemeente ten noor
den van Haarlem. 

Haarlemmermeer E 116, Schooten (Staat (1868)). 
Boerderij. De bewoner draagt de typisch 
zuidkennemerlandse fami lienaam Schrama. 
Vernoeming naar de friese plaats Schoten 
is dus niet waarschijnlijk. 

S C H U LEN B 0 R G. Adellijk huis bij 
Wis. 

< Hellendoorn 
(1930) 3) > 

G 168, Schulenborg (Moerman 

Met verwl]zing naar Overijsselsche Almanak 
(1847) 207, zegt Moerman dat het huis Schu
lenborg te Hellendoorn, tevoren Ter Molen 
geheten, zijn naam van Schulenborg bij Wis 
ontvangen had. Hij heeft echter niet goed 
gelezen. Er staat aIleen dat Schulenborg 
oudtijds ook Ter Mollen of Moelen heette en 
dat het zijn naam aan het adellijk geslacht 
Van Schulenborg ontleend zou hebben. Dit 
laatste is onbewezen. Het eerste is niet waar. 
Schul en borg stond tegenover Ter Molen (vgl 
Van Bijlandt (1842) 138). 

S E ROO S K E R K E. 

Gelderingen F 59d, Serooskerke (TMK III blad 
16 D (196.0). 
Boerderij, gebouwd na 1934 (vgl TMK I blad 
16 (1934)). 

SIN GEL. Gracht te Amsterdam. 

Nieuw Tiendeveen G 76a*, Singel (TMK II blad 
240 (1900). 
Veenwijk, onderdeel van een systeem van 
veenwijken met amsterdamse vernoemingsnamen, 
aangelegd na 1875 (vgl TMK I blad 17 (1875)). 

SIN T M A ART ENS D I J K. 

Wissekerke I 47, Sint Maartensdijk (TMK I blad 
48 (1864)), 
Boerderij. Hier ook boerderij Scherpenisse . 

SIN T M A ART ENS DON K, of 
K L 0 0 S T E R TEN DON K, klooster 
te Brandwijk. 

Ridderkerk K 49, 1628, Huys te Donk (Woelde
rink (1968) VIII; Vink (1926) 73). 
Dit huis ligt op vijf meter klei en dankt 
zijn naam dus niet aan een donk in de on
dergrond. Het is vernoemd naar het klooster 
Sint Maartensdonk dat hier in 1441 dertig 
morgen grond verkreeg en deze in 1544 weer 
verkocht. 

S LOT E R D I J K. 

Amstelveen E 119, Sloterdijk (Groesbeek (1966) 
126) • 
Boerderij aan de Amstel, op de plaats waar 
tot 1822 het Huis Kostverloren gestaan had. 

S 0 EST D I J K. 

1. Winschoten C 132, Soestdijk (V C 132). 
Rijtje witte huizen. 

2. Urmond Q 14, Soestdijk (Overmunthe, 196). 
Bijnaam voor een nieuwbouwwijk uit de ja
ren vijftig, waarvan de straten naar leden 
van het koninklijk huis genoemd zijn. 

3. Sittard Q 20, Soestdijk (Tummers (1964) 156). 
Bijnaam voor een nieuwbouwwijk waarvan 
de straten naar leden van het koninklijk 
huis genoemd zijn. 

H E T SPA A N S E 
sterdam, waar op een 
voorkomen. 

H U I S. Huis te Am
balk spaanse woorden 

Beemster E 73a, het Spaansche Huis (TMK I 
blad 19 (1864)). 
Boerderij. 

SPA A R N DAM. 

Holwerd B 9, Spaarndam (TMK II blad 42 (1930)). 
Boerderij. 

H E T S TIC H T V A N UTRECHT. 
Hiermee werd aanvankelijk het diocees, later 
ook de provincie aangeduid. 

1. Loenen E 155, Sticht (TMK II blad 405 
(1887)) . 
Polder, gelegen ten zuiden van de polder 
Holland. In 1297 is Loenen verdeeld tussen 
de graaf van Holland en de bisschop van 
Utrecht (Van der Linde (1954) 21). 

2. Wichmond F 205a, 1494, ten Sticht (Slicher 
van Bath II (1944) 277). 
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Erve. 

3. Wierden G 172, het Sticht (TMK I blad 28 
(1936» . 
"Gebouw", gesticht na 1917 (vgl TMK I blad 
28 (1917». 

TAU TEN BUR G. Kasteel bij Vollenhove, 
afgebroken .:J: 1800. 

Roden C 146, Tautenburg (Van der Aa XI (1848) 
37). 
Tapperij bij het landgoed ter Heil, + 1800 
door de eigenaar van Tautenburg met het 
puin van zijn kasteel gebouwd (Westra van 
Holthe (1958) 314). 

TEl S T E R BAN T. 

Gelderingen F 59d, Teisterbant (TMK III blad 
16 D (1964». 
Boerderij, gebouwd na 1934 (vgl TMK I blad 
16 (1934». 

TESSEL. 

1. laandam E 86, 1636, de raetse ghenaemt 
het Tessel (Boekenoogen (1897 1055). 
Ligging onbekend. In Zaandam ook Ameland 
en Schiermonnikoog. 

2. Haarlemmermeer E 116, Texel (Staat (1868». 
Boerderij. 

3. Warmond E 138a, 1765, het Texel van ouds 
genaamd de Slikvaart (ARA, Recht. arch. 
Warmond oud nr 1898 Xll 14). 
Uitmonding van de levenhuizervaart in het 
lweiland (brief A.G. van der Steur, 10-05-
1980) . 

4. Venraai L 210, Nieuw Texel (NkA). 
Boerderij, in 1914 gesticht door een inwoner 
van Horst. 

TIL BUR G. 

<Bokstei K 172, Tilb)'rg (Gille Heringa (1874) 
239; Pott (1913) 423 > 
Dat komt er nu van als je slecht kaart leest! 
Volgens Gille Heringa en Pott zou Tilburg 
een buurt ten westen van Bokstel zijn. Deze 
buurt bestaat niet. We vinden weI op K 
Kuyper (.:J: 1866) de naam Tilburg, maar deze 
is een onderdeel van de aanduiding ~orweg 
van Tilburg naar Eindhoven, die zich over 
een groot deel van de kaart uitstrekt. 

T U I L. 

1. Leiden E 167, einde 16e eeuw, Tuil (Orlers 
(1760) 74). 
Gebuurte. 

T WEN T E. 

1. Beuningen G 181a, 1381-1383, Twente (Muller 
Reg.Rek. II (1891) 716). 
Erve. 

2. Heithuizen L 292, Twente ("Reijnen (1973) 
26). 
Boerderij, in het begin van de twintigste 

eeuw gebouwd door iemand die uit Twente 
afkomstig was. 

U R K. 

1. Groot Schermer E 68a, Urk (V E 69). 
Doodlopend straatje. --

2. Goor G 223, Urk (V 6a (1973) G 223). 
Geisoleerd buurtje. 

3. Haaksbergerveen G 257, Urk (NkA). 
Perc eel land. 

U T R E C H T. 

1. Willemsoord F 50b, Hoeve Utrecht (TMK I 
blad 16 (1909». 
Boerderij, gebouwd na 1860 (vgl TMK 1 blad 
16 (1860». 

2. Mantinge G 50b*, Nieuw Utrecht (TMK II 
blad 223 (1899». 
Boerderij, gebouwd na 1875 (vgl TMK 1 blad 
17 (1875». 

3. Volte G 181, 1475, Utrecht (Hulshoff (1953) 
39). 
Erve. 

H E T V A L V A N U R K. Vaarwater ten 
westen van Urk. 

Hellevoetsluis 1 21, t Val van Urck (Van Alke
made en Van der Schelling (1729) K Voorne). 
Boerderij. 

VECHEL. 

<Deurne L 244, de Veghel (TMK II blad 672 
(936» > 
Complex landerijen. 
en vlak onder de 
(1933) 8). 

Vechel "grintgrond aan 
oppervlakte" (Ouwerling 

VEE N H U 1 lEN. Strafkolonie. 

Tjummarum B 46, Veenhuizen (Kalma (1949.c) 
69). 
Oostkant van het dorp. Naamspeling, want 
de plaatselijke dominee, Van Veen, had zich 
sterk voor de woningbouw in dit deel van 
het dorp ingezet. 

VEL U W E. 

Dreumel L 47, de Veluwe (Edelman en Edelman
Vlam, in: Edelman, Edelman-Vlam en Huisman 
(1958) 5). 
Terrein bestaande uit jong, grof overslag
zand. Spotnaam, gegeven door rivierkleibewo
ners. 

V E N L O. 

< Loon op land K 164, 1233- 1234, Lon (OBNB 
1,174» 
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Het namenveld waar Loon op land volgens 
Tummers toe behoort, bestaat niet. Loon op 
land is een andere naam dan Venlo (Tummers 
TI9b5) 47; Blok (1971) 14-16). 



V I A N EN. Vrije heerlijkheid die van Hen
drik van Brederode 0531-1568) het privilege 
gekregen heeft immuniteit te schenken aan 
bankroetiers, voortvluchtige criminelen en weg
gelopcn mlndcrjarigen . Dit privilege is tot 
1795 blijvcn bestaan (51 chte (1977) 9). Naar 
Vlanen gaan, vertrekken "7.ich door de vlucht 
onttrekken aan vervoIging wegens schulden", 
"bankroet gaan", "te gronde gaan" (WNT XXI 
(971) 225). In Smilde zegt men Loop naar 
de Vianen ais men iets ongelooflijk acht of 
als men tegensputteren wil (Vragenlijst nr 3 
(1951) van de Afdeling Naamkunde van de Centro 

onderzoek van het nederlands volks
KNAW, G 2). Deze uitdrukking is 
in Oldemarkt (Vragenlijst 3, F 56). 
zegt men van iemand die erg ziek 

is, naar Vianen aut (Vragenlijst 3, 
G 50 . Al s men in Mastenhroek naar een stuk 
land moet dat ver weg in het veld ligt, heet 
het dat men helemaal achter naar Vianen gaat 
(Vragenlijst 3, F' 94). 

1. Vlieland A 3, Vianenslid (K Vlieland (1795». 
Duingebied . Het eer-ste lid van deze samen
stelling zal een toponiem *Vianen zijn. We 
vind n op Vlicla.nd meer namen op -lid die 
met cen toponiem of cen appellatief in de 
genitief samengesteld Zl]n, bij voorbeeld 
Kooislid en Oudehuizenslid. 

2. Eierland A 5, Vianen (K Kikkert (1854)). 
Boerderij, gesticht na 1835 en vernoemd naar 
de woonplaats van de aandeelhouder in de 
bedijking Frans van den Berg (Van der ·Vlis 
(1949) 244). 

3. Harlingen B 45, 1827, woning in Vianen 
(Fr Ak). 
Blijkbaar bijnaam voor wijk G. 

4. Oostermeer B 65, Fiaanen (Vragenlijst 3, 
B 67). 
Weiland aan de Bosweg. 

5. Rottevalle B 98, 1831, de Vianen [Dijkstra] 
(1968) 8). 
Veengebied, in 1737 door de Compagnons der 
Rottevalster venen aangekocht. De systema
tische vervening is pas in 1831 aangevat. 

6. Olterterp B 123b, Vianen (K Eekhoff (1848». 
Huis met naaste omgeving. Het huis nog niet 
op Schotanus-Halma (1718). 

7. Petten E 7, Vianen (Pott (1899) 362). 
Buurt. 

8. Enkhuizen E 40, Van ouds Vianen (Vragen
lijst 3, E 40). 
Herbcr-g, een kilometer buiten de koepoort. 

9. Oosterleek E 61, Viane (Vragenlijst 3, E 
61). 
Gehucht. 

10. Giethoorn F 70, de Vioanen (Vragenlijst 
3, F 64, F 70). 
Moerasgebied. 

11. Meppel F 74, 1851, de gebouwde en onge
bouwde eigendommen genaamd Vianen (Con
tract M.eppel 085U 5). 

In het meest oostelijke deel van de stad 
gelegen. 

12. Wilp F 156, Vianen (Pott (1899) 362). 
Denotatum onbeke~ 

13. Mar-kelo G 222, Vieaonen (Vragenlijst 3, 
G 222). 
Veld op de grens van het dorpsgebied. 

14. Oosterland I 52, 1446, Vianen (Matthaeus, 
Analecta II (1738) 291). 
Polder-tje, aangedijkt 2: 1400 (Wilderom II 
(1964) 85). Er stond hier ook een kapel. 
Het is heel erg de vraag of deze polder naar 
de plaats in Zuid Holland vernoemd is. Via
nen ligt naast de polder Beieren, die zijn 
naam waarschijnlijk aan de hertog van Beie
ren te danken heeft. Het is mij echter niet 
gelukt het geslacht Van Vianen met de polder 
in ver-band te brengen. 

15. Koudeker-ke I 80, de Viaene (Veldnamen 
Koudekerke (1980) 60). 
Perceel weiland . 

16. Woensdrecht I 102, Fianestraat (K Noord
Braband (1841). 
Deze straat heette voor 1740 de Moerweg 
(Tijding (1978) afl 1, 40). Dit zou kunnen wij
zen op een moerontginning die *Vianen 
genoemd werd. 

