
·Ontstaan van plaats en 
DE HEER JO. J. M. BRONNEBERG, 
student aam de R.K. Universiteit te 
Nijmegen en afkomstig uU Bingelrade, 
heeft een studie gemaakt va.n de ety
mologie va.n de naam van zijn geboor
tedorp. Ter verpozing! Hij is op het 
ogenblik bezig met een taalkundig doc
toraalscriptie over de etymologie van 
het Fra.nse woord "aveugle". Dit is 
een zeer netelige kwestie. Het onder
zoek naar de herkomst va.n de plaats
naam Bingelrade was daarom een ple
zierige en boelende afwisseling. Hier 
volgt de letterlijke tekst van de brief, 
welke hij ons over dit onderwerp 
schreef: 

ONDER DE GEMEENTE Bmge1rade 
beOOren de gehuchten Raath en Viel, 
di.e door de bewo,ruers van die streek 
respectievelijk "Genroat" en "Gen
veel" genoemd worden. Dit voorvoeg
sel "gen-" komt vam "gindse, gilllder" 
ldial. gene, gunne) en vormt met 
Genroat en Genveel een eenheid mals 
in zoveel plaatsnamen. Zo heet een 
streek bij Jabeek: Genebót; men zegt: 
(Op) Genescheet, enz. Overigens is het 
ook vaak gebleven Dn de officiële ver
nederlandste namen. Ik kan hier aa111 
toevoegen dat dit voorvoegsel ook 
vaak veranderlijk is, d.w.z. soms staat 
het bij een woord en soms niet. 
Zo zegt men: een schoen schtroat =-= 
een mooie straat, maar, en dit is 
steeds het geval wanneer het voorzet-

naam BINGELRADE 
veral!llderen in ,.ing". Om dJeQ:e reden 
zal men oolk helt dli~ ,.rooth" 
i:n ,,.raKile" veram.derd hebben, maa.r in 
de spreekitaal hoort men nu n.og steeds 
die oa kla:ruk, die een vermenging is 
van de o en de a. Taalkundlig-histo
risch gezien mu "rode" juister ge
weest zijn. Immers dlit rooth, rode, 
raallh, rade, komt VMl het werkwoord 
"rooien", wortels, tronken mt de 
grond trekken, boossen rooien, om een 
nederzetting te vestigen at om bouw
grond te verkrijgen. Het is da~ ook 
makkelijk te begrijpen dat dit woord, 
meestal als ach;ter~ 21eer veel 
in plaatsnamen voorkomt. Het wordt 
dam verbonden met een C'Oilloree.t zelf
sta!lldiig naamwoord ,2Xllall.3 bij Kerkra
de, maar ook vaak met de pers()()l!1 

zel.:tst.aindlig voorkomen., g~ het ge
hucht Raath. 
Keren wij terug tot Bengenrooth., dat, 
zoals wij gezien hebben, Bmgen.rarle 
is geworden.. Hierin wO'rdlt de n een 1 
elioor de terugwerkende kracllit van de 
r, hetgeen de uitspraak vergemakke
lijkt, maar 'VOOI' de roeiJlSen die in de 
onmlddlellijke n.abijhe~d wonen, toch 
nog niet vool.doende, want zij passe<n 
meta<thE!lZe, medeklinker-verplaatsing, 
toe, waanlloolr de r en de d van plaats 
verwisselen, 2l0d.at men th31I1JS zegt 
"Bèngelder", zoals men ook van Doen
rade "Doolllder" gemaakt heeft, en 
v= Sch1ruveld "Schilvent". 

Bij de stud/ie van de Rom.a.aaJSe taal
klJode. ga.at men graag ter verpozing 
wat grasduinen in taalkUllldige ondier
werpen, die een Limburger nader aan 
het hrurt liggen dan de pro biemen 
rond bijvoorbeeld de -veronder
stelde invloed van een Iaat-Grieks 
woord op een vroeg-romaans woord in 
Noord-Frankrijk. • 
Welnu, onlangs kreeg ik toevallig ir 
handen het "Woordenboek dier Noord
en Zukllnederlandse Plaatsnamen" van 
dr J. de Vries, in de Aula-serie bij het 
Spedrum ui~egeven. Als rechtgeaarde 
minnaar va.n het Zuid-Limburgse land 
keek ik eerst naar die plaatsen, die 
mij het meest interesseerden en zo 
stuiltte ik al spoedig op Bingelrade. 
Tot mij\n lichte verwondering, maar 
ook tot mijn wetenschappelijk genoe
gen moest ik constateren, dat de 
schrijver van het woordenboekje geen 
raad wist met de eeT"Ste twee letter
grepen van die plaatsnaam. Bij mijn 
studie heb ik nu toevallig bronnen ont
dekt, die tot het antwoord op deze 
vraag geleid hebben. Deze bronnen 
lwop ik overigens nog eens te gebrui
ken, om een etymologisch woorden
boekje samen te stellen V3Jn de Zuid
Limburgse plaatsnamen. 
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TenslotJile kan men nu makkelijk aan 
de hand van het voorafgaande oon
cli.IISÎes trekken omtren.t de vraag, wel
ke van de twee plaatsen de oudste iS, 
het dorp Bingelrade of zijn gehucht 
RaJ31th. 
Eerst moet er een gerooide plek ge
weest zij•n: Rooth, Rode, Raath en bij 
die gerooide plek, bij gindse rooth, bij 
gene rooth, bij genrooth zijn er ande
ren gaan rooien of gaMl wonen, daar 
waar thans Bingelrade ligt, dus i'll 
ieder ~-al later. Men kan relfs nog 
verder gaan, warut wij hebben immers 
gezien, dat de vijftiende-eeuwse vorm 
BijgellJl"'Oith nog haast geen phoneti
sche klankontwikkeling heeft doorge
maaJkt. Met een vrij grote mate van 
zekerheid kunnen wij dus zeggen, dat 
B~:Lra!de moet 0111tstaan zijn in de 
veertiende eeuw. 

