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GORCUMSCHE OUDHEDEN
(

De geschiedenis der schrijfwijze
van de de plaatsnamen
Gorinchem en Woudrichem. (III)
door

Drs. W. A. VAN DER DONK
te Amsterdam.
De liefde tot sijn lant is
ieder aangebooren
VONDEL.
In een in 1933 door de firma A. H. van Andel
Jz. te Gorinchem gedrukt geschriftje "Gorcumsche Oudheden (1. De ouderdom der plaats,
ll. De ouderdom der Pinkstermarkt) citeerde ik
o.m. eenige beschouwingen over den vermoerle li jken oorsprong van den naam der plaats,
Jker ouderdom ik meende minstens tot om•nt het jaar 1160, misschien zelfs tot omstree ks 1127, te kunnen opvoeren.
In een in 1932 eveneens door ge noemde fa.
gedrukt geschriftje "Iets over Gorcum 's oudste
stadsrecht" betoogde ik. dat Gorcum niet eerst
111 1382, zooals no2; wel wordt Q'ehouden, doch
waarsichijnlijk reeds omtrent 1287 als stad in
juridischen zin is opgetreden.
Zooals hieronder zal blijken, is er aanleiding
om op een en ander nader terua te komen.
"
1) De

eerste serie "Gorcumsche oudheden"
heva,He twe,e nummers (.J en Il).

De geschiedenis der schrij,fwi.ize van de
plaatsnamen Gorinchem en Woudrichem.
Inleiding.
Ov,er ·de gescihied!enis der sdirijfwijze der
plaa·t snamen Gor,inohem •e n W,oudric1hem. als
me.de van die van andere p,!aatsnamen in de
omg•eviing •van 1deze pm·vincie~steden ~ •e n nie,t
s1'echts1 van de.ze ~ •is in den faatsien tijd 'Vleel
te do·en geweest. Het J.eek mij daarom ni•et on
dienstig, ·na te 1gaan of weUicht met be hll'lp va·n
br,onnen over deze •lçwes-tie meer licht •w a•r-e
verspre,id,en. De re.su\tia,ten ,van mijn 'On derzoek
ter za•ke he,b iik in dez•e. tot Gor•incihern •en Wlou
dricheim ibe,perkte studi•e ·neer,gele1g,d. Ook voor
die k•ennis van de hete,ek•enis der plaaits-na1rnen is
de 1kennis van ,ct:e -g,eschiedeni s der schrijfwijze
van dez,e 1van het a\,].er,grootste !bebng. Immer$
met het onderzoek naar de betee.kenis van
een plaatsnaam raakt de historie het gebied der
taalkunde. Niet alleen vormt de toponymie, de
studie der plaatsnamen , zooals prof. Dr. R. W.
Zandvoort in zijn in 1937 aan de Groningsche
Universiteit gehouden inaugurale rede 1) op
merkt, ,,in zekeren zin een schakel... tusschen
de taalkunde en aardrijkskunde", zij is het m.i.
ook tussch,en de taalkunde en de historie, de
rechtsgeschiedenis incl. De historicus, ook de
rechtshist-ori cus . heeft bij de studie der plaats
namen voor alles een etymologisch doel voor
oogen: de onderzoeker der geografische eigen
namen, onverschiHig of de taalkunde, de aard
rijks,kunde of de historie zijn "hoofdvak" vormt,
1