17. Hedel K 144, Vianen (StiBoKa). 
Twee percelen land. 

18. Oudenbos K 157, 't Vianen hoekske (Vragen
lijst 3, K 157). 
Gehucht. De naam valt te interpreteren als 
"het hoekske dat *Vianen heet". 

19. Prinsenhage K 178, Vianendreef (TMK 
blad 44 (1908». 
Leidde deze dreef naar een gehucht *Vianen? 
De werkgroep Haagse Beemden kent dit niet. 

20. Yelp L 27a, 1840, Vianenstraat (Kerkkamp 
(965) 224) . 
Leidde deze straat naar een gehucht *Vianen? 

21. Os L 99, Vianenstraat (Vragenlijst 3, L 
99). 
Leidde deze straat naar een gehucht *Vianen? 

22. Beers L 156, de Heide Vianen (K Tranchot 
blad 7 (1804-1805); de Viaone (Vragenlijst 
3, L 153). 
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Laat ontstaan heidegehucht (Steegh (1978) 21). 

Hoewel de bronnen ons van geen van deze 
Vianen' 5 vertellen wat het naamkeuzemotief 
geweest is, lijkt het er weI op dat dit mees
tal de afgelegenheid van de betreffende loka
liteit geweest is. Dit motief correspondeert 
met de secunda ire connotaties van de basis
naam. Vianen als wijkplaats voor mensen 
die voor de justitie of de deurwaarder op 
de vlucht waren gold natuurlijk ook als een 
plaats die ver weg lag. Zie verder ook 
hoofdstuk IV.B.3 S.V. VIENNE. 

VOL END A M. 



Bovenkerk E 0118, Volendam (TMK 11 blad 385 
(1887) . 
Boerderij in de in 1764 drooggemaakte Boven
kerkerpolder. 

V R E E 5 W I J K. 

De Bilt E 194, 1482 copie begin 16e eeuw, 
Vreeswyck (Damste (1968) 149). 
Perceel land. 

WAG E N I N GEN. 

Brouwershaven I 36, Huize Wageningen (TMK 
11 blad 559 (1916». 
"Gebouw" in de polder Nieuw Bommenede. 

WAR MOE SST R A AT. In de middel
eeuwen een van de belangrijkste straten van 
Amsterdam. 

Sint Anna Parochie B 19, 1608, Warmoesstraat 
(Buwalda (1969) 16). 
Deel van het Zuideinde van Sint Anna Pa
rochie. N.B. op het Bilt kwamen ook de na
men Bickerseiland en Kattenburg voor. 

W ATE R LAN D. 

1. Zaandam E 86, Waterland (Boorsma (1950) 
91). 
Zaagmolen, gesttcht in 1719. Zaanse molens 
zijn weI meer naar lokaliteiten uit de omge
ving vernoemd. 

2. Watergang E 88, Waterland {TMK 11 blad 
330 (1892». 
Boerderij, gebouwd na 1854 (vgl TMK I blad 
25 (1854». Watergang ligt in Waterland. 

3. < Watergraafsmeer E 110, 1740, Waterland 
(Kruizinga (1948) 120) > 
Buitenplaats. Er zijn geen aanwijzingen om 
aan een vernoemingsnaam te denken. 

4. < Ouderkerk E 119, Waterland (TMK II blad 
367 (1913» > 
"Gebouw". Er zijn geen aanwijzingen om a an 
een vernoemingsnaam te denken. 

WEE R DIN G E. 

Gieten C 185, 1807, Weerdinge (NsI). 
Perceel groenland. 

WEL. 

<WeI K 148b, einde lOe eeuw, Vualli (Gysseling 
TW 1058) > 
Het namenveld waar WeI volgens Tummers 
toe behoort, bestaat niet (Tummers (1965) 
47; Blok (1971) 14-16). Er hoeft niet aan 
vernoeming gedacht te worden. De naam kan 
uit het appellatief weI "bron" verklaard 
worden. 

W E L Z I N G E. 

NieuwIand I 84a, Weizinge (Walraven en Poider
dijk (1894) 33). 
Huis te NieuwIand, gesticht na 1650. 

W EST E R W 0 L D E. 

1. Onnen C 148c, Westerwolde (Naarding (1953) 
106). 
Laat ontgonnen land. VgI Fivelingo. 

2. Sibkelo G 140b, Westerwolde (Potjewijd (1977) 
64). 
Boerderij, samen met Oldambt (zie s. v. ) 
+ 1900 gesticht door J. P. Riedel uit Winscho
ten. 

W EST F R I E 5 LAN D. 

Westerblokker E 57*, Westfriesland (NkA). 
Perceel land. 

W EST R A V E N. Polder te Jutfaas. 

Tongeren F 112c, West Raven (Wartena, Ton
geren, 45). 
Landgoed, na 1858 gesticht door de utrechtse 
professor Buys Ballot (vgl TMK I blad 27 
(1858». Zie ook Oost Raven. 

D E W I K. Middeleeuws baljuwschap rond 
Beverwijk. 

<Reewijk E 208, de Wijk (Van Foreest (1950) 
30-31) > 
Polder. Van Foreest suggereert dat we met 
een vernoemingsnaam te doen hebben. Daar 
lijkt mij geen reden voor te bestaan. Het 
element wijk is in het gebied rond Reewijk 
in de middeleeuwen produktief geweest, zoals 
blijkt uit Korte Wijk, Zuidwijk en Reewijk. 

W L L EMS K A D E. Deftige kade te 
Leeuwarden. 

Akkrum B 120, Willemskade (Van der Molen 
(1951) 42). 
Bijnaam voor de armoedige Frijegreppel, waar 
de volksdichter Willem Johannes Koopmans 
woonde. Dus ook naamspeling. 

W ILL EMS 0 0 R D. Kolonie van de Maat
schappij van Weldadigheid, aangelegd in 1820. 

Kantens C 33, Willemsoord (LANN (1936) 464) . 
Denotatum onbekend. 

W L L EMS TAD. Heette aanvankelijk 
De Willemstad . "De gebeurtenis welke De 
Willemstad voor eeuwig in de geschiedenis be
roemd heeft gemaakt, is hare manhaftige verde
diging in 1793 door den Luitenant-Generaal 
Karel Baron van Boetzelaer" (Van der Aa XII 
(1849) 461). Sic transit •.• 

1. Marum BIOI, De Willemstad (Gille Heringa 
(1874) 272) . 
Gehucht dat + 1840 z ijn naam gekregen zou 
hebben van een aantal vrijwilligers aan de 
Tiendaagse Veldtocht die in Willemstad gele
gen hadden (Ligterink (1968) 352). 

2. Appelscha G lb, de Willemstad (Mulder 
(1977) 122). 
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Heidedorp. Er bestaat onduidelijkheid over 
het tijdstip van ontstaan. In 1764 wordt er 
ter plaatse al gesproken van "de tenten". 
De eigenlijke vervening is pas + 1827 begonnen. 
Het lidwoord en het grondwoord -stad maken 
een verklaring van de naam uit lokaal woord-



goed niet waarschijnlijk. Belegerde vestingen 
treden vaker als vernoemingsbasis op (vgl 
de Citadel van Antwerpen). Dateert deze 
vernoeming misschien uit de tijd kort na 
1793? 

WIN T E R S W I J K. 

Bergum B 62, Winterswijk (Franke (1972) 34). 
Plek aan de Groninger Vaart, waar ook een 
huisje stond. 

WIT T E W I E RUM. Klooster, later dorp 
te Tenboer. 

Holwierde C 44, Klei-Wierum, thans Klein-Wierum 
(Kremer (1839) 352J. 
Gehucht, eertijds een voorwerk van het kloos
ter Wittewierum. 

H E TWO U D Z 0 N D ERG E N A D E. 
Legendarisch bos vol wilde dieren, in 1478 
in het Gouds Kronycxken vermeld, soms geloka
liseerd bij Vlaardingen, soms van Doornik tot 
Nijmegen, in Vlaanderen of in de Zuiderzee 
bij Vollenhove. Het zou niet bij het volk be
kend zijn (Ter Laan (1949) 477; De Veen (1953-
1954) 34). 

Leiden E 167, einde 16e eeuw, 't Wout zonder 
genaden (Orlers (1760) 74). 
Gebuurte. 

Z A A M S LAG. 

Nieuwland I 84a, Zaamslag (Walraven en Pol
derdijk (1896) 33). 
Huis, gesticht na 1650. 

Z A A N. 

Wormerveer E 70a, de Zaanstroom (Boorsma 
(1950) 179). 
Cacaomolen, gesticht in 1767. 

Z A AND A M. 

1. Winsum C 69, Zaandam (Van der Aa XIII 
(1851) 26). 
Gehucht, bestaande uit twee huizen, een 
houtzaag- en oliemolen en een kalkbranderij. 

2. Beemster E 73a, Zaandam (NkA). 
Boerderij, gebouwd in de tweede helft van 
de negentiende eeuw. 

3. Zaandam E 86, Zaandam (TMK II blad 328 
(1892». 
Boerderij in de in 1876 drooggemaakte Zaan
dammerpolder. 

4. Leiderdorp E 171, Zaandam (TMK II blad 
422 (1888». 
Boerderij, gesticht na 1854 (vgl TMK I blad 
30 (1854». 

Z A AND EN. Middeleeuwse heerlijkheid aan 
de Zaan. 

1. <Alfen aan de Rijn E 176, Kerk en Zanen 
(Fockema Andreae (1952) 24) > 
Polder, ontstaan uit de samenvoeging van 
de Kerkpolder en de Zanepolder of Zaanse 

polder . Deze 
Saense molen 
waarschijnlijk 
was . 

laatste was genoemd 
die in 1536 gesticht 

in de Zaanstreek 

naar de 
was en 
gebouwd 

2. Nijkerk F 142, Saenden (NkA). 
Landhuis. 

Z A L T B 0 M MEL . 

Haar lemmermeer E 116, Zaltbommel (Staat 
(1868) l. 
Boerderij. 

ZAN D V 0 0 R T. Samen met Scheveningen 
de bekendste badplaats van Nederland. 

1. Glanerbrug G 234a, Klein Zandvoort (NkA). 
Kampeerterrein. 

2. Gorkum K 99, Zandvoort (RND IX (1952) 76). 
Nieuwbouwwijk. Het motief voor de vernoeming 
was het feit dat er zoveel zand opgespoten 
was voor de aanleg van deze wijk. 

Z EEL AND. 

1. Eierland A 5, Zeeland (Catalogus van Eijer
land (1840) 18). 
Boerderij, gesticht na 1835. De meeste boer
derijen in Eierland dragen vernoemingsnamen. 

2. Wieringerwaard E 6d, Zeeland (TMK II blad 
193 (1877». 
Boerderij in de Oostpolder, gesticht na 1863 
(vgl TMK I blad 14 (1863». 

3. Winkel E 13, Zeeland (TMK I blad 14 (1863)). 
Boerderij in de in 1843 drooggemaakte polder 
Groet. In deze polder komen meer vernoe
min·gsnamen voor. 

4. Hazerswoude E 174, 1768, Zeeland (Bericht 
van de Oudheidkamer Hazerswoude 10 (1973) 
26). 
Woning in de Droogmakerij. 

5. Rozenburg I 14, Zeeland (Pott (1913) 498). 
Denotatum onbekend. 

6. Kattendijke 
(1959) 50). 

71, Zeeland (Van der Poe I 
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Meestoof, gebouwd in 1820. Kattendijke ligt 
in Zeeland. 

Z EVE N B ERG E N. 

<Mook L 115, de Zevenbergen (Van Kuppeveld 
(1973) 48) > 
Landgoed. Hier ook Zevendal. Het eerste lid 
van de naam is de zevenboom "jeneverbes
struik" . 

D E Z EVE N TIE N PRO V INC lEN . 

Gorkum K 99, 1760, de Zeventien Provincien 
(Emck (1914) 7). 
Kamp bouwland. 

ZOE LEN. 

Sloterdijk E 104, Soelen (Bruin (1723». 
Lustplaats, gesticht in 1720 door Christoffel 



Beudeker. Uit Bruin (1723) 43-44 valt echter 
te concluderen dat er ter plaatse voordien 
al een gebouw met de naam Soelen gestaan 
moet hebben. Hierover is verder niets bekend. 

Z U 1 D E R Z E E. 

Telcht F 123. 1697. de Zuire Ze (Keemink (1978) 
120). de Zuiderzee (NkA). 
Hofstede. 

Z U 1 D LIM BUR G. 

Nunen L 235. Zuid Limburg (NkA). 
Perceel land. 

Z U T FEN. 

Gietele F 157. Zutfen (NkA). 
Boerderij. 
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IV.B.II DIVERSEN 
c 0 C A G N E . In de middeleeuwen een onge
lokaliseerd land van overvloed, waar men niet 
hoefde te werken om aan zijn eten, drinken 
en genoegens te komen (Demerson (1981) 529-
553). Hoewel de nederlandse naam van dit land 
Luilekkerland was, blijict uit de onderstaande 
nrs dat de naam Cocagne bij ons ook bekend 
gweest is (vgl ook De Keys er ( 956) 7-42). 

1. < Veenwouden B 60, 1503, Die I<uckhorne (Van 
der t,.;olen (1978) 62) > 
Dykstra mee nt dat de naam van de ' buurt 
Kuikhorne geen samenstell ing met -horn 
"hoek" is, maar een vernoeming naar Cocagne 
(Dykstra (1982) 68-70). Hij geeft echter geen 
verklaring voor het vokalisme en de -r- die 
vanaf de oudste vermelding in de naam- voor
komen. Zijn theorie lijkt mij dan ook te 
verwerpen. 

