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De oorsprong van Harmeien en Hermalle sous Huy 

door J. van Bemmel 

Algemeen 
De Franken woonden in de Romeinse tijd in het oosten van ons land, o.a. in Overijssel en nog meer 
oostwaarts in Duitsland. 
Het volk was verdeeld in verschillende stammen, die onafhankelijk van elkaar leefden. Geschied
kundig is het moeilijk om een nauwkeurige omschrijving te geven wat en wie de Franken waren. 
Bekend is, dat ze aan het einde van de Romeinse overheersing zich geleidelijk verplaatsten naar het 
zuiden en vervolgens naar het westen. Via Brabant en België kwamen ze tenslotte ook in Noord-
Frankrijk. Bekende steden aldaar waren Doornik, Kamerijk en Atrecht. De Romeinse industrie was 
er niet geheel ten gronde gegaan. Handel en scheepvaart ontwikkelden zich weer in dit gebied. De 
Maas werd een belangrijke rivier voor handel en scheepvaart. 
Omstreeks 630 veroverde de Frankische koning Dagobert Utrecht, dat toen tot het Friese rijk 
behoorde. Ongeveer 20 jaar later heroverden de Friezen Utrecht en Dorestad. Utrecht werd 
waarschijnlijk omstreeks 695 tot de Vleutense Rijn weer door de Franken hernomen. De Vleutense 
Rijn werd de grens tussen het Friese en Frankische rijk tot na de dood van Redbad. Het rijk van 
koning Redbad strekte zich aanvankelijk uit langs de Noordzee van Vlaanderen tot Groningen. Ook 
Utrecht behoorde tot zijn rijk. Na zijn dood rond 719 ging zijn rijk ten gronde. Eerst Pippijn en later 
Karel Martel veroverden grote delen en tenslotte zou het gehele Friese rijk opgaan in het Frankische 
rijk van Karel de Grote. 
Juist in een tussenfase van uitbreiding, waarbij de macht van koning Redbad blijkbaar in evenwicht 
was met die van Pippijn, zullen er ongetwijfeld koninklijke troepen gelegerd zijn geweest bij de 
Vleutense Rijn en kon Harmeien zijn naam krijgen op de plaats waar recht gesproken werd tussen de 
vrije mannen, waaruit het bezettingsleger bestond. 

De oorsprong van Harmeien 
Reeds veel is er geschreven over de oorspronkelijke betekenis van de naam Harmeien. Vóór de 
Tweede Wereldoorlog nam men in het algemeen aan, dat de naam Harmeien of Hermalen „'s heren 
gerechtsplaats" betekende. Een enkele schrijver veronderstelde dat de naam ouder was. Hierbij dacht 
men aan de naam Hera, genoemd in de goederenlijst (uit de 10e eeuw) van de St. Maartenskerk te 
Utrecht. Deze persoonsnaam heeft vrijwel zeker niets met Harmeien te maken en nog minder met het 
vermoeden dat deze naam nog afkomstig was uit de Romeinse tijd. 
Bij de bestudering van de Frankische tijd, o.a. door dr. D.P. Blok, is er intussen veel aan het licht 
gekomen. 
In „Harmeien: kasteel, kerk en kerspel" schreef ik, dat er in de 7e en 8e eeuw in de omgeving van huize 
Harmeien mogelijk reeds een bezetting van Frankische soldaten ter plaatse aanwezig was ter 
bescherming van dit pas veroverde gebied tegen de Friezen.1 

Een paar jaar geleden werden er niet ver van het voormalig koetshuis inderdaad scherven en een 
muntje uit de Frankische tijd gevonden. Deze vondst wijst echter alleen op bewoning. Dat er 
werkelijk een Frankische bezetting was moeten we voorlopig nog aannemen uit de oorspronkelijke 
betekenis van de naam Harmeien. 
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De oudste vormen van de naam komen voor het eerst in de archieven voor in begin 1200: Hermale 
(1202), Harmalen (1220), Hermalen (1224), Ermale (1225), Hermalen (1270), Hermale (1288), 
terwijl éénmaal de afwijkende vorm Heremael genoemd wordt in 1334.2 

In diezelfde tijd wordt in enkele bisschoppelijke oorkonden een adellijk geslacht genoemd met deze 
naam. De oudst bekende is Gerard van Hermalen, genoemd in 1218,1220,1224 en 1225. De laatste 
vermelding betreft Henric van Hermeien, gehuwd met een dochter van Johan Andries van Eek en 
waarschijnlijk wonend in de omgeving van Jutphaas. Daarna zwijgt de geschiedenis over deze 
adellijke familie. 
Uit de eerste honderden jaren van zijn bestaan is tot heden de naam Harmeien nog niet ontdekt. 