Het blijkt thans, dat men in de ...-ijf
tiende eeuw: "Bengen.rooth", later 
schreven: "Bijgenrooth", in de zeven
ieode eeuw: "Bengenrooth", later 
"Bingenrooth", dat Bingelra.de is ge
worden. 
Wij zullen thans de kla<nlrontwikkeling 
van deze vormen in détail.s gaan be
hM!idlelen. Het dialect vam Jabeek en 
Bingelrade is welhaast n.og niet beïn
vloed door het opdringende Hollands. 
dank zij een vrij afgelegen ligging. Ik 
mag dus veronderstellen, dat het eeu
wenoude kenmerken heeft bewaard. 

sel onmi<dldellijk aan het zelfstandig 
naamwoord voorafgaat: op gen
schtroat =op straat; op ee bèt =op 
een bed, maar: op gebèt =op bed; 
noa dees kèrk =naar deze kerk, maar 
noa genkèrk =naar de kerk; i gen
hoes =in huis; i geveljt = in 't veld, 
enz., enz. "Gen-" heeft hier dus een 
zeer verzwakte betekenis. 
In dtt licht gezien, is een vijftiende 
eeuwse vorm als "Bijgenrooth" prac
tisch dezelfde als die welke wij thans 
nog gebruiken: "bie gen-Roa~t: Dat 
lik flak bie Genroat = dat ligt vlak 
bij Raath". De naam betekent dus: de 
groep huizen, het do~p. de mensen die 
wonen bij Rooth <Raath, Rade). We 
hebben bij onze overgeleverde vorm 
te doen met schrijftaal. In de spreek
taal zal het, roals boven reeds gezegd, 
"biegenroat" geweest zijn. De g wordt 
onder in.,-loed van de volgend'e n gena
saliseerd, dus de g wordt een neus
klank ng. Nu wordt in ons dialect een 
n-klank, gevolgd door een nasale pala
t<cl.e gutturaal <nk, ng) zeer vaak een 
open e-klank: een ding = ee dènk; ik 
drink = ich drènk, enz. In de reven
tiende eeuw gaat men dan ook schrij
ven: Bengenroot in plaa.ts van Bien
genrooth. Naderhand gaat men even
wel weer Bingenrooth schrijven, zeer 
waarschijnlijk onder invloed van de 
Nederlandse schrijftaal, bv. rentmees
ters d!ie het dialectische "èmg" weer 

die gerooid heeft of d.it heetf laten 
doen, b.v. Rolduc, waar het een her
tog (Frans: dluc) is of, :roal1s het zeer 
wa<at1SChijnlijk is, bij Etzenrade, waa·r 
het mogelijk achter een eigennaam is 
geplaatst. Want in 1144 komen wij de 
naam Euccenrode tegen, dus een roo
ing, verboonden met een eigennaam, 
misschien Avitscho (Cfr. J. de Vries, 
o.C.) 

• • • 
IN DEZE STREKEN is er overige!h! 
een sage over de ontstaans-geschiede
nis va.n Etzenrade. Er zou hier name
lijk een rekere graaf Etscho geleefd 
hebben, leenheer va'n doe vorst van 
keulen. Van de kruistochten mu hij de 
dochter van de keizer van COI!lstanti
nopel a1s zijn bruid meegevoerd heb
ben naar deze streken en bij het .. naar 
hem genoemde "Etzenmclle" zou hij een 
kapel hebben llllten bouwen en een 
kasteel, da:t in het moeras is verzon
ken, maar waarvam de fundamenten 
nog in de grond zouden zitten. 
Merkwaardigerwijze sluit deze sage 
aan bij de taalkundige veronderstel
li:ng, maar heett uilt wetenschappelijk 
oogpurut niet de geringste betekenis, 
zolang het verhaal niet historisch be
wezen is. 
Dit "rade" dus, dat meestal als ach
tervoegsel gebruiklt wordlt, kan ook 

• • • 
WAT DE ONTSTAANSTYD van Raath 
zt:lf en van Etzen.rade, AIDstenrade en 
al die ande: e pluat-Een met -rade be
treft, kan ik nog niet veel zeggen. 
Men 2lOU hiervoor deze namen apart 
en in onderling verbarui moeten be
studeren. Wij hebben dit verband ge
zien tussen Raath en Binge1rade; door 
de ligging mu men ook een relatie 
kunnen vermoeden tussen deze plaat
sen en Etzenrade en Amsten.rade. 
Eltze!lli'ade wordit reeds in 1135 ver
meld, terwijl J abeek voor het eerst in 
1190 wordit genoemd. Maar dit hoert 
n.og geenszins een aaoouiding voor de 
o!llllstaansperiode te zijn. Het zal de 
lezer duidelijk zijn, dat er nog veel 
interessal'llt en diepgaand werk te ver
richten is ten aanzien van het ()lilt
staan VMl plaats en naam. 
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