2. Haarlem E 97, Kokinjepoort (Allan I (1874) 
395) . 
Poort aan de Zoetestraat. Heette de omgeving 
wellicht *Kokinje? 

3. Ko kke nge n E 185 , + 1307. Cok ang~e6' Ko
kanghe n (Reg . Guidoril s (1969 )168; 1 2 - 1327, 
Cockense ( Reg . Ha n . (l88l) 157) . 
Dorp e n g cmcente . De onlgi nning dateert 
ui! de lwa alfdc ceuw (V a n der Linde n (1956 ) 
277). Het gebied viel onder het aartsdiako
naat van de choriepiscopus (bt.uller, Kerk. 
Ind., 396). Moerman heeft Kokkengen als 
vernoemingsnaam herkend (Moerman (1956) 
180). 

4. Koekange F 76, 1290, Kukange (OBU IV, 
2443). 
Het dorp Koekange is ontstaan in het Echte
nerveen. De ontginning dateert uit de tweede 
helft van d e dertiende eeuw (ilfaarding (1957) 
6-7>. Moerman heeft Koekange als vernoe
mingsnaam herkend (r.-werman (1956) 129, 
180) . 

5. Zaltbommel i< 117, Cokinje (StiBoKa). 
Perceel weiland. 

E U R 0 P A. 

Meliszand I 22, Nieuw Europa (NkA). 
Volkstuinencomplex ontstaan in 1954. 

G R A ALB U R C H T. Burcht van de graal
koning Amfortas, waar deze de graal bewaakt. 
In de oudste verhalen wordt de graal als een 
soort toverschotel voorgesteld. Later wordt hij 
als de avondmaalsbeker van Christus opgevat 
(Ter Laan, Lett.Wb. (1952) 164). 

Haarzuilens E 186, Graalburcht (Tr.;K III blad 
31 G (1950» . 
"Gebouw" . 

LUI L E K K E R LAN D. Dit is de neder
Iandse naam voor coca~ne. De oudste vermel
ding staat bij Kiliaan ( 1599) 295): Luy-lecker
land. Het wordt soms in Aethiopiaen--sOriis 
Trl'Oost Indie gelokaliseerd (\iNT VIII, 3241). 
"Van 't Luye-Lecker-Landt" (1600) is ee n ne-
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derlandse prozavertaling uit 1545 van "SchIau
raffenland" van Hans Sachs uit 1530 (De Keyzer 
(956) 16). 

Leeuwarden B 56, 1749, Luy Leckerlandt (Dolk 
(1969) 19). 
Straat. 

M A U PER T U U S. Het kasteel van Reinaert. 
Gysseling lokaliseert het te Sint-Janssteen 
(Gysseling (1972) 215). Niaar wat doet zo'n 
frans toponiem in een overigens nederlands
talige omgeving? De naam zal toch weI uit 
de franse Koman de Renart overgenomen z ijn 
(Teirlinck 0910-1912) 173). 
Varianten van de naam zijn onder andere M.al
pertus, lvlapertuus, Malperduys. In Zeien-C 
179 kent men de term malpartuur "lomperd" 
(Nsl). VgI in Oost Friesland mal-perdiis "toller 
verruckter unsinni ger niirrischer rv.ensch" (Ten 
Doornkaat KooIman 11 (1882) 569). 

1. Donderen C 149a, 1640, lV,alpartuir; 1975, 
Molpartuur (Nsl). 
Perceel land . 

2. Taarlo C 0180, 1807, Malpetuur; 1848, Mal
pertuus (Nsl). 
Perceel land. 

3. Aardenhout E 95, Maupertui s (Sterck-Proot 
(1946) 82). 
Villa, gebouwd in het begin van de twintig
ste eeuw. 

4. Soest E 164, 1757, ivlaperdui s l; 1791, Mopper
duijs (Heupers (1971) 76=79). 
Boerderij. 

5. Hoenderio F 173, lvialpertuis (TMK III blad 
33 C (1958». 
"Gebouw", ontstaan na 1934 (vgl TNIK 1 blad 
3 (1934»). 

6. Geervliet 1 16, 1395, Mauperdoeyse (Van 
der Gouw I (1980) 292). 
"Gebouw". 

7. Herpen L 104, Maupertus (TMK III blad 
45 F (1955». 
"Gebouw", ontstaan na 1928 (vgl TN.K II 
blad 570 (1928»). 

o R P LID. Droomeiland, ergens tussen Nieuw 
Zeeland en Zuid Amerika. Het is omstreeks 
1830 bedacht door de dichter Eduard Morike 
en zi j n vrienden. 

Heerde F 113, 0FPlid) (Heerder Historische Vere
niging nr 14 1979 39). 
Boerderij. Er plachten daar veel kunstenaars 
en schrijvers. onder andere Belcampo, te 
logeren. 

W I L DEN B ERG. Duitse en nederlandse 
vertaling van de naam Munsalwiische "mont
sauvage", die bij Wolfram von Eschenbach voor
komt (Gorissen (972) 54-55). 

< Lochem G 246, de Wildenbon~ > 
Kasteel. Behalve deze Wilden borg noemt Goris
se n ook nog een Wilden berg in Schiedam en 
een in Waalre. Hij meent dat wij met ver-



taalde vernoemingsnamen te maken hebben. 

Daar lijkt mij geen reden toe. Waar het tope

niem Wildenberg!Wildenborg voorkomt, vinden 

wij ook andere namen die met wild- of -be'C& 

samengesteld zijn (vgl De Bont III (969); 

Kalkwiek (1975) 230-234). 
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Van Gelder (1913) = Gelder, A.M. van: Amsterdamsche straatnamen geschiedkundig verklaard. 
Amsterdam, 1913. 

Gerhardt (977) = Gerhardt, D.: Zur Theorie der Eigennamen, in: BNF NF 12 (1977) 398-418. 
Geselschap (965) = Geselschap, ]. E.].: Inventaris van het oud-arChIef"'Van Gouda. Gouda, 1965. 
Geus (1982) = Geus, ].P.: WeI en wee meelmolens Koedijk, in: Oud Alkmaar 6 (982) 427-442. 
Ghijsen (1979) = Ghijsen, Ha.C.M.: Woordenboek der zeeuwse dialecten. Amsterdam, Brussel, 

1979 '. 
Gids Ar~hem (893) = Gids voor Arnhem en omstreken. Arnhem, 1893'. 
Gids DelfzijJ = Gids voor DeHzlJ\ en Farmsum. Delfzijl, z.j. 
Gids Deventer [1921] '" Geillustreerde ids van Deventer en omstreken. Deventer, [1921] . 
Gids voor Ellecom 0897 '" Gtds voor , ecom, e Slee en R eden. Yelp, (1897). 
Gids Emmen (1914) = Gelllustreerde wan et ids voor 'mmen en omstreken. Emmen, 1914 . 
Gids naar lsselborg 190 i 5 van rn em naar I sse borg . Doeti nchem, 1905. 
Gids Lustwarande [.:!: 1910] = Nieuwe groote gids voor de Stichtsche Lustwarande. Driebergen, [.:!: 

1910]. 
Gids Putten (908) = Gids van Putten. Putten, 1908. 
Gids Rheden [1923] = Gids tot bevordering der vestiging in de gemeente Rheden . Velp, [1923]. 
Gids Twente (923) = Gids voor Twente. z.p., 1923'. 
Gil.!.e Heringa = Gi l1e HeL' inga, 5.: Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland. Breda, 1853; 

Groningen, 1874', 
Gi llespie (1973) '" Gillespie, G. T.: A catalogue of persons named in heroic literature (700-1600). 

Oxford , 1973. 
Godefroy = Godefroy, F.: Dictionnaire de I' ancienne langue fran~aise et de tous ses dialects du 
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IXe au XVe siecle. Paris, 1881-1902. 10 dIn. 
Goeman (976) = Goeman, T.: Wat is er voor de Reeks Nederlandse Dialectatlassen gehoord?, in: 

Taal en tongval 28 (976) 114-140. 
Le Goff (1977) - Goff, ]. Ie: L' occident medieval et I' ocean Indien: un horizon onirique, in: 

Goff, ]. Ie: Pour un autre Moyen Age. z.p., 1977, 280-298. 
Le Goff (979) = Goff, ]. Ie: Guerriers et bourgeois conquerants. L'image de la ville dans la 

litterature fran~aise du XIIe siecle, in: Culture, science et developpement; melanges en 
I' honneur de Charles iV.oraze. Toulouse, 1979, 113-136. 

Van Gompel (1972) = Gompel, W.G.M. van: Toponymie van Reusel. Doctoraalscriptie Nijmegen, 1972. 
Gonnet (1918) = Gonnet, C.].: Inventaris van het archief der stad Hoorn . Haarlem, 1918. 
Van Goor's (942) = Van Goor' s aardri ' kskundi woord e nboek van Nederland; samengesteld door 

K. ter Laan e.a. ' s-Gra ven age, ata.vla , 1942, 1 
Goossenaerts (1956-1958) = Goossenaerts J.: De taal van en om het landbouwbedrijf in het noord

westen van de Kempen. Gent, 1956-1958. 
Goossens (1962) = Goossens, P.: Eelt, in: Med. v.d. Nijmeegse centrale voor dialect- en naamkunde 

2 (962) 11-14. 
Goris (976) = Goris, J .M.: De invloed van de Anglo-Boerenoorlogen op de naamgeving hoofdzakelijk 

in Vlaams-Belgie, in: Naamkunde 8 (976) 193-256. 
Gorissen (959) = Gorissen, F.: Die Burgen im Reich von Nimwegen ausserhalb der Stadt Nimwegen, 

in: Niederrheinisches ahrbuch 4 (1959) 105-168. 
Gorissen 1972 

1972. 
Burgnamen (BMCNN 26). Amsterdam, 

Gottschalk 0955-1958) = Gottschalk, Ni.K.E.: !-listorische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen. 
Assen, 1955-1958. 2 dIn. 

Goudsbloem (1948) = Goudsbloem, J.: Molennamen in 1693, in: de Zaende 3 (948) 257-2.58. 
Ter Gouw (896) = Gouw, J. ter: Amsterdamsche straatnamen. Hilversum, 1896. 
Van der Gouw (1967) = Gouw, ].L. van der: De Ring van Putten. 's-Gravenhage, 1967. 
Van der Gouw (980) = Gouw, ].L. van der: Rekeningen van de domeinen van Putten 1379-1429 

C~GP Grote Serie 170,171). 's-Gravenhage, 1980. 2 dIn. 
De Graaff (1962) = Graaff, B. de: Honderd jaar "de Krim". Gramsbergen, 1962. 
Graafhuis (1961) = Graafhuis, A.: Raven II, in: Mbl Oud Utrecht 34 (961) 148-150. 
Graesse, Benedict, Plechel (972) = Graesse, Benedict, Plecl1el : Orbis latinus. Braunschweig 1972. 

3 dIn. 
Grandjean 0945-1946) = Grandjean, L.: S~kortets stednavne. K~benhavn, 1945-1946. 2 dIn. 
Grandt (939) = Grandt, B.: Das Flurnamengut des Kirchspiels ]oldelund in l'iittelschleswig. flens

burg, 1939. 
Graswinckel en Hardenberg (1941) = Graswinckel, D.P.M. en H. Hardenberg: !-let archief van het 

kasteel Rechteren. z.p., 1941. 
Greuter (1974) - Greuter, ].].: Venhuizen in oude ansichten. Zaltbommel, 1974. 
Greverus (1972) = Greverus, I.-M.: Der territoriale Mensch. Frankfurt am Main, 1972. 
Grijpink = Grijpink, P.M.: ~egister op de parochien, altaren, vicarien en de bedienaars zooals 

die voorkomen in de middeleeuwsche rekeninQen van den officiaal des aartsdiakens van den 
utrechtschen dom. Amsterdam, Haarlem, 1914-'1937. 7 dIn. 

Grimme (1887) - Grimme, F.: Ankliinge an das deutsche Volksepos in Ortsnamen, in: Germania 
32 (1887) 65-72. 

Groesbeek (1966) Groesbeek, j.W. : Amstelveen, acht eeuwen 
Groesbeek (1972) Groesbeek, J. W.: Heemstede in de historic. e, 
Groningen (1913) Groningen. Groningen, 1913. 
De Groot (1979) Groot, ].H. de: Zaltbommel. Stad en Waard door de eeuwen heen. Zaltbommel, 

1979. 
Grosse (1929) Grosse, vi.: Geschichte der Stadt- und Grafschaft Werning erode in ihren Forst-

Flur- und Strassennamen. Werningerode, 1929. 
Gr PIb = Groot placaet-boeck .•. van de .•• Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden ende 

van de ... Staten van Hollandt en West-Vrieslandt mitsQaders van de •.. Staten van Zeelandt. 
's Gravenhage, 1658-1796. 9 dIn. .. 

Gysseling (1954) = Gysseling, M.: Gent's vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen . 
Antwerpen etc., 1954. 

Gysseling (1972) = Gysseling, M.: Chronologie en topografie van de Reinaert, in: Naamkunde 4 
(1972) 209-220. 