Hermalle sous Huy 
Dit dorp in de Belgische provincie Luik ligt in het Maasdal, 11 kilometer ten noorden van Huy en 22 
kilometer ten zuiden van Luik. De Maas doorsnijdt hier het heuvelachtige landschap van de 
Ardennen. 
Aan beide zijden van de Maas is een smalle strook land, waar bewoning mogelijk was en liggen er 
verkeerswegen, eveneens aan beide zijden, die reeds in de Romeinse tijd belangrijk waren. 
Wie Hermalle sous Huy nadert ontdekt meteen, dat hier, evenals trouwens in het gehele Maasdal, de 
industrie domineert. Hermalle is een fabrieksplaatsje. Verschillende fabrieken verwerken zink- en 
kalkproducten. Voor toerisme is dit deel van het Maasdal daardoor minder geschikt. Het dorp ligt in 
het Waalse gedeelte van België en is dus Franstalig. 
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Kaartje van Luik en omgeving. 
1 = Hermalle sous Huy. 2 = Fumai 3 = Momale. 
8 = Flémalle. 9 = Hermalle sur Argenteau. 10 = 
Tekening: J.A. den Hoed, naar J. van Bemmel 

i — Herstappe. 5 = Xhendremael 6 = Hermee. 7 = Hareng. 
Herstal 11 = Herve. 12 = Hargimont. 13 = Jemelle. 
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Bij onze aankomst in Hermalle informeerde ik in mijn beste school-frans bij een kleine supermarkt, 
waar gegevens over de geschiedenis van Hermalle te verkrijgen zouden zijn. Het antwoord kwam tot 
mijn genoegen in het Nederlands. De eigenaar was namelijk geboren in het Vlaamse gebied en heette 
De Joncheere. Ik vertelde hem, dat de laatste ambachtsheer van Harmeien eveneens De Joncheere 
heette en dat diens voorouders in de 17e eeuw vanuit de omgeving van Yperen naar Nederland waren 
getrokken. Tot mijn verbazing kwam hij ook uit die omgeving. 
Intussen waren er enkele klanten bij komen staan, die me de oorspronkelijke naam van Hermalle 
mededeelden. Volgens De Joncheere konden wij voor verdere gegevens het beste naar het Culturele 
Centrum gaan. Op weg naar dit Centrum kwam hij ons achterna hollen en vertelde hij, dat de 
secretaresse juist in zijn winkel was gekomen. Het geluk was dus wel met ons. Zij bracht ons naar het 
Centrum en daar ontvingen wij verdere inlichtingen en de adressen van een paar historici, die zich 
bezighouden met de geschiedenis van de omgeving. Tevens ontving ik een boekje, door het Culturele 
Centrum uitgegeven: „Hermalle sous Huy Monographie". 
In het centrum van het dorp, niet ver van de Maas, staat het kasteel „Hermalle", gebouwd begin 1200. 
In de middeleeuwen werd het ook minstens éénmaal verwoest en daarna weer opgebouwd. Omgeven 
door een gracht en geboomte ligt het er nog tamelijk intact bij. Een lange lijst van „seigneurs" of heren 
van Hermalle is bekend vanaf circa 1085. 

Kasteel Hermalle, gebouwd omstreeks het begin van de 12e eeuw. 
Coll J. van Bemmel, Woerden. 

Voor 1592-1605 staat in deze lijst genoteerd: Zegher de Groisbeek, gehuwd met Anne, dochter van 
Everard de Mérode. De Mérodes waren tijdens zijn leven in bezit van 1000 hectare land in Nederland 
en 800 hectare in België. Bekend is, dat omstreeks 1600 de burggraven van Montfoort ook tot dat 
geslacht behoorden. De laatste burggraaf De Mérode verkocht Montfoort aan de Staten van Utrecht. 
In de „Monographie" staat vermeld, dat in de archieven de naam Harimala reeds in 779 en 844 wordt 
vermeld; soms wordt het geschreven als Harimella (archief van Karel de Grote). In een charter van de 
stiftskerk Sint Paul is het in 947 genoteerd als Harimalla. In 1146 spreekt men over Hermala, in 1182 
en 1185Harmala. Indejaren 1524,1687 en 1731 schrijft men de naam als Hermal. In 1739 wordt het 
Hermal dessous Huy, terwijl in 1757 voor het eerst over Hermalle werd gesproken. Vanaf circa 1800 
tot heden spreekt en schrijft men Hermalle sous Huy om verwarring met Hermalle sur Argenteau te 
voorkomen. In het Waals wordt het uitgesproken als Hèrmale. 
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R.K. kerk te Hermalle sous Huy. Gebouwdin de IOeof lleeeuw. Herbouwd circa 1600. Gerestaureerd tussen 
1841 en 1883. 
Coll. J. van Bemmel, Woerden. 

