Brouwers uit Standdaardbuiten over de Vlasserij in Nederland, zijn daar
goede voorbeelden van. In de oudere Nederlandse idióticons ontbreken
de "plaatjes" volkomen.
Zo ziet het er naar uit, dat het ideologisch woordenboek van NoordBrabant een ideaal benaderen zal. Zeeland is ons hierin voor, want daar is
zulk een woordenboek al aan het verschijnen, onder leiding van Dr. M.
Ghijssen. Limburg had ons vóór kunnen zijn, want voor een Limburgs
woordenboek zijn al jaren geleden de plannen gemaakt.
Nu het Rijk is voorgegaan met subsidiëring uit het fonds van het Z.W.O.
zullen Provincie en Gemeenten toch niet achterblijven? Want er is veel
geld voor nodig. Deze materiële voorwaarden voor het welslagen van dit
standaardwerk staan overigens in generlei verhouding tot de wetenschappelijke arbeid die er voor verzet is en nog moet worden. Ontzaglijke
bedragen worden geïnvesteerd voor onderzoekingen op het gebied van de
natuurwetenschappen. Voor onderzoekingen en publicaties op het terrein
van de geesteswetenschappen is veel minder geld nodig, maar zonder
materiële hulp van overheid en particulieren kan het Noord-Brabants
woordenboek niet slagen. Honderden medewerkers en correspondenten
zullen hun geestelijke bijdragen moeten leveren door het invullen van
vragenlijsten, ongeveer 6 x 100 vragen per jaar, jaar in jaar uit. Het NoordBrabants woordenboek zal een werk worden, dat meer dan 15 jaar gestage
arbeid vraagt van velen. Brabants Heem stimuleert dit in de overtuiging,
dat het de moeite waard is de woordenschat, de taalschat zelfs, van Brabant
te registreren en te bestuderen, als deel van een eigen wereld, die aan het
verdwijnen is.
We willen Prof. Weijnen bij deze grootse onderneming steunen, persoonlijk
en samen, materieel en geestelijk. De wetenschap en de cultuur van Brabant
zijn het waard.
Als de vragenlijsten vlot en regelmatig ingevuld worden, als een' groot
aantal medewerkers gespreid over heel de provincie hun medewerking
blijvend verlenen, als de provincie en gemeentebesturen het voorbeeld
van het Rijk volgen, dan kan Prof. Weijnen en kan Brabant gerust zijn,
dat we waarlijk op weg zijn naar de publicatie van het Noord-Brabants
woordenboek.
J. M. RENDERS
CAMPINIA
Dr. M. Gysseling houdt de naam Kempen voor Romaans. De oudste
schrijfwijze is volgens hem Campania. ') Nu deelt hij mij mee, dat in de
oorkonde van Munsterbilzen van 1176 staat: in Campinie finibus en dat
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het aldaar gedrukte Campanie een drukfout is. Blijven dus over: Campania
in 't Leven van St. Trudo en in de Wonderen van St. Trudo. Daar dit
literaire, hagiografische teksten zijn, acht ik ze onbetrouwbaar in verband
met namen, daar deze werkjes meestal erg opgesierd zijn door een patertjemooischrijver. In zijn woordenboek zal Gysseling nog opnemen een Campania uit de oorkonden van Tongerlo. Maar daar leest Erens Campinia.2) Wat
staat er dan? Verder geven de Tongerlose oorkonden altijd Campinia.
In Brabantse akten vond ik altijd Campinia als aanduiding van Ie. de streek
ten noorden van de Demer; 2e. de Meierij van Den Bosch (Udenhout
supra Campiniam 3) Lomelle op die Campine "); 3e. 't kwartier Kempenland in de Meierij van Den Bosch (villicatio Campinie 5 ); 4e. 't aartsdiakenaat Kempeland 5).
Als Campania de juiste naam was, dan zouden we in de 14de en 15de eeuw
deze schrijfwijze nog wel eens vinden; maar dat is niet het geval. Brabantse
akten of teksten hebben m.i. meer bewijskracht dan een literaire siertekst
uit St. Truiden.
Er bestaat bovendien een streek in 't westen van Bokstel met de naam
Kempen. Er lag daar een gemeynt, genaamd Kempen; binnen de palen
daarvan liggen Luissel, 't Loo en de Roond en de Kempse Hei, (die sinds
ongeveer 50 of 60 jaar Kampinase Hei genoemd wordt naar een huis
„Kampina". De naam van dat huis is jong.)