Gysseling (1973) Gysseling, M.: Die friinkischen Siedlungsnamen, in: Siedlung, Sprache und 
Bevolkerungsstruktur im Frankenreich (Wege dc'r Forschung 49). Darmstadt, 1973, 229-255. 

Gysseling (975) = Gysseling, M.: Vlaanderen, etymologie en betekenisevolutie, in: Encyclopedie 
van de vlaamse beweging. rielt, Amsterdam, 1975, 1906-1912. 

Gysseling (1975.a) - Gysseling, M.: Enkele belgische leenwoorden in de toponymie, in: Naamkunde 
7 (1975) 1-6. 

Gysseling, Corpus ~ Gysseling, M.: Corpus van middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 
1300) . Reeks I: Ambtelijke bescheiden. 's-Gravenhage, 1977. 

GysseJing TW = Gijsseling, M.: Toeonymisch woordenboek van Be Lgi.i:l, Nederland, Luxembu J:g , Noord
Frankd k en West-Duitsland (v06r 1226) . z . p., 1960 . 

Gysseling - BIok 19 9 = GysselLng , M. en D.P. Blok: Studies over de oudste plaatsnamen van 
Holland en Utrecht (BMNC 17). Amsterdam, 1959. 

Van Haaff (1977) - Haatf, G. van: Groot-Galilea in Zybbekeloe. De Krim-Hardenberg, 1977. 
Haakman (1847) = Haakman, G.C.: Rhenen en omstreken. Amersfoort, 1847. 
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Ue in: Miscellanea 

De 

in: 

4 (1882) 

Habets (1889) Habets, ] . De archieven van het kapittel der hoogadellijke rijksabdij Thorn. ' s
Gravenhage, 1889. 2 dIn. 

Habets (1891) = Habets, ].: Limburgsche wijsdommen (WVOVR, Ie R. 12). ' s Gravenhage, 1891. 
Hiigerstrand (1952) = Hiigerstrand, T.: The propagation of innovation waves (Lund studies in 

geography, ser.B. human geography, nr 4). Lund, 1952. 
Hiinse (1981) = Hiinse, G.: Angola oder Volksrepublik Angola?, in: Namenkundliche lnformationen 

nr 39 (1981) 23-28. 
Ha1bertsma (1982) = Halbertsma, H.: Fries1ands oudheid. Proefschrift Groningen, 1982. 
Hald (1965) = Hald, K.: Vore stednavne. K¢behavn, 19652

• 

Hallberg (1976-1977) = Hallberg, G.: Uppkallelse efter utomskl!nska forebilder, in: SOS)\. (1976) 
53-91; (1977) 60-71. 

Hallberg (1976.a) = Hallberg, G.: Kring bebyggelsenamnen i Ri:inneber~s hiirad, in: SOS)\. (1976) 
3-42. 

Hallberg (1977. a) = Hallberg, G.: Halliindska ortnamn-kulturskatt som vardagsvara, in: Varbergs 
museum tlrsbok (1977) 68-88 . 

Hallema (1955) = Hallema, A. : Geschiedenis van de gemeente Dinteloord en Prinsenland in de 
zeventiende eeuw. Breda, 1955. 

Van Ham 0974-1975.a) = Ham, W.A. van: Breda contra Bergen op Zoom, in: ]b "De Oranjeboom" 
27 (1974) 151-185; 28 (1975) 95-134. 

Van Ham (1975) = Ham, W. A. van: Langs Schelde en Eendracht. Het polderlandschap v66r 1584, 
in: b "De Ghulden Roos" 35 (1975) 4-28. 

Van Ham 197.b = Ham, W.A. van: Van markiezaat en regio, in: Studies ult Bergen op Zoom 
1 (1975) 1-55. 

Van Ham (1977) = Ham, W.A. van: Een onderzoek naar middeleeuws Moerstraten, in: Dese heer
lickheijt Moerstra ten. Wouw, 1977, 56-103. 

Van Ham (1980) - Ham, W.A. van: lnventaris van de archieven van d e raad en rekenkamer van 
de markiezen van Bergen 0 Zoom . 's Hertogenbosch, 1980. 

Hannink 1977 = Hannink, H.: Raalte in oude ansichten. Zaltbommel, 19772
• 

Hanou (981) = Hanou, A.].: Oudste vermelding van de ]ordaan: 1691, in: Mbl Amstelodamum 68 
(981) 38-39. 

Hardenberg (1935) = Hardenberg, H.: Het kloostergoed Heisterbach bij Dordrecht, in: BBH 53 (935) 
87-107. 

Hardenberg (1944) = Hardenberg, H.: De Nederlanden en de kruistochten. Amsterdam, 19442
• 

Hardenberg (1976) = Hardenberg, H.: Piershil en zijn ambachtsheren, in: Holland 8 (1976) 49-
61. 

Harenberg (1970) = Harenberg, ].: Nogmaals de russische namen tussen Hummelo en Zelhem, in: 
Mededelin en van de oudheidheidkundi e krin "Rheden-Rozendaal" nr 45 (maart 1970) 8-9. 

Harenberg I 197 = Harenberg, ].: utphe n in oude an s ichlen • Zaltbommel, 1978 . 
Harmsen (1978) = Harmsen, Th. W.: De beknopte lan l- meel- konst. Beschrijving van het leven en 

werk van de d 'ordtse landme,ter Mauheus van Nispen Ccirca 1628-1717). Delft, 1978. 
Harrebomee (1858-1870) = Harrebomee, P.].: Spreekwoordenboek der nederlandsche taal. Utrecht, 

1858-1870. 3 dIn. 
Hart (1976) = Hart, S.: Geschrift en getal. Dordrecht, 1976. 
Harzing (1976) = Harzing , VI . : Driebergen- Rijsenburg t n oude ansicliten. Zaltbommel, 1976. 
Van Hasselt (804) = Hassell, G. van: Arnhemsche oudheden II. Arnhem, 1804. 
Van Hasselt en Weijnen (1948) = Hasselt, R. van en A. Weijnen: De plaatsnamen van Roosendaal 

(]b "De Ghulden Roos" 8). Roosendaal, 1948. 
[Hattink] [1903] = [Hattink, R.E.]: In en om Almelo. Almelo, [1903]. 
HCTD = Handelingen van de koninklijke commissie voor toponymie en dialectologie. 
De Heer (1972) = Heer, B. de: Zevenbergen in oude ansichten. Zaltbommel, 1972. 
Heeren en Bueren (969) = Heeren en Bueren; bijdragen tot de geschiedenis van Warmond. Den 

Haag, 1969 . 
Heeringa (1910) = Heeringa, K.: Bronnen tot de geschiedenis van den levantschen handel I (HGP 

dl 9-10). 's-Gravenhage, 1910. 
Heeringa 0926-1932) = Heeringa, K.: Rekeningen van het bisdom Utrecht 1378- 1573 (Werken Hist. 

Gen. te Utrecht, 3e serie, 50, 59, 60) . U ~recht , 1926=1932. 3 dIn. 
Heeringa (1929) = Heeringa, K.: Bijdragen tot de geschiedenis der ontginning van het Nedersticht, 

in: BVGO 6e R 8 (1929) 161-202. 
HeerkenSl1978) = Heerkens, C.F.L.M.: Een industriestad: Enschede, in: Nijhoff (978) 109-132. 
Heesters en Rademaker (972) = Heesters, W. en C.S.M. Rademaker: Geschiedenis van Sint-Oedenrode. 

Til burg, 1972. 
Van Heeswijk (974) = Heeswijk, J.H.G.J. van: nedel in oude ansichten. Zaltbommel, 1974 . 
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Heeze (1963) = Heeze, een heerlijkheid in Brabant. Heeze-Leende, 1963. 
Heidinga (1973) = Heidinga, H.: Smel sulver, in: It Beaken 34 (1973) 59-106 . 
Heijmink Liesert (1979) = Heimink Liesert, P.M.: Schalkwijk, de geschiedenis van een stichts 

dorp. Schalkwijk, 1979. 
HeilO<>T1970) = Oude ansichten van Heiloo. Schaarl, 1970 . 
Heim (1974) = Heim, W.: Bethlehem in der Schweiz, in: Schweizerisches Archiv fUr Volkskunde 

70 (1974) 26-46. 
Van Heiningen (1971) = Heiningen, H. van: Tussen Maas en Waal. Zutphen, 1971. 
Hekket (1967) = Hekket, B.].: A reconsideration of the etymologies of Daventry and Deventer, 

in: MVN 43 (1967) 120-125. 
Hekket \1909) = Hekket, B.] . : De namen op "dam" in Twente, tn: Naamkunc.le 1 (1969) 185-197. 
Hekket (1975) = Hekket, B.].: Oostnederlandsc familicn a men. Enschede. 1975 . 
Hellquist (194&) = Hellquist. E. : Sve n s k etymologisk ordbok. Lund. 19483

• 

Helsen (1944) = Helsen, ].: Toponymi e van Noor de rwijk. rlt-us scl, 1944 . 
Hengst (1973) = Hengst, K.: Zur Typolog ie der Lehnnamen im De utsc hen. i.n: Der Name in Sprache 

und Gesellschaft. Berlin, 1973, 80-88. 
Henkens (978) = Henkens, ].: De laatste vergeefse pogingen van de gehuchten van Weert tot 

afscheiding van de stad Weert, in: De Maasgouw 97 (1978) 1-11. 
Hepkema = Hepkema, J.: Eenvoudi.ge memoires e n bemerkinge n lang s slra ten en wegcn Voar I a nd

genoot en vreemdeling. z.p., z.j. 
Herberg (I971) = Herberg, D.: Von Spree-Athen zur Newastadt; Beobachtungen zur Umschreibung 

geographischer Namen und ihrer Motivation, in: Sprachpflege 20 (1971) 2-8. 
Herkert (1976) = Herkert, H.C.: Oldebroek in oude ansichten. Zaltbommel, 1976. 
Van Herpen (1974) = Herpen, J. van: Heenvliet in oude ansichten. Zaltbommel, 1974. 
He rtman en Cornelissen (1978) = Hertman, F. A. en W. H. Cornelissen: lnventaris van de archieven 

van de oemeente Veghel 1811-1936. Veghel, 1978. 
Hesse 09611 - Hesse, H. R.: Das BUd Griechenlands und ltaliens in den mittelhochdeutschen 

epischen Erzahlungen vor 1250. Diss. Saarbrlicken, 1961. 
Hessmann (972) = Hessmann, P.: Die Flurnamen des nordlichen und ostlichen Kreises Rotenburg 

(Wlimme). Rotenburg, 1972. 
Heukels (907) = Heukels, H.: Woordenboek der nederlandsche volksnamen van planten . z. p., 1907. 
Heunks = Heunks, C.A.: Historische gep,evens over amersfoortse huis- en straatnamen. Amersfoort, 

z.j. 
Heupers (1971) = Heupers, E. : Boerderij- en veldnamen te Soest omstreeks 1757, in: Jb Oud-Utrecht 

(1971) 67-88. 
Heupers (1981) '" Heupe rs. E.: Volksverhalen uit Gooi- en Eemland en van de west-eli "ke Veluwe 

II (Nederlandse volksve rhalcn 1, 2 . Am s te r am, 1 . 
Van Hinsbergen [1962] = Hinsbergen, Ph.J.C.G. van: Bijdrage tot de geschiedenis van de gemeente 

Nieuwkoo en haar onderdelen . z.p., [1962]. 
Van Hinte 192 = Hinte, J. van: Nederlanders in Amerika. Groningen, 192&. 2 dIn. 
Hjelmqvist (1904) = Hjelmqvist, Th.: Bibelgeografis ka namn med sekundlir anvii ndn l ng i nys venskan. 

Lund, 1904. 
Hoek (1965) = Hoek, C.: De woning van heer Dirk van Hodenpijl te Overschie, in: De nederlandsche 

leeuw 82 (965) 2-19; 32-58; 66-90; 195-210. 
Hoek\I978) = Hoek, C. De leenkamers van de heren van Wassenaar, in: Ons Voorgeslacht 33 

(1978) 53-144, 149-233, 461-557, 561-665. 
Hoek (1973) = Hoek, C.: Pernis zonder olie, in: Holland 5 (1973) 181- 195. 
Hoekstra (1947) = Hoekstra, P.: Bloemendaal. Wormerveer. 1947. 
Hoekveld (1964) = Hoekveld, G.A.: Baarn. Schets van de ontwikkeling van een villadorp. Disser

tatie Utrecht, 1964. 
Hoens (1926) = Hoens, J.A.: De Waard en de Movert, in: Limburg's Jb 32 (1926) 163-167. 
Van der Hoeven (1920) = Hoeven, H. van der: Bijdragen tot de kennis der g e schiedenis van 

Zundert en Wernhout. Zundert, 1920. 
Hof (1976) '" Hof, J.: Eg mondse klooste rrekeningen uit de XIVe eeuw (Fontes minores medii aevi 

17). Groningen, 1976. 
Hoffman (1974) = Hoffman, E.R.r..i. : Noord-Brabant en d e opstand van 1830. Tilburg, 1974. 
Hofmeister 0979-1981) = Hofmeister, A. E . : Bes ie.d l ung und Vedassung der stader Elbmarschen 

im Mittelalter . Hildesheim, 1979-1981. 2 dIn . 
Hofstra (973) = Hofstra, T.: Ortsnamen auf -elte in der niederlandi schen Provinz Drente (Amster

darner Publikationen zur Sprache und Litera tu.r 5). Ams ter dam, 1973. 
Van Hogerlinden (1941) = Hogerlinden, J.G.A. van: Het kasteel Enghuizen, in: De Navorscher 90 

(1941) 29-30. 
Holleman (1956) = Holleman, F.A.: Zoomvliet. Zutphen, 1956. 
Hollenberg en Peters (1980) = Hollenberg, P. en C.E.H.M. Peters: Ontginningen in de noordbra

bantse Pee l in de 1ge eeuw. Tilburg, 1980. 
Hollestelle (IB79) = Hollestelle, A.: Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van de water

schappen en polders van het eiland Tholen, in: Archief Zeeuw sch Genootschap IV/2 (1879) 
1-371. 