1

wenscht immers "te weten, wat de oorspron
,,kelijke "beteekenis" van een plaatsnaam ge
,, weest is, d.w.z. hij tracht dien naam te her
"leiden tot een of meer elementen van de taal
"dergenen, die hem gegeven hebben, hetzij
"persoonsnaam, soortnaam, adjectief, partikel
"of suffix Ia) . Hoe duisterder op het eerste
"gezicht de etymol,ogie 2 ), des te grooter
,,meestal zijn belangstelling : namen ... , wier be"teekenis voor het grijpen ligt, vermogen hem
"slechts in geringe mate te boeien." 2a).
Hetgeen prof. Zandvoort voor de studie der
Engelsche plaatsnamen zegt, geldt evenzeer
voor de Hollandsche plaatsnamen.
,,Wil men een plaatsnaam, aldus Prof. R. W.
,,Zandvoo rt, 3 ) waarvan de beteekenis niet voor
"de hand ligt interpreteeren, dan moet de
,,eerste stap zijn het vaststellen van de Judste
,,bekende spelling ~ liever nog, van de twee
,,of drie oudste spelli ngen . Natuurlijk moet men
,,zich ervan vergewissen, of de naam in het
,,oude document inderdaad die van de bedoelde
,, plaats is_. De volgende stap is dan na te gaan,
,,,welke uitspraak door de gesch_reven vorm
"wordt voorgesteld. Is me~ h1enn geslaagd,
"dan _zal 111 vele gevallen bl!Jken, dat de naam
,j" nu zich zelf verklaart: dat me_n te doen heeft
,.met een. woord of samenstelling Ult. . e~:1···
"taal, die 111 de streek gesproken werd ten t11de,
,,dat het document werd n_eerg:eschreven_; ~n
,,dat de naam een beteekenis L11tdrukt, die of
,,iets geloofwaardigs vertelt over zijn geschie,,den is. Zijn we zoover . dan mogen wij redelij,,leerwijze aannemen, dat ons probleem is op
"gelost. Zoo noodig moeten wij nog verder
"teruggaan, en met behulp der ons bekende
.,klankwetten de pre-historische vorm recon
"strueeren, waaruit dan in vele gevallen de
"beteekenis zich laat aflezen. Gelukt ook dit
niet, dan kunn en we slechts besluiten, dat de
"etymologie met de middelen, waarover we
"beschikken, niet te vinden is, and wait for
,,further light." 3a).
Wat de spelling van den naam betreft, valt
al dadelijk op te merken, dat de schrijfwijze
Gorinchem en Woudrichem met haar variaties
ongetwijfeld oudere brieven heeft dan de
schrijfwijze Gorcum en Woerkum met haar va
riaties. Is het immers op zich zelf al reeds wei
nig aannemelijk, dat deze plaatsname-n eerst
korter zo uden zijn geweest om later in de
spreektaal, in den volksmond zoo men wil, een
uitbreiding te ondergaan, de directe bronnen
- en dàt is wel het sterkste argument - spre
ken ten deze een te duidelijke taal d,an dat wij
niet zouden aannemen, dat veeleer het omge
keerde het geval is geweest. De kwestie is
geenszins zonder belang, zelfs - 700 men wil
-- niet zonder actueel belang. De officieele
naamsverandering, die o.m. aan de Lin_gestad en
aan de Merwestad door het welbekende , re
cente en intusschen weer opgeschorte besluit
der regeering ten deel is gevallen. heeft, be
halve de vraag naar de beteekenis van den
naam, ook de kwestie. welke benaming de
oudste is: Gorinchem (Woudrichem) of Gor
kum (Woerkum), aan de orde gebracht.

2

(

De onaanvaardbare, speculatieve bes0houwingen, welke ter zake in de narr.at•ieve bronnen
en in na volging va n deze in moderne, populaire
pub licaties plegen voor te komen, latend voor
De lezer oorde el zelf aan de hand van het

wat zij zijn, dient men ten deze voor alles het
woord te laten aan de directe bronnen: de '.aal
der oorkonden is een oniverdac ht getuige.
hieronder volgende, door mij samengestelde:

Overzicht van de aan de bronnen ontleende nomenclatuur
betreffende Gorinchem en Woudrichem. 3 b)
a. Gorinchem (van omstreeks 1160 tot omstreeks 1560) 3 c):
DATUM
AANDUJ.DING
DER OORKONDE:
DER PLAATS:
1. om streeks 1160 (a•Ithans tussc.hen 1127
•en 1196) 4 )
Gornichem
2. omstreeks 1205 (althans tusschen 1196
en 1246) 4 )
Gu•dnch em
3. 6 December 1224 6 ) Ghorichem

EENIGE NADERE GEVEVENS :

3

d)

Pr-oost van het Utrechtsch Domkapittel.