Tussen 1393 en 1400 vinden we in 't schepenprotokol van Bokstel: die
gemeynt van Campinne; die gemeynt van Kempijn. 6)
Bij de uitgifte in 1352 van de gemeynt van Kempen heet deze: die Kempinne7).
Bij de uitgifte in 1357 van de gemeynt van Barnevelt (lees: Barnisvelt)
wordt als begrenzing ook vermeld de gemeynte, die men ook Kempinne
heyt. 8) Daar men zowel voor de hele of gedeeltelijke Kempen als voor de
gemeynt van Kempen te Bokstel de schrijfwijze Kempinne, Kempyn.
Campijn vindt, is het wel duidelijk, dat deze vormen teruggaan op Campinia en niet op Campania. In 't verdrag tussen Brabant en Gelre in 1203
staat volgens Gysseling Cempinne, maar in een tekst daarvan op het
gemeente-archief van Den Bosch staat in unitate totius Campinie. 9) Ik
houd het ervoor, dat we moeten uitgaan van Campinia (te vergelijken
met Bergen uit Berginia).
Campania (de streek waar Napels lag) betekent zeker niet ,,vlakte", maar
„land der Campanen". Champagne komt in Frankrijk op verschillende
plaatsen voor en zal teruggaan op Campania, wellicht in een nieuwere betekenis: het veld rond een stad.
') Kultuurhist. Verkenningen in de Kempen I 20. Zie ook Brab. Heem XI, 102. 2) Oork.
Tongerlo 57 (na 1207) (= Oork. 55). 3) Oork. Tongerlo 267 (Anno 1290) ') Jan van
Heelu: De slag van Weeringen (13e eeuw). s) Geregeld in Bossche schepenakten.
6
) Bokstel R. 53 7) Bokstel G. A. A.6. fol. 17 •) Bokstel G. A. A. 6. fol. 23. 9) Inv. Sasse 3.
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Patertje-mooischrijver van St. Truiden zal Campinia geen goed latijn
gevonden hebben en hypercorrect, Campania geschreven hebben. Moeten
nu ook al schrijffouten als taalkundige bewijzen gelden? 't Is ook verkeerd,
nederlandse namen zo maar van 't Latijn af te leiden. Indien er romaanse
namen zijn, zijn deze uit romaans gebied geïmporteerd door kloosters of
andere zuiderlingen, (kouter als akkerland, weier en wouwer, preter enz.)
Bij Campinia hebben we het germaanse achtervoegsel -inia. Dit is geen
import uit het zuiden, 't Woord „kamp" in Campinia zou ook wel germaans
kunnen zijn. Kent men wel alle oud-germaanse woorden? 't Italisch, 't
germaans en 't keltisch hebben soms gemeenschappelijke woorden.
Over 't woord „kamp" zou nog veel te zeggen zijn. Campinia betekent
veeleer „land der geleukten" (der omheinde velden) dan „vlakteland".
Als het een verkorting zou zijn ('t kan haast niet zo vroeg) van canapina,
canabina, zou het'„hennepland'Y„kempland" betekenen, (zoals de Bossche
familienaam Kanapart later Kempaert wordt).
F. W. SMULDERS.
VROEGERE VONDSTEN TE WESTERHOVEN.
Op de hogere gronden, welke zich uitstrekken langs het dal van het riviertje de Keersop in de gemeente Westerhoven, werden in de loop van
de laatste jaren op verschillende plaatsen vondsten gedaan van inheemse
ceramiek.
Het perceel "het Aangelog" eigendom van de heer J. Schrijvers, leverde
in het jaar 1928 bij het afgraven van een wal enige merkwaardige potten
en scherven merovingisch aardewerk op. ') Jammer genoeg werd dit
perceel niet systematisch onderzocht, temeer omdat prof. Holwerda sporen
van enige nederzetting meende op te merken.
Op een lang, smal perceel, gelegen tussen de Dore-bergén en het Goorbroek werden bij omzetting en egalisering van dit perceel van bosgrond in
akkerland drie heuveltjes doorploegd, omgeven door een kringgrep.
Het bouwland lag later als bezaaid met kleine scherven van urnenveldenaardewerk. 2)
In dit verband moge ook nog gewezen worden op enkele heidevelden
onder de gemeente Riethoven, nabij de Keersoppermolen, dat systematisch
Op kaartje aangegeven met ffi.
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Brabants Heem, 1958, blz. 74-79, art. Dr. G. P. J. Bannenberg, Merovingisch aardewerk in Noord-Brabant.
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