Hollestelle (1897) = Holle stelle , A.: Geschiedkundige beschrijving van Tholen en omstreken. Middel
burg, 1897. 

Holmberg (1976) = Holmberg, B.: Marknavnenes kontinuite t i Horns herred, in : Ortnamn och sam
halle (NORNA-rapporter 10) Uppsala, 1976 , 181-191. 

Holsten (1931) = Holsten, R.: Biblische Flurnamen in Pommern, in: Baltische Studien NF 33 (1931) 
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111-124. 
Holsten (1934) = Holsten, R.: Geographische Flurnamen in Pommern, in: ZONF 10 (1934) 172-181. 
Holsten (1963) = Holsten, R.: Die pommersche Flurnamensammlung. Koln, Graz, 1963. 
Van Holthe tot Echten (1862) - Holthe tot Echten, A.W. van: De gemeente Emmen. Assen, 1862. 
Homan (1971) = Homan, J.J.: Vinkeveen en Waverveen in oude ansichten. Zaltbommel, 1971. 
Honig (1849) = Honig, J.: Geschiedenis der Zaanlanden. Zaandijk, 1849. 2 dIn. 
Hoogbergen (1959) Hoogbergen, Th.: Toponymie van Sintoedenrode. Doctoraalscriptie Nijmegen, 

1959. 
Hoogenbosch (1976) = Hoogenbosch, M.M.J.: De strijd om een herberg, in: Gens Nostra 31 (1976) 

5-8. 
Hooyer (1972-1974) = Hooyer, G.: Uit de geschiedenis van Baarn. Baarn, 1972-1974. 2 dIn. 
Houet = Houet, A.: Modern woordenboek der belgische gem enlen . Brussel, z.j. 
Houtkoper-den Hartog (972) =' Houtkoper- den Hartog, E.D.: Echteld, Ochten en IJzendoorn in oude 

ansichten. Zaltbommel, 1972. 
Houwink (1910) Houwink, R.: Over oude boerenhuizen en nieuwe wetten, in: NDVA 28 (1910) 

174-189. 
Huberts (1862) = Huberts, W.J .A.: Tljdrekenkundi van alle oorkonden in het stedeli ok 

archief te Zutfen berustende, II. ZUlfen, 2. 
Huguet - Huguet, E.: Dictionnaire de la langue Fran<;aise du seizi1~me siecle. Paris, 1925-1967. 

7 dIn. 
Huibers (1972) = Huibers, J.: Bruinisse zoals het was .... Zierikzee, 1972. 
Huisman (1955) = Huisman, J.A.: Nergena, Nauwerna, in: MVN 31 (1955) 157-159. 
Huisman, J .A.: De namen Betuwe en Veluwe, in: Edelman, Edelman-Vlam en Huisman (1958) 9-22. 
Huisman (1959) = HUisman, J .A.: Aardrijkskundige namen in spreekwoorden en zegswijzen, in: 
~ 52 (1959) 65-73. 

Huisman (1961) = Huisman, J .A.: Plaatsnamen in de Gelderse Vallei, in: MVN 37 (1961) 134-145. 
Huisman (1962) = Huisman, J.A.: Sporen van Theodorik de Grote in Nederland, in: Hand. v.h. 

zeventwinti sle ned. filolo encon r s. Groningen, 1962, 19-32. 
Huisman 193 Huisman, J.II.: Die Kreuzztige in den niederlandischen Ortsnamen, in: MVN 39 

(1963) 101-119. 
Huisman (1965) = Huisman, ] .A.: Migration zweier Namenfelder, in: Namenforschung; Festschrift 

fUr Adolf Bach. Heidelberg, 1965, 313-329. 
Huisman (1967) = Huisman, J.A.: Italiaanse plaatsnamen in Nederland, in: MVN 43 (1967) 95-112. 
Huisman (1970) = Huisman, J .A.: Over divergerende ontwikkeling van het nederlandse en het friese 

systeem van konsonantische begingroepen, in: Flecht op 'e koai, studzjes oanbean oan W.J. 
Burna. Grins, 1970, 204-214. 

Huisman (1971. a) = Huisman, J. A.: Die n apoleonischen Ortsnamen in den Niederlanden insbesondere 
das Namenfeld urn Austerlitz, in: BNF NF 6 (1971) 314-330. 

Huisman (1971. b) = Huisman, J .A.: Jktllapoleontisch namenveld rond Austerlitz, in: ~ 4/1 
(1971) 1-8. 

Huisman (1978) = Huisman, J.: Gennep-Gemp-Jemappes-Gamaches, in: Name und Geschichte; Henning 
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434 



Lindemans (1955) = Lindemans, ].: Moeilijkheden met van-namen, in: VMKVA (1955) 497-506. 
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1889. ms. U.B. Groningen . 
Molemans, Brustem - Molemans, J.: Brustem toponymisch doorgelicht, in: Het oude land van Loon 

30 (1975) 335-358. 
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ansichten. Zaltbommel, 1978. 

van der: Opsterlan. Drachten, 1958. 
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alterlichen Texten Westfalens, in: Niederdeutsches Wort 21 (19&1) 103-119. 
Mulder (1941) = Mulder, R. D.: Enkele opmerkingen over eigennamen van landerijen in Drenthe, 
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Scotland, in: Sprogvidenskabelig udnyttelse af stednavnematerialet (NORNA- rnp1>0rter, liS). 
Uppsala, 1980, 211 232. 

De Nie (981) = Nie, G. de: Schalkwijk anno 1908, in: Tussen Rijn en Lek 15/2 (1981) 1-10. 
Nierhoff (971) = Nierhoff, A.~.LG.: De hofstede Saxenburg in Aclbrechrsberg of Bloemendaal. Haar
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Comelis'. z.p., 1958-1961. 2 dIn. 
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1980. 
Otten (1982) = Otten, D.: Boerderijnamen in Heerde. Heerde, 1982. 
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kundige Atlas van Nederland). 's-Gravenhage, 1933. 
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Paff (1959) Paff, W.J.: The geographical and ethnic names in the I>Hfriks saga. 's-Gravenhage, 

1959. 
Palm (1978) Palm, D.: Ortnamnen i Lane Harad (aGB XIl/2). Goteborg, 1978. 
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Will (939) = Will, W.: Bild und Metapher in unseren Flurnamen, in: Rheinische Vierteljahrsbliitter 

9 (1939) 276-290. 
Willemsen (1969) = Willemsen, J.Th.W.: De volkshuisvesting in Arnhem 1829-1925 (Bijdr. tot de 

gesch. v. Arnhem 3). Arnhem, 1969. 
Wimersma Greidanus (966) = Viimersma Greidanus, G.).J.: De kwartieren Knijff-Verbeet, in: De 

nederlandsche leeuw 83 (1966) 181-193; 205- 219. 
De Win (1975)~Th.H. de: "Kastel en" in Limburg. Hoensbroek, 1975. 
Winkelman (1873) = Winkelman, H.P .: Geschi.edkund.ige plaatsbeschrij v ing van Vlissingen. Vlis-

445 



singen, 1873. 
Winkler (1898) = Leeuwarden, Hi96. 
Winter 096'7) = Winter, E.: ::D~e;rni.'F-~~.:t.:::.:..:..::..::.:..:::......,H~a;;;tz",e;;n"""o=r",t,--' _u~n=d--=d:.:i:.::e:"""'==:'::'::;.:::J=:.::.::=:..:.:..-_-~o~r~t ... -..:.:N:.::a:.:.m:::e~n 

(BNF Beiheft 1). Heidelberg. 1 9. 
Van ~linter 0951-1955) = Winter, P.]. van: De in het de ar tcment 

van de Vi estereem s . 's-Gra venhage , 1951-19';Sr. -Zi?'dT.=:1 n~. -=:..::..::----'-=-=c.c:>..::..=~:.=;.:..:..::::.cl='_':.:..:..._==_=___=_:.L==_=== 
Wit (948) = viit, J .A.: Zaandamse romance, in: De Speelwagen 3 (948) 325-326. 
Witkowski 0<;64) = vlitkowski, T.: Grundbegriffe der Namenkunde. Berlin, 1964. 
Witte [1902] = Witte, H.:Wandcl ids voor Bennekom's omstreken. Leiden, [1902]. 
Witte (979) = Witte, ] .. : De Lombok-expeditie van 1 94, in: Spiegel Historiael 

293. 
14 (1979) 285-

WNT = Woordenboek der nederiandsche taa1. 's-Gravenhage, Leiden, 1892 vlg. 
Woeiderink (1968) - \"loeiderink, B.: Inventaris van het archief van het Huis ten Donck. Rotterdam, 

1968. 
""ohlert (1974) = Wohlert, I: Dobbeltnavne p<i danske klostre, in: Festskrift til Kristian Hald. 

K~benhavn, 1974, 171-184. 
Woide (980) = V/oide •.. die vlouda; opstellen over de geschiedenis van Wouw door A. Delahaye, 

W.A. van Ham en J.B.F. Bas. Vlouw, 1980. 
Wondergem (970) = vlondergem, ].: Goor vroeger en nu. Enschede, 1970. 
v.opereis (19B1) = Wopereis, A.A.: Een huis, tuin en ed in het Bezwooren Kerf. I-Iaarlem, 19&1. 
Van der Vloude (1960) Woude, P. van der: toO jaar Nteuw Amsterdam-Veenoord. Nieuw-Amsterdam-

Veenoord, 1960. 
Van der Vioude (1972) = Woude, A.rl.. van der: Het Noorderkwartier (A.A.G. Bijdragen 16). Wage-

ningen, 1972. 
Van der vioude (980) = Woude, A.M. van der: De alfabetisering, in: AGN 7 (980) 257-264. 
wright (925) = Wright, J .K.: Geographica l lore of the Lime of the cruSiides. New York, 1925. 
Wuestman (1973) = Wuestman, J . G.: Oude prentkaarten vertel1en over Harderwijk. Alphen aan den 

Rijn, 1973. 
Wuisman (978) = Wuisman, P.].I".: Quatre Bras, in: De Kleine Meijerij 29 (1978) 6-11. 
Wumkes 0<:;30-1934) = Wumkes, G.A.: Stads- en dorpskroniek van Friesland. Leeuwarden, 1930-

1<;34. 2 dIn. 
Wunseradiel (969) = Geakunde Wunseradiel. Boalsert, 1969. 
WVOVR = Werken van de Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht. 
Wybrands (897) = Wybrands, A.E.: Gesta abbatum Orti Sanctae Marie. Leeuwarden, 1679. 
Wymbritseradiel (1974) '" Wymbritseradiel; skiednis fan In greidgl:ileny; red. G. Bakker. Boalsert, 

1974. 
Wynterp (965) = Wynterp, T.: Toponymen fan de Trynwa1den en omkriten, in: Fr PIn 14 (1965) 

65-75. 
Van Ysseldijk = Ysseldijk, W.E.P. van: 1000 ]aar Yerseke. Kruiningen, z.j. 
Van Ysseldijk (1968) = Ysseldijk, W.E.P. van: De geschiedenis van Kapelle (Z.-B.). Kapelle, 

1968. 
Zaal (1980) = Zaal, W.: De vuist van de paus. Amsterdam, 1980. 
't Zandt (1964) 't Zandt; uitgegeven door de afdeling 't Zandt der g roninger maatschappij 

van landbouw, ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. z. p., 1964. 
Van 't Zandt (1901) = Zandt, P. van 't: Belgie, in: Eigen haard, 1901, 532-534. 
Zappey (1967) = Zappey, W.: De economische en olitieke werkzaamheid van ohannes Goldber . 

Alphen aan den Rijn, Brussel, 19 7. 
De Zee (192&) Zee, J.F. de: Uit Veendam's verleden, in: Groningsche Volksalmanak (192&) 145-

21l. 
De Zee (946) = Zee, F.]. de: Oer Boarnster nammen en fannen, en noch it ien en oar, dat del' 

mei gearhinget, in: Frysk Jierboek 1946 (1947) 232-262. 
Van del' Zee (978) = Zee, P.R. van del': Joure in oude ansichten II. Zaltbommel, 1978. 
Zeeman (1877) = Zeeman, C.F.: Nedcr1andsche s reekwoorden, s reekwi 'zen, 'benamin en en volks-

uitdrukkingen, aan den btjbel ontleend. Dordrech l, 77 . 
Zeilei:TT975) - Zeiler, F. D.: Bergen, dory vol monumenten. Amsterdam, 1975. 
Zelandia Illustrata = Zelandia lllustrata; verzameling van kaarten, portretten, platen enz., be

treffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland. Middelburg, 1897-1902. 2 dIn en 3 ver
volgen. 