Volgens A. de Ryckel is de naam, evenals die in Nederland, afkomstig uit het Frankisch: „Hari" of 
„Her/Heer" — leger, „mael" — samenkomst om recht te spreken. Hij verklaart echter daarnaast, dat 
het heel waarschijnlijk een plaats was, waar de gewapende mannen (de vrije mannen) bijeenkwamen 
om recht te spreken. A. Carnoy vertaalt het woord „mallum" = woeste grond voor het bijeenkomen 
van de troepen en „harja" = leger. Er is dus weinig verschil in de verklaringen en oorsprong van de 
namen Harmeien en Hermalle.3 

Het gebied ten noorden van Hermalle was reeds lang in bezit van de Franken. Herstal bij Luik wordt 
wel aangegeven als de geboorteplaats van Karel de Grote. Het was in ieder geval reeds lang een 
erfgoed. Het valt op, dat juist rondom Luik verschillende plaatsen liggen, waarin het woord „mal(le)" 
voorkomt: Hermalle sur Argenteau, Herstal, Flemalle, Momalle (eerder Mommale en Momael), 
Bomal en Oostmalle. 
Daarnaast vindt men in hetzelfde gebied plaatsnamen met „her" of „har", onder andere Hermalle (2 
keer), Herstal, Herstappe, Hardiemont en eventueel Hermee en Hareng. Van de namen Hermalle en 
Herstal is in ieder geval bekend, dat „her" leger (van de koning) betekent. 
In ons land is Harmeien een eenling. Harmeien was ook niet zo lang een grensplaats. Na de dood van 
de Friese koning Redbad in circa 7194 ging Karel Martel over de Vleutense Rijn en kwam de grens bij 
het Vlie te liggen. Het gebied ten zuiden van de Rijn was reeds langer in het bezit van de Franken. In 
dit gebied tussen de grote rivieren komen nu nog verschillende plaatsnamen voor met „her". 
Genoemd kunnen worden Herveld, Hernen, Herpen, Herwen, Herwijnen en Heerewaarden. Dr. D.P. 
Blok meent, dat bij Herveld, Herwijnen en Heerewaarden het Frankische woord „her" leger betekent. 
H.J. Moerman laat het bij „her" = leger. Heerewaarden zou later zo genoemd zijn, zoals ook de naam 
Vijfherenlanden beslist uit later tijd is. 
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Namen met „malen", „melen" en „mei" komen eveneens in dit gebied voor. Men zou de neiging 
hebben deze uitgang te vergelijken met de plaatsnamen rondom Luik. Te noemen zijn Rosmalen, 
Bemmel (Bemmale), Wamel (Vamele in 893)5, Dreumel (Tremele in 893).6 

Deze namen worden voornamelijk in verband gebracht met de uitgang „le", „la" en „lo" = bos. 
Rosmalen is wellicht de enige uitzondering. De vergelijking met de omgeving van Luik gaat hier dus 
waarschijnlijk niet op. 

Noten: 
1) Van Bemmel, 117-118. 
2) Moerman, 93 en 152; Blok, (1979), 81 en 85. 
3) Monographie, 2. 
4) Blok, (1979), 42-45. 
5) Manders, 134. 
6) Manders, 145. 
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Op zoek naar een korenmolen in De Bree 

door W.R.C. Alkemade 

De voorgeschiedenis 
Bij de inventarisatie van het archief van de voormalige gemeente Rietveld stuitte ik op een archiefstuk, 
dat in het bijzonder mijn belangstelling opwekte. Het betrof een proces-verbaal van een op 15 januari 
1849 in het raadhuis van Rietveld gehouden hoorzitting over de voorgenomen bouw van een 
korenmolen in De Bree.1 

In de ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij en van het gemeentebestuur van Rietveld 
ontdekte ik al spoedig de voorgeschiedenis van deze hoorzitting.2 Op 11 december 1848 namelijk 
diende de op dat moment in Veldhuizen woonachtige korenmolenaar Arie van Rhijn, telg uit een 
beroemd molenaarsgeslacht, een verzoek in bij koning Willem II om toestemming te krijgen voor het 
„oprigten van een windkorenmolen" binnen de gemeente Rietveld en de Bree, „op een gedeelte van 
een perceel land tot dat einde bij voorloopig koopcontract aangekocht van Gerbrandus van Dieijen, 
bouwman aldaar; welk perceel op de kadastrale registers bekend is onder sectie A nr. 282, zijnde 
weiland, groot 1 B(unde)r, 14 R(oeden), 40 E(llen); en wel ter distantie van een en vijftig ellen van 
den Groote Weg der eerste klasse nr. 53 en twintig ellen van het belendende perceel sectie A nr. 314". 
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