0

4. 20 September 128 1
5. 4 Juli 1287

Abdij van Berne.
homines comitis de Benthem apud Ghorin
chem.

7)

Go rinchem . . . .
VILLA
VILLA sua de Gorinohem AC LIBERTAS
EIUSDE·M

8)

6. 14 Jan. 1288

9)

OPPIDUM (suum)
Gorinchem vocatum
7. 12 Februari 1290 10) Gorcom

8. 18 April 1290

11 )

9. 13 Janu ari 1300
10. 1307 12 a)
11. 24 Februari 1315

Gorichem
12)

Gornichem
N. de Ghoringhem
Ghorechem

ILLI DE GORINCHEM HOMINES
videlic et domini de Arkel.
homines sui vil!& suae de Gorinchem ac in
l,ib ertate eiu sdem commoran<tes et manen1es
universi (zie ook sub annis 1326, 1455,
1456 en 1578).
universi OPPIDANI ei usd em co mmorantes
in oppido suo Gorinchem vocato.
alle POTERE(N) ende menschen ende on
dersaten des edelen heer Johan van ArckeI,
ridder mijn en getrouwen, woonende ende
blijvende tot Gorcum.
De Graaf va n Holland leenh eer van Ark el's
,,borch te G."

De Graaf van Holland wordt eigenaar en
leen heer van een hoeve "after Oh. up die
Hare"
als boven
12 24 Febru ari 1315 14 ) Ghorichem
Gorcom
een huurd er en ve rhuurder
13. 9 Oc tob er 132 1 15)
14. 2 Februari 1322 1G) a. POIRTEN va n Go- a) de iHeere va·n ArckeI ende z ijn POOIR
rinc!hem (zie ook a TERS ENDE POIRTERESSE van Goriche 1349 ,en a 1382)
b.) Gorinchem ende b) POIRTEREN va n Gorinchem
a'ilet SCEPENDOM
doere
c.) Gorinchem ende den
scependom
15. Zaterdag na St. Ma
th ys 1326 17 )
Go rin chem
den GHERICHT van De Graaf van Holland bevestigt het vrucht
16. 24 Juni 1326 18 )
Go rich ern
gebruik, door zijn leenman ve rl eend op land ,
gelegen "op die Hare" (= de Haar)
17. 5 September 1334 19 ) la VILLE que Ion apele
Ghorekem
Ghoricheim
18. 30 Juli 1337 20 )
die (ge)meyne po er t vestigi ng van een lij frente (partijen: o.a. de
19. 24 Juni 1349 21 )
van Ghorin chem
Heer van Arkel, burgemeester en schepenen
van 0 .)
Civitas Gorichomensis sigillum civitatis üorichomensis
20. 1358 22 )
Goric'hom
21. 27 April 1359 23 )
13)