Zelinsky (1967) = Zelinsky, W.: Classical town names in the United States, in: the Geographical 
Review 57 (1967) 463-495 . 

Zenderl1974) = Zender, til.: Neckereien von Ort zu Ort, in: Studien zur deutschen Litel'atur und 
Sprache des /,Iii llelalters; FestschriIt Hugo Moser. Bed in . 1974. 389-407 . 

Zeven lIeerlijkheden 09661 = Zeven lIeerlijkhedcn; o ve ' g schied nis en volksleven del' voormalige 
gemeenle Schoten. red . Tj .II'.U. de lIaan. Den Haag, 196,6 . 

21j1ma (1884) = Z1j1ma, ).: De 'Marne.Eenc geschicdkundige bcschrijvi ng . Groningen , 18&4. 
Zijlma (1966) ;: 2ij1ma , I . B.: D boerderi-e n in de Marne . Leens, 1966. 
Zilliacus (1966) Zilliacus, K.: Ortnamnen i Houtskar Studier i nordisk filologi 55). Helsingfors, 

1966. 
Zilliacus (1973) Zilliacus, K.: Olika slags namnleder och typer av namn i fr<iga om bildnings-

satt, in: Namn och Bygd 61 (1973) 31-37. 
Zilliacus (1976) - Zilliacus, K.: Onomastik. Helsinki, 1976. 
ZONF = Zeitschrift fUr Ortsnamenforschung. 
Van Zonneveld (981) = Zonneveld, P. van: De Be1gische Opstand en de nedel'1andse literatuur, 
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in: De negentiende eeuw 5 (1981) 200-212. 
Van Zuylen (963) = Zuylen, A.P.A. van: De toponymie van de drie gelderse plaatsen Driel, Gendt, 

Overasselt. Doctoraalscriptie Nijmegen, 1563 . 
Zwaan (973) = Zwaan, J.: Het dorp Opperdoes. Alphen aan den Rijn, 1973. 
Zwaan (1979) = Zwaan, J.: Amsterdam Nieuw-West. Amsterdam, Alphen aan den Rijn, 1979. 
Zwart (1975) = Zwart, J.H.: Appelscha in pude ansichten. Zaltbommel, 1975. 
Zwarts (1947> Zwarts, J.: Luxemburg (Overkerck I, in: Jaarboekje "Niftarlake" (1947> 22-72. 
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REGISTER 

In dit register zijn de toponiemen opgenomen die in de tekst behandeld worden. De spelling 

is zoveel mogelijk die van de gestandaardiseerde vorm van de basisnaam. Dat geldt ook voor 

namen die door anderen als vernoemingsnamen beschouwd zijn, maar door de auteur als zodanig 

zijn afgewezen. AIleen bij naamsvormen die hier te veel van afwijken is een verwijzing geplaatst. 

De voorgeplaatste toevoegingen klein- en nieuw- worden niet apart vermeld. 

Aardenburg, 136, 138, 255, 395 
AbessinH!, 59, 67, 153, 154, 

331 
Achtendertigste Breedtegraad, 

50, 311 
Adrianopel, 83, 84, 353 
Adrichem, 147 
Afrika, 57, 331 
Akerendam, 138, 395 
Akyab, 48, 311 
Albano, 77, 337 
Alberta, 7, 10, 291 
Algiers, 261, 331 
Alicante, 78, 345 
Alkemade, 145, 147, 395 
Alkmaar, 136, 137, 241, 242, 

395 
Alma, 99 
Alpen, i:3, 353 
Altena, 255, 395 
Alverna, 264, 269, 337 
Ameland, 137, 395, 410, 412 
Amerika, xiv-xvi, 1, 4, 7, 10-

15, 225, 234, 235, 237, 257, 
258, 260, 261, 266, 268-271, 
280, 285, 291-293, 297, 298, 
365, 366, 381 

Amerongen, 139, 396 
Amsteleind, 145 
Amstelland, 131, 137, 396 
Amstelstein, 255, 396 
Amstelveen, 396 
Amstelveld, xvii, 131, 132, 396 
Amsterdam, xvii, 107, 129. 

132, 136, 138-141, 143, 225, 
226, 235, 237, 255, 261, 271, 
283, 384, 396, 397, 402, 407, 
417 

Angola, 59, 63, 268, 331 
Angora, 45, 315 
Antwerpen, 116, 383, 384, 387, 

389, 393 
Apia, 47, 311 
Apulie, 72, 74, 75, 77, 153, 

184, 221, 238, 337 
Arabie, 45, 187, 315 
Arakan, 48, 311 
Ararat, 205, 209, 258, 268, 315 
Archangel, 96, 257, 359 
Argentinie, 19, 293 
Arkel, 137, 397 
Arnhem, 136, 397 
Arrezentine, zie Argentinie 
Askalon, 45, 46, 153, 221, 215 
Asse broek, 383 
Asselt, 397 
Assen, 151 
Assendelft, 148 
Atjeh, 34-38, 42, 43, 97, 154, 

281, 299, 305 

Austerlitz, xv, 83, 153, 167, 
170, 172, 265, 353 

Australie, 47, 48, 173, 311 
Azie, 187 

Baarn, zie Verona 
Baarsdorp, 146 
Babel, 204, 209. 316 
Babylonie, 194, 201, 221, 316 
Balaclava, 99 
Bali, 299, 305 
Balkan, 83, 86, 154, 258, 261, 

268, 353, 363 
Banda Neira, 299 
Bandjermasin, 299 
Bandoeng, 299 
Bantam, 32, 37-39, 299, 300 
Barbarie, 58 
Bari, 337 
Bartangen, zie Brittannie 
Bartlehiem, zie Bethlehem 
Baseleyen, zie Brazilie 
Batavia, 32, 37, 44, 301, 308, 

309 
Ba ten burg, 151 
Bautzen, 93, 155, 167, 170, 

369 
Bazan, 316 
Beaumont, 115 
Beemster, 151, 397 
Beieren, 369, 413 
Beierland, zie Beieren 
Belgie, 122, 154, 261, 383, 389 
Belle Alliance, 117. 167, 168, 

172, 175, 265, 383, 393 
Belois, zie Blois 
Benkoelen, 44, 301 
Bennebroek, 397 
Berbice, 17, 19, 293 
Berezina, 98, 167, 170, 359 
Bergamo, 337 
Bergen, 146 
Berkhout, 397 
Berlijn, 369 
Bern, 83, 353 
Berne, zie Verona 
Bertange, zie Brittannie 
Besoeki, 301 
Bethanie, 189, 195- 197, 199, 

205, 208, 209, 221, 316-318 
Bethel, 199, 205, 209, 316, 317 
Bethesda, 199, 209, 316, 317 
Bethlehem, 189, 195-197, 199, 

201, 202, 204, 205, 208, 209, 
221, 225, 238, 285, 316-319, 
341 

Bethune, 347 
Beveren, 115 
Bevervoorde, 398 
Bickerseiland, 132, 398, 404, 

449 

414 
Biert, zie Bierv liet 
Biervliet, 398 
Biljoen, zie Bouillon 
Binnenkant, 132, 398 
Biskaje, 345 
Blenheim, 234 
Bloemendaal, 398 
Blois, 347 
Bocht van de Herengracht, 

132, 140, 398 
Bocht van GUinea, 59, 62, 63, 

331 
Bohemen, 83, 353, 354 
Bokhorst, 398 
Bokhoven, 151 
Boksmeer, 138, 256, 398 
Bonanza, 7, 186, 259, 269, 293 
Boneschans, 139, 398 
Borkulo, 136, 143, 398 
Borkum, 369 
Borneo, 44, 301 
Borsele, 149 
Botany Bay, 173 
Bou i llon , 383, 384 
Boulevard des ltaliens, 347 
Bourgondie, 347 
Bouvignes. 384 
Brabant. 407, 408 
Brandenburg, 276, 369 
Brazilie, 19, 20, 294 
Breda, 136, 138. 256, 398 
Bredero, 151 
Bremen, 369 
Bretagne, zie Brittannie 
Briel, Den, xvii, 136, 398 
Brienne, 80, 155, 167, 170, 347 
Briffeul, 114, 347 
Brigdamme, 398 
Brittannie, xvi, 81, 105-108, 

184, 221, 347, 364, 381 
Britten burg, 139, 398 
Bromo, 265, 270, 301 
Brouwershaven, xvii, 136, 399 
Bruheze, 147 
Brunswijk, 369 
Brussel, Xii, 97, 107, 122, 

123, 235, 283, 384, 396 
Buda, 85 
Buenos Aires, 19, 294 
Buitenkant, 132, 399 
Buitenzorg, 301, 333 
Bulgarije, 81, 83-86, 153, 184, 

329, 354, 361 
Burg, Den, 399 
Burgerbrug, 399 
Burst, 116, 384 

Californie, 7, 10, 13, 261, 
269, 294 



Cambron, 116, 384 
Camperdown, zie Kamperduin 
Canada, 7, 10, 12-15, 225,235, 

258, 261, 266, 268, 280, 294-
296 

Canarische Eilanden, 331 
Candia, zie Kreta 
Canje, 1, 17, 18, 21, 168, 295 
Canton, zie Kanton 
Cappenberg, 369, 376 
Caprera, 77, 264, 269, 337 
Castilie, 345 
Catalonie, 345 
Celebes, 301 
Chantilly, 80, 347 
Charkow, 96, 257, 359 
Charleroi, 385 
Charolais, 347 
Chevremont, 385 
Chicago, 7, 12, 14, 261, 295 
China, 49, 260, 311 
Choisy, 80, 347 
Citadel, 119, 120, 122, 154, 

156, 157, 283, 385 
Coburg, 369 
Cocagne, xvi, xx, 107, 108, 

181, 182, 221, 417 
Coesfeld, 369 
Colchester, 105, 106, 381 
Colchis, 91, 183, 359 
Colombier, 83, 255, 268, 354 
Comomeer, 258, 268, 337 
Compo stelle , zie Santiago de 

Compostella 
Congo, zie Kongo 
Constantinopel, 83, 84, 354 
Cooiscamp, zie Koolskamp 
Corfu, zie Korfu 
Corsica, 78, 166, 167, 173, 347 
Cortemerck, zie Kortemark 
Coulster, Ter, 115 
Coxijde, zie Koksijde 
Crouy, 347 
Cuba, 19-21, 295 
Cura~ao, 17, 19, 21, 295 
Curium, 45, 319 
Cyprus, 187 
Cysoing, 72, 268, 347 

Damrak, 399 
Danswijk, zie Danzig 
Danzig, 91, 96, 359 
Dardanellen, 83, 86, 159, 354 
Daventry, 381 
Decima, 48, 311 
Deifel, zie Eif el 
Deli, 301, 302 
Delmina, zie Elmina 
Demerary, 17, 19, 21, 295 
Demmerik, zie Denemarken 
Denemarken, xvi, xvii, 81, 

108, 109, 184, 221, 377 
Depere, 7, 13, 295 
Deutzenhofje, 132, 399 
Deventer, zie Daventry 
Diemermeer, 132, 399 
Diksmuide, 116, 256, 268, 385 
Djatitoedjoeh, 302 
Djember, 43, 256, 302 
Djoerang, 302 
Djokjakarta, zie Jogjakarta 
Doggersbank, 106, 155, 381 
Dokkum, 136, 399 

Domburg, 136, 399 
Donau, 83, 88, 354 
Donk, Ten, zie Sint Maartens

donk 
Doornik, 370, 385, 386 
Dordrecht, xv, 136, 138, 255, 

256, 399 
Doringen, 92 
Dornick, 369 
Dresden, 93, 167, 170, 370 
Drontheim, zie Trondheim 
Diiben, 93, 167, 170, 370 
Duinkerken, 74, 78, 80, 347, 

348 
Dui velseiland, 19-21, 237, 296 
Dwingelo, 261, 276, 399 

Eben Haezer, 187, 188, 320 
Eelde, 399, 400 
Efferding, 354 
Efrata, 319 
Egmond, 151, 400 
Egypte, xiv, xvi, 14, 59-62, 

68, 69, 165, 168, 204, 225, 
238, 255, 258, 259, 263, 268, 
281, 332, 333 

Eifel, de, 370 
Eiffeltoren, 80, 348 
Eindhoven, 136, 400. 406 
El Alamein, 68, 155, 333 
Elandslaagte, 66, 333 
Elba, 74, 77, 167, 171-173, 

175, 176, 225, 259, 266, 284, 
285, 337, 338, 366 

Eldorado, 19, 21, 182, 183, 
296 

Elim, 205, 319 
Ellertsveld, 142, 266, 400 
Elmina, 62, 63, 333 
Elseneur, zie HelsingtSr 
Emden, 370 
Emmaus, 189, 195, 196, 198, 

203, 205-207, 209, 237, 262, 
319, 320, 340 

Emmerik, 370 
Emsland, 370 
Engeland, 105, 106, 348, 370, 

381, 382 
Esko1, 320 
Europa, 417 
Everdingen, zie Efferding, 

Evrange 
Evrange, 348 

Fatima, 345 
Fiaanen, zie Vi an en 
Finland, 109, 110, 260, 377 
Finmarken, 377 
Firenze, zie Florence 
Fivelingo, 136, 400, 404, 408, 

