DE NAAM DE KEMPEN
D. P. BLOK

Over de oorsprong en betekenis van de naam De Kempen heerst nog steeds
onenigheid; zie de discussie tussen M. Gysseling en F.W. Smulders in
Brabants Heem 1959 blz. 102 en 1960 blz. 54v. Ik geloof dat de volgende
aanhaling uit de 1170-1180 geschreven Annales Rodenses hierop licht kan
werpen. De passage gaat over goederenbezit te Bredelo bij As in de Kempen
en luidt als volgt:
,, Terra autem nuper exculta aput Bredenlo, que volgo diciturRoth ex integro
solvit decimas huic ecclesie; sicubi terra inculta que vulgo dicitur kempena
fuerit exculta quintam partem decimarum solvit huic ecclesie
" Het
onlangs ontgonnen land bij Bredelo, dat in de volkstaal Roth genoemd
wordt, betaalt alle tienden aan deze kerk; waar ook maar onontgonnen land,
dat in de volkstaal kempena heet, ontgonnen wordt, wordt het vijfde deel
van de tienden aan deze kerk betaald".1)
Er heeft dus een woord kempen bestaan, dat in tegenstelling tot rode het
woeste, onontgonnen veld aanduidde; enerzijds werd dit de naam van een
landstreek, die opviel door zijn vele ongecultiveerde gronden, anderzijds
kon het ook plaatselijk tot naamgeving leiden, zoals in het door Smulders
gesignaleerde Kempen in het westen van Boxtel. Dit woord moet een wijde
verbreiding hebben gehad, want we vinden het ook in de plaatsnaam
Kempen bij Aken (1225 Kempene), bij Düsseldorf (10de eeuw Campunni,
Campinni, 1073 in Kempeno, 1170 Kempena) en bij Froitzheim (1140
Chempene).2)
Gezien de oude vormen en de umlaut, moeten we uitgaan van een oorspronkelijke vorm *kampinio, wegens het Franse La Campine waarschijnlijk
vrouwelijk. Dit is gevormd uit het in België en Nederland veel voorkomende
achtervoegsel -injo en het uit het latijn ontleende woord kamp, latijn
campus}) Deze woordvorming moet al vroeg, namelijk vóór de werking van
de umlaut hebben plaats gevonden, dus minstens in vroeg-merovingische
tijd. Hierbij kan het latijnse Campania ten voorbeeld hebben gestaan, maar
noodzakelijk is dat niet. Het omgekeerde is zeker wél gebeurd. Als ca. 1050
in de Miraculi S. Trudonis wordt geschreven (ik vertaal): „In bovengenoemde gouw (nl. Texandria) ligt Campania (Kempen), met wijd uitgestrekte
vlakten, geblakerd dóór de zon en ongeschikt voor menselijk gebruik, maar
vol met roversholen, vanwaaruit
de reizigers makkelijk gegrepen kunnen worden
".4) dan moet de schrijver hier het inheemse woord
*kempine tot campania gelatiniseerd hebben.
Overigens blijkt ook uit deze aanhaling, de oudste waarin de Kempen
genoemd worden, dat bij de naamgeving de betekenis „woeste, onontgonnen
streek" voorop stond.
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EINDHOVEN - LUIK PER TREIN VIA VALKENSWAARD
JACOB H.S.M. VEEN

In de eerste jaren na 1865 groeide het vrij onbetekenende stadje Eindhoven
uit tot een van de belangrijkste spoorwegknooppunten van het zuiden van
Nederland. Op l juli 1866 kreeg Eindhoven mét de opening van de lijn uit
Boxtel de eerste railverbinding. In feite was deze de verlenging van de al eerder geopende lijnen Breda-Tilburg en Tilburg-Boxtel. Nog in hetzelfde jaar,
op l oktober, werd deze lijn doorgetrokken naar Venlo, waar al sinds 1865
een spoorverbinding naar Maastricht bestond. En ook de, gedeeltelijk in
1868, gedeeltelijk in 1870 geopende spoorlijn Boxtel-Den Bosch-Utrecht
had haar feitelijke eindpunt in Eindhoven. Al deze lijnen waren gebouwd in
opdracht van de Nederlandse staat en in exploitatie gegeven aan de particuliere Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, meestal afgekort
tot de S.S. Zij kwamen voort uit de bekende spoorwegwet van 1860, waarbij
de staat op zich nam om zo spoedig mogelijk een net van hoofdspoorwegverbindingen aan te leggen. Later werd besloten deze door een particuliere onderneming te laten exploiteren.
Al 20 dagen nadat de lijn uit Boxtel gereed was gekomen kreeg Eindhoven
een spoorlijn naar België. Op 20 juli 1866 werd de verbinding naar Hasselt
via Valkenswaard en Neerpelt in gebruik genomen. Deze lijn werd eveneens
door de S.S. geëxploiteerd maar was geen eigendom van de Nederlandse
staat. De lijn was aangelegd door de „Compagnie du Chemin de Eer
Liégeois-Limbourgeois et des Prolongements", een Luikse N.V., die in Nederland meestal de Luik-Limburgsche Spoorwegmaatschappij (afgekort:
L.L.) werd genoemd. Deze partikuliere onderneming, die op 2 december
1862 was opgericht, had als doel de ontsluiting van het kolengebied in de
Belgische provincie Limburg en het gebied ten westen van Luik door middel
van spoorlijnen. In de jaren 1864 en 1865 had zij daarom in gedeelten een
spoorlijn van Ans (bij Luik) via Liers, Tongeren, Bilzen naar Hasselt met
een zijlijn van Liers naar het Luikse station Vivegnies in gebruik genomen.
Het vervoer bleek echter weinig lucratief, mede omdat men er nog niet in
was geslaagd om zijlijnen naar de diverse mijnen aan te leggen, en daarom
probeerde de L.L. haar spoorlijnen te verpachten. De S.S. had hier wel oren
naar. Als zij de verbinding Eindhoven-Luik in handen kon krijgen had zij
een goede verbinding met zowel het belangrijke Belgische steenkolengebied
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