414 
Flevo, 128, 400 
Florence, 338 
Florida, 7, 296 
Fnidsen, zie Venetie 
Foreest, zie Forst 
Formosa, 49, 311 
Forst, 370 
Franeker, 136, 400 
Frankenthal, 91, 93, 371 
Frankfort, 249 
Frankrijk, 74, 78, 79, 165, 

168, 348, 349 

450 

Frederiksoord, 400, 401 
Fribourg, 83, 354 
Friedland, 373, 374 
Friesland, 137, 142, 242, 401 
Frisingen, 386 
Funen, 110, 377 

Galicie, 262, 345 
Galilea, 195, 199, 201, 205, 

242, 320 
Gallipoli, 83, 99, 354 
Gibraltar, 345 
Gelderland, 134, 138, 255, 401 
Gennep, 401, 402 
Gennesareth, 208, 320, 325 
Gent, 116, 148, 386 
Genua, 338 
Gernaard, zie Gennesareth 
Gersau, 83, 88, 260, 354 
Gethsemane, 208 
Gistellis, 114 
Glime s , 115 
Goeree, 136, 402 
Golgotha, 195, 199, 205, 320 
Gomorra, 200, 201, 207, 209, 

261, 320, 328 
Gorkum op den Zoom, 150 
Gosen, 245, 320 ' 
Gouda, 151 
Goudkust, 63, 262, 269, 276, 

333 
Graalburcht, 182, 417 
Graft, 402 
's Gravenhage, 136, 396, 402 
Greuneries, 116, 386, 387, 390 
Griekenland, 83, 187, 328, 354 
Grimhuizen, 147 
Grobbendonk, 115 
Groeneveld, 402 
Groenland, 108-110, 256, 268, 

377-379 
Groenlo, 136, 142, 265, 402 
Grol, zie Groenlo 
Groningen, xvii, 402 
Groot Banda, 299 
Groote Schuur. 66. 333 
Grote Markt, 131, 402 
Grote Oost, 302 
Grovestins, 148 

Haarlem. xvi, 136-138, 255, 
402 

Haastrecht, 402 
Hackfort, 402 
Hagen, 349 
Hagestein, zie Hagen 
Hamburg, 371 
Hameland, 131, 137, 402 
Hampstead Heath, 106, 381 
Hannover, 371 
Harderwijk, 136. 403 
Haren, 148 
Hargen, 403 
Harlingen, 136, 403 
Hattin, 320, 350 
Haugesund. 110. 378 
Hazerswoude, 403 
Hebron, 205, 320 
Hedel, zie Heel 
Heel, 403 
Heemstede, 138, 403 
Heesbeen, 146 
Heidenzee, zie Hiddensee 



Heile, 386 
Heiligland, 131, 402, 403 
Heino, 151 
Heisterbach, 91-93, 238, 255, 

371 
Hel, 187 
Hellingen, 387 
Helsdingen, zie Hellingen 
HeIsinger, 108, 1l0, 378 
Hemel, 187 
Henegouwen, 387 
Herengracht, 132, 403, 409 
Herentals, 116, 256, 387 
Hermon, 195, 199, 320 
Herstal, 237 
's Hertogenbos, 136, 138, 403 
Herwijnen, 150 
Hiddensee, 371 
Hofwegen, 234 
Hohenheim, 93, 264, 371 
Holland, 403 
Hollands Diep, 403 
Holstein, 371 
Hongarije, 83-85, 355 
Hoog Elten, 91, 93, 371 
Horeb, 321 
Houdringe, 116, 387, 390 
Humsterland, 136, 404 
Hunderen, 255, 404 
Hunsingo, 136, 404 
Hyde Park, 106, 381 
HyrcanH~, zie Orcanie 

lJmuiden, 404 
IJsel, 404, 409 
Ijselmuiden, 145 
lJselstein, 150 
IJsland, 378 
ljsselsteijn, 150 
IJzendoorn, 147, 151 
IJzer, 142, 159, 261, 387 
lndie, 48, 182, 311 
lndie = Oost lndie, zie aldaar 
lnkermann, 99 
lnsulinde, 37, 185, 302 
Israel, 321 
Istanboel, 83, 256, 355 
Italie, 75, 187, 339, 349 
Iturea, 207, 267, 270, 321 

jacatra, 302 
jaffa, 45, 46, 321 
Japan, 48, 49, 256, 268, 311, 

314 
java, 32, 37, 39-41, 43, 240 

257, 268, 301-303, 309, 310, 
333 

Jena, 93, 167, 170, 371 
Jericho, 143. 154, 156, 189, 

200, 202, 207, 208, 265, 270, 
315, 321 

Jeruzalem, 68, 107, 189, 192, 
195-198, 200-209, 221, 225, 
237, 256, 258, 260, 268, 269. 
285, 318, 319, 321- 324, 328, 
340, 341 

jogjakarta, 32, 43, 303, 307 
Johannesburg, 66, 333 
Jordaan, 189, 200, 203, 206-

208, 260, 267, 270, 322-324, 
404 

Kaap, de, 63, 298, 308, 333, 

335 
Kaapstad, 333 
Kaiserswerth, 371 
Ka lamazoo, 7, 296 
Kaliwoengoe, 303 
Kalslagen. 404 
Kalverstraat, 132, 139, 260, 

404 
Kamerijk, xvi, 72, 78. 81, 

221, 349 
Kamperduin, 157 
Kampen!iland, 404 
Kamtsjatka, 100, 260, 269, 359 
Kana. 207, 209, 324 
Kanaal. 106. 381 
Kanaan, 189, 201, 206, 207, 

261, 324 
Kanje, zie Canje 
Kanton, 49, 260, 311, 312 
Kappenburen. zie Cappenberg 
Karmel, 324 
Katendrecht, 404 
Kattegat. 379 
Kattenburg, 132, 391, 398, 

404, 414 
Kattendijke, xvii 
Katzenelnbogen, 91, 372 
Kazan, 96, 359 
Kedingen, 92 
Kedron, 195, 199, 205, 245, 

324 
Keizersgracht. 132, 403, 409 
Kemoedjing, 303 
Kessel, 404 
Keulen. 91, 93. 372 
Kijfhoek, 138, 404 
Kijkduin, xvii, 142, 379, 404 
Kimberley, 66, 333 
Klein Azie, 45, 324 
Klondike, 7, 296 
Knodsenburg, 139, 404, 405 
Knollendam, 405 
Koblenz, 372 
Koekange, zie Cocagne 
Koevorden, 136, 405 
Kokinje, zie Cocagne 
Kokkengen, zie Cocagne 
Koksijde, 114, 387 
Kongo, 59, 67. 68, 259, 268, 

333, 334 
Koningsveld, 150, 405 
Koolskamp, 387 
Kootwijk, 143, 405 
Kopenhagen, 110, 378 
Kopervik, 110. 378 
Korea, xii. xvi, 14, 49, 50, 

52-55, 67. 97, 153, 154, 225, 
235, 258, 260, 261, 266, 268, 
269, 281. 285, 311-314 

Korfu, 83, 355 
Kortemark, 387 
Kortgene, 405 
Kortrijk, xvi, 81, 115. 116, 

221, 387 
Kralingen, 405 
Kraton, 34-38, 42, 43, 122, 

154, 156, 157, 257, 261. 265, 
268, 270, 281, 303. 304 

Kremboeng, 304 
Kremlin, 359 
Kreta, 76, 83-86, 154, 159, 

354, 355 
Krim, de, xvi. 20, 66. 86, 95, 
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97-100, 154, 161, 225, 249, 
259, 261, 271, 282, 285, 359-
361, 365, 366 

Kroonstad, 66, 334 
Krugersdorp, 66. 334 
Kruiningen, 405 
Kuik, 405 
Kuikhorne, zie Cocagne 
Kuilenburg, zie Kulemborg 
Kulemborg, 136. 142, 151. 405 
Kwatrecht, 115. 387 

Labrador, 7, 296 
Ladjo, 304 
Ladysmith, 66. 154, 334 
Landeus, zie Landoir 
Landoir. 387, 389 
Land van Kleef, 372 
Land van Stein, 146 
Land van Tuil, 146 
Langeviele, 406 
Laterdale, zie Lauderdale 
Lauderdale, 382 
Leefdaal, 387, 388 
Leeuwarden, 136, 406 
Leeuwen, 147 
Leeuwenhorst, 406 
Leeuwte, 406 
Lege Meer, 406 
Leiden, 136, 138. 406 
Leipzig, 93, 155, 167, 170, 372 
Lemgo, 372 
Lichtstad, zie Eindhoven 
Liefkenshoek, 116. 117, 388 
Liefland. zie Lijfland 
Lievendaa1, zie Leefdaal 
Lijfland, 91, 96, 98, 361 
Lillo, 116, 117, 388 
Limburg, 115, 116, 388, 389, 

406 
Lissabon, 74, 78, 345 
Litouwen, 361 
Livonia, zie Lijfland 
Livorno, 339 
Lo, het. 139, 260. 269, 406 
Lochem, 149 
Lochristi, 116, 389 
Loevestein, 139, 142, 407 
Loire, 349 
Lokhorst, 145, 147, 149 
Lombardije, 72. 74, 75, 184, 

221, 339, 370 
Lombok. xvi, 34-38, 41-44. 67, 

97, 122, 153, 154, 225, 240, 
249. 257, 259, 261, 266. 268, 
281, 285, 299. 304-307 

Londen. 106, 107, 235, 262. 
269, 382 

Loon op Zand, zie Venlo 
Loosduinen, 407 
Louisiana, 1, 7, 296 
Loyola, 79, 264, 345 
Ltitzen. 93, 167, 170, 372 
Lugdunum, zie Lyon 
Luilekkerland. xx, 182. 417 
Luxemburg, 115, 389 
Lyon, 72, 220-222, 349 

Maagdenburg, 263, 276, 372 
Maalstede, 146 
Maarsen, 407 
Maastricht. 407 
Madoera. 307 



Madrid, 345 
Magelang, 307 
Mahoe, 32, 307 
Main, 372 
Majuba, 66, 155, 334 
Makassar, 307 
Malakka, 307 
Malang, 307 
Maldegem, U6, 389 
Malensbos, zie Malonne 
Malojaroslavets, 98, 167, 170, 

361 
Malonne, 387, 389, 390 
Malpertuus, zie Maupertuus 
Malta, 76, 86, 154, 259, 339 
Mannheim, 372 
Maperduist, zie Maupertuus 
Maraiche, U6, 389 
Maren, zie Meersen 
Markelo, 92 
Marlagne, 389, 390 
Marlot, U5 
Marokko, 67, 68, 153, 266, 334 
Marquette, 245, 349 
Martelaarsgracht, 132, 142, 

262, 407 
Maryland, 7, 294, 296 
Mason County, 7, 296 
Matanzas, 17, 19, 297, 298 
Mataram, xvi, 32, 43, 256, 

303, 307 
Matenesse, 148, 149 
Maupertuus, 182, 417 
Maurik, 147, 151, 407 
Medan, 307 
Medemblik, 151 
Meersen, 407 
Meer van Geneve, 83, 88, 355 
Melaen, zie Milaan 
Melle, U6, 256, 390 
Melleschet, zie Marlagne 
Memel, 96, 361 
Mentana, 77, 270, 339 
Mettray, 264, 349 
Metz, 80, 349 
Mexico, 20, 21, 153, 297 
Miaco, 48, 314 
Michigan, 7, 297 
Midden Amerika, 15, 19, 291, 

297, 298 
Mije, Ter, 146 
Milaan, 72, 339 
Millingen, 372 
Moerkerken, U5 
Mokerheide, 142, 407 
Mokum, zie Amsterdam 
Molenbaix, U4 
Molkwerum, 139, 260, 269, 407 
Moncada, 345 
Montana, 7, 297 
Monte Carlo, 262, 349 
Monterado, xiv, 307 
Montferland, 407, zie ook 

Montferrand 
Montferrand, 72, 80, 320, 324, 

349, 350 
Montfoort, zie Montfort 
Montfort, 72, 80, U5, U6, 

147, 183, 221, 256, 325, 350, 
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Montjoie, 325 
Montmirail, 80, 167, 170, 350 
Mont-Sainte-Aldegonde, 116, 

390 
Mook, 407 
Moskou, 95, 96, 98, 153, 157, 

167, 172, 173, 176, 249, 257, 
263-266, 270, 277, 361-363 

Moskva, 98, 167, 170, 362 
Mozambique, 334 
Munster, 372 
Muntenake, 249 

Naaldwijk, 145, 149, 407 
Naardermeer, 407 
Namen, U4 
Napels, 339, 340 
Narva, 96, 362 
Nauw van Calais, 260, 269, 

350 
Nazareth, 189, 195-198, 200_ 

202, 205-207, 209, 221, 225, 
258, 261, 266, 268, 269, 
285, 320, 325, 326, 341 

Neerijnen, 407 
Negapatnam, xvi, 48, 308, 314 
Negerhut van Oom Tom, 185 
Nergena, 373 
NeI'va, zie Narva 
New Foundland, 7, 297 
Ngladjoe, zie Ladjo 
Nias, 307 
Nieuwkuik, 145 
Nieuw Nederland, 1, 3, 7, 297 
Nieuwpoort, 390 
Nijenburg, 148 
Nijenrode, 148 
Nijensleek, 407 
Nineve, 201, 325, 326 
Nippon, zie Japan 
Noord Amerika, zie Amerika 
Noord Brabant, zie Brabant 
Noord Holland, 131, 408 
Noordkaap, 109, 110, 378 
Noordoostpolder, 142, 408 
Noordpool, 109, 110, 259, 266, 

269, 270, 314, 378 
Noordzee, 128, 408 
Noorwegen, 108-110, 302, 378, 

379 
Nova Zembla, 95-97, 185, 186, 

263, 277, 362, 363, 379, 404 

Obdam, 148, 408 
Odessa, 96, 363 
Oekraine, 100, 363 
Oeral, 363 
Oldambt, 136, 408 
Ongenade, 13 
Onrust, 308 
Oorschot, 408 
Oostende, 116, 124, 265, 270, 

390 
Oostenrijk, 355, 356 
Oosterwijk, 147, 408 
Oost Friesland, 93, 256, 373, 

408 
Oost lndie, 32, 37-39, 43, 44, 

225, 235, 271, 281, 285, 298, 
301, 302, 308, 309, 333 

Oost Raven, 408, 414 
Oostzee, 363 
Oplaai, zie Uplade 
Oranje Vrijstaat, 66, 334 
Orcanie, xvi, 45, 46, 77, 182, 

221, 326 
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Orkanje, zie Orcanie 
Orleans, 350 
Orplid, 417 
Osna bruck, 373 
Otaheite, zie Tahiti 
Otra Banda, 19, 297 
Oudenaarde, 115, 116, 390 
Ouwerkerk, 408 
Overflakkee, 408, 409 

Padang, 409 
Padoea, 339 
P ales tina , 327 
Palo Alto, 234 
Pampus, 373 
Pandji, 309 
Papekop, 409 
Papendrecht, 409 
Paradijs, 187 
Paramaribo, 19, 297 
Parijs, 72, 74, 79, 81, 107, 

221, 339, 340, 350, 351, 361 
Parnassus, 83, 87, 183, 356 
P a tmos, 189, 200-202, 207, 209, 

240, 327 
Pavia, xvi, 72, 81, 221, 339, 

340, 350, 361 
Peking, 49, 260, 314 
Pella, 45, 327 
Petersburg, 95, 96, 263, 276, 

277, 363 
Peulen, zie Apulie 
Peyton Place, 7, 14, 186, 262, 

269, 297 
Piacenza, 255, 268, 340 
Picardie, 240, 255, 351 
Pijp, de, 132, 142, 263, 269, 

409 
Poelgeest, 146 
Poelien, zie Apulie 
Polan en , zie Polen 
Polen, xvi, 91, 95, 145, 184, 

221, 245, 261, 363, 364 
Polsbroek, zie Apulie 
Pont Neuf, 80, 351 
Portengen, zie Brittannie 
Port Natal, 334 
Portugal, 72, 74, 77, 78, 153, 
184 , 221, 345, 346, 349, 370 

Postel, 116, 390 
Potsdam, 373 
Poucques, U4 
Praag, 83, 96, 356 
Pretoria, 66, 334 
Prijs, zie Parijs 
Prinsengracht, 132, 403, 409 
Prinsenhage, 138, 409 
Pruisen, 94, 373 
Pulgen, zie Apulie 
Puttershoek, 409 

Quatre Bras, 117, 120, 154, 
156, 157, 162, 167, 171-173, 
175-177, 260, 265, 269, 283, 
391 

Quebec, 7, 13, 257, 268, 297 

Raamsdonk, 409 
Ramskapelle, 391 
Rangoon, 48, 314 
Ranst, U5 
Rapijnen, zie Ruppin 
Ravenna, 72, 75, 81, 184, 221, 



340, 408, 414 
Ravenswaai, 149 
Rawasari, 309 
Realeneiland, 132, 263, 276, 

409 
Rechteren, 149 
Reimerswaal, 146 
Renesse, 148 
Rezzago, 340 
Rhina u, 351, 379 
Richmond, 105, 106, 382 
Riga, 96, 364 
Rigitop, 83, 88, 258, 268, 356 
Rijn, 409 
Rijnauwen, 409. zie ook 

Rhinau 
Rijnegom, 131, 409 
Rijnland, 131, 137, 409 
Rijnsburg, 138, 409 
Rijp, De, 149, 409 
Rijsbergen, 409 
Rio Grande, 17, 20, 21, 297 
Rode Zee, 201, 327 
Rodos, 83, 356 
Rokkanje, zie Orcanie 
Rollekate, 137, 409 
Rome, 72, 74-76, 107, 187, 

235, 238, 248, 262-264, 269, 
277, 319, 339-341 

Rotte, 409, 410 
Rotterdam, 136, 138, 139, 261, 

269, 396, 409, 410 
Roville, 264, 270, 351 
R{lckeyn, zie Orcanie 
Rupelmonde. 116, 392 
Ruppin, xvii, 98, 373, 374, 

392 
Rusland, 95, 97, 98, 100, 153, 

157, 168, 235, 264, 269, 282, 
291, 364-366 

Rusthout, 138, 410 

Saargebied, 263, 269, 277, 
374, 375 

Saba, 19, 297 
Sahara, 59, 68, 258, 271, 334 
Saigon, 48, 314 
Sakkara, 334 
Saksenburg, 138, 410 
Saksen-Gotha, 375 
Salatiga, 309 
Salem, 199, 205, 208, 245, 327 
Samaria, 328 
Sambre, 392 
San Remo, 341 
Santiago de Compostella, 346 
Santo Domingo, 19, 297 
Scalun, zie Askalon 
Scandinavie, 378 
Schaerluynen, zie Askalon 
Schagen, 146 
Schalderooi, zie Charleroi 
Schaloen, zie Askalon 
Schelluinen, zie Askalon 
Schenkenschans, 91, 93, 375, 

410 
Scherpenheuvel. 392 
Scherpenisse, 146, 410 
Scherpenzeel, 410 
Scheveningen, 143, 235, 259, 

410 
Schie, 409, 410 
Schiedam, 136, 410 

Schiermonnikoog, 137, 395, 
410, 412 

Schiphol, 142, 266, 270, 410, 
411 

Schonau, 351, 378 
Schokland, 137, 411 
Schonauwen, zie Schonen 
Schonen, 351, 378, 379 
Schoonauwen, zie Schonen 
Schoten, 411 
Schulenborg, 411 
Schwarzwald, 94, 259, 375 
Sebastopol, 20, 86, 95, 99, 

100, 153, 154, 156, 157, 161, 
266, 270, 271, 282, 360, 365, 
366 

Sel werd, zie Siloam 
Semarang, 309 
Serooskerke, 411 
Siberie, 101-103, 225, 259, 

266, 269, 282, 285, 291, 365-
367 

SileziE~ , 375 
Siloam, 195-197, 199, 208, 328 
Simarowa, 366, 367 
Sinai, 195, 199, 328 
Singel, 132, 411 
Sint Helena, 167, 173, 176, 

240, 334, 335 
Sint Maartensdijk, 410, 411 
Sint Maartensdonk, 138, 411 
Sint Petersburg, zie Petersburg 
Sion, zie Zion 
Skagerrak, 379 
Sloterdijk, 411 
Smolensk, 96, 257, 367 
Snellerwaard, 149 
Sodom, 200, 201, 204, 207, 208 

261, 320, 328 
Soeburg, 146 
Soekaboemi, 309 
Soekawana, 309 
Soerabaja, 309 
Soerakarta, 32, 309 
Soestdijk, 139, 143, 261, 263, 

269, 277, 411 
Sottegem, zie Zottegem 
Spaanse Huis, 132, 411 
Spaarndam, 411 
Spanje, xvi, 72, 74, 77, 78, 

81, 153, 184, 221, 264, 345, 
346, 349 

Spengen, zie Spanje 
Spioenkop, 66, 335 
Spitsbergen, xvii, 108-111, 

377, 379, 404 
Stalingrad, 100, 159, 367 
Staveren, 148 
Steenwijk, 150 
Sticht van Utrecht, 134, 403, 

411, 412 
Stockholm, 379 
Stolzemburg, 373, 374, 392 
Stolzenberg, 373, 374 
Stoutenburg, zie Stolzemburg, 

Stolzen berg 
Straat Soenda, 309 
Suezkanaal, 335 
Sulen, 375, 376 
Sumatra, 301, 302, 309, 310 
Sunbury, 106, 382 
Suriname, 17, 19, 21. 297 
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Tahiti, 47, 110, 314, 378 
Tanahwangko, 310 
Tautenburg, 137, 412 
Teilingen, 147, 151 
Teisterbant, 136, 412 
Tel Aviv, 45, 261, 322, 328 
Terceira, 17, 297, 298 
Ternate, 310 
Tessel, 137, 395, 412 
Texas, 7, 13, 186, 258, 268, 

298 
Thabor, 195, 199, 208, 328 
Theems, 106. 382 
Therouanne, 351 
Tilburg, 149-151, 412 
Tivoli, 74, 77, 225, 263, 269, 

341 
Tjepma, 149 
Tjilatjap, 310 
Tolloysen, zie Toulouse 
Tolosa, 346, 351 
Tondano, 310 
Tottenham, 106, 255, 268 
Toul, 351 
Toulouse, 72, 78, 183, 221, 351 
Transvaal, xiv, xv, 59, 64, 

66, 67, 154, 234, 242, 263, 
264, 269, 270, 277, 280, 281, 
333, 335 

Trawanen, zie Therouanne 
Trente, 342 
Tricht, zie Maastricht 
Troje, 45, 154, 183, 328 
Trondheim, 108, 110, 255, 372 
Tuil, 412 
Tul, zie Toul 
Tunis, 68, 260, 269, 335 
Turkije, 14, 45-47, 86, 235, 

261, 269, 328, 329, 354 
Tusculum, 342 
Twente, 131, 134, 136, 137, 

255, 268, 412 

Uplade, 376 
Urk, 137, 142, 412 
Utrecht, 134, 412 

Vagevuur, 187 
ValoiS, 351 
Val van Urk, 412 
Varberg, 240 
Varenna, 342 
Varlar, 376 
Vatikaan, 79, 262, 263, 269, 

277, 342, 343 
Vechel, 412 
Veenhuizen, 277, 412 
Velletri, 77, 343 
Veluwe, 136, 139, 258, 268, 

412 
Venetie, 72, 74, 75, 242, 343 
Venlo, 412 
Verdun, 80, 159, 259, 268, 352 
Verona, 343, 344 
Versailles, 242 
Vianden, 352, 392 
Vianen, 129, 134, 136, 138, 

142, 148, 352, 405, 413, zie 
ook Vienne 

Vienne, 72, 183, 221, 352, 392, 
413 

Vlaanderen, 116, 255, 268, 392 
Volendam, 413, 414 



Voorhout, 114 
Voornseinde, 145 
Vreeland, zie Friedland 
Vreeswijk, 414, zie ook Fri-

sing en 
Vuurland, 17, 298 

Waasland, 393 
Wageningen, 150, 233, 414 
Walden, 7, 185, 264, 270, 298 
Waldenberg, 373, 374 
Warmoesstraat, 132, 398, 404, 

414 
Warns, zie Varlar 
Wassenaar, 151 
Waterland, 137, 414 
Waterlo, 117, 120, 154, 155, 

157, 162, 167, 168, 172, 175-
177, 265, 283, 284, 383, 393 

Weerdinge, 414 
WeI, 414 
Weltevreden, 32, 310 
Welzinge, 414 
Werkhoven, 151 
Westerwolde, 136, 408, 414 
Westfalen, 255, 376 
West Friesland, 131, 137, 414 
West Indie, 17, 19, 21, 297, 

298, 308, 333 
West Raven, 408, 414, zie ook 

Ravenna 
Wiesbaden, 376 
Wijdenes, 151 
Wijk, 414 
Wijngaarden, 148 
Wildenberg, 417 
Willemskade, 263, 414 
Willemsoord, 414 
Willemstad, 131, 136, 154, 414 
Wilna, 96, 367 
Winterswijk, 415 
Wit Rusland, 100, 367 
Wittewierum, 415 
Woudenberg, zie Waldenberg 
Woud zonder genade, 128, 183, 

415 

Zaamslag, 415 
Zaan, 415 
Zaandam, 136, 139, 415 
Zaanden, 415 
Zaltbommel, 136, 415 
Zandvoort, 139, 258, 259, 269, 

415 
Zanen, 145 
Zeeland, 131, 415 
Zevenaar, 149 
Zevenbergen, 146, 148, 151, 

415 
Zeventien Provincien, 128, 415 
Zilvermeer, 7, 185, 298 
Zion, 195-197, 199. 329 
Zoar, 329 
Zoelen, 415 
Zoerendonk, 150 
Zoersel, 116, 256. 393 
Zomergem, 393 
Zottegem, 116, 389, 394 
Zuid Amerika, 15, 19, 21, 291, 

297, 298 
Zuid Carolina, 7, 298 
Zuiderzee, 128, 416 
Zuid Limburg, 139, 258, 416 

Zuidpool, 47, 314, 378 
Zuilen, 148, zie ook Sulen 
Zutfen, 136. 416 
Zweden, 109. 302. 378. 379 
Zwitserland. 83. 87. 88, 235, 

237, 258, 259, 268, 269, 356 
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