0

0

3
bAïUM
AANDUIDING
EENIGE NADERE GEVEVENS: 3 d)
DER OORKONDE:
DER PLAATS:
22. 29 Mei 1359 24 )
Gorinc<hem
25
23. November 1359 )
Gorichem
( 24. 10 Juni of 16 Juli
Gorcom
1357 26 )
25. 11 November 1382 27 ) a) de schependom ,yan a) onze Gerechte tot Gorinchem, onzen Poor
Gorinchem
(praeam- teren ende a-llen onzen Ondersaten, die nu
bule, art. I e.v.)
ter tijd onder ons in den Schependom van
Gorinchem woonachtig zijnde, ende ter
eeuwigen dage namaals wonen zullen (prae
ambule)
b) Poort ( art. XIII, b) alle die gene ,die Poorters zijn tot Gorin
chem (art. XL, XLII, XLIV, XLV, XI;VI ,e.a)
XXII en XXIll)
c) onze onderzaten, gezeten in onzen sche
pendom van Gorinchem (art. XLI)
26. 19 Juni 1387 28)
Gorcum
27. 1389 28 a)
N. de Gorichem
?8. 1392 29 )
Gorinchem
poorter
9 Maart 1393 30)
Gorinchem
de poirteren van G. door Graaf Albreoht in
hun tolvrijheid bevestigd
30. 1393 31 )
die Poort
verpachting door de stad van de Kameren
op de Vischbrug
31. 1393 32 )
de Poort Gorinchem
regeHng omtrent het koopen van het poor
terrecht
32. 31 October (Allerheiligenavond) 1393 33 ) de stad Gorinchem
de stad G. verkrijgt van Geertruidenberg
zekeren vrij dom
33. 13 October 1394 34 ) Steden, dorpen onsen bekrachtiging van een beslissing in een ge
neve den here van Ar- schil over het Dordtsche stapelrecht tusschen
kei en siinre stede van de heerlijkheid Arkel en Dordrecht
Gorinchem
porteren · (medeporte
ren) van Gorinchem
34. ( vóór 7 November
die Poort (Gorinchem) Poorter
1394) 35 )
35. 15 Juli 1395 36 )
Gorinchem
36. 7 Maart 1401 37 )
Ghorinchem
37. 7 April 1407 3 s)
a) die stede van Gorin- handvest, door WiMem van Beieren aan de
chem
poorters van G. gegeven
b) in onse stede ende
schependomme voorsz.
c) in den Schependomme van Gorinc·hem
38. 22 Juni 1407

39 )

39. 13 Januari 1409

stede van Gorinchem
40 )

40. 24 )uni 1409

41 )

41. 24 Juni 1409

42)

42. 25 Augustus 1409

,bri-ef van 1burgemeysteren, gemeyne poorteren
ende ondersaeten der steden van Gorinchem
1

der stat van Gornichem verlenging van het bestand van Hertog Wil
lem van Beieren met den Hertog van Gelre
Goerinchem
Hertog Jan van Beieren stelt de inkomsten
van het Land van Arkel enz. in handen van
Hertog Reinald
a) Gorinchem
( den landen van Arkel ende van) den sche
b) (voirscr.) schepen pendom me (daer toe behorende, der herlic
domme (ende Lande heit van Arkel aenruerende)
van Arkel, der voirscr.
herlicheit van Arkel
toebehorende)
43 )

Stad van Gorinchem Handvest, door Reinoud van Gulik en Gelder
ende den Schependom aan de poorteren ende onderzaten van de
daartoe behorende
stad G. geschonken

AANDUIDING
1DER PL:AATS:

DATUM
DER OORKONDE:
44

\ 43. 4 Januari 1412

EENIOE NADERE GEVEVBNS:

3 d)

Gorinchem

)

44. 24 Augustus 1412 4 ö) a) stad van Gorinchem a) poorteren
(passim)
b)
schependom
;an b) alle diegene die binnen onzer voorsz.
Gorinchem (passim)
stad van 0. woonachtig zijn
c) Poort (art. Xlll, Ie
'brief)
d) binnen onzer stad
en schependom van
Gorinchem (art. V, 2e
brief)
45. 3 April 1418
46. 3 Juni 1419

46 )

Gorcom

47)

HOEFTSTEDE Oorin- verdrag van Hertog Jan van Beieren en Rei
chem (,,onser hoeft- nald , Hertog van Oulik en Gelre
steden als Dordrecht,
Briel!, Rotterdam ende
Gorinchem")

47. 2 November 1425

48. 14 Januari 1440

49 )

49. 14 November 1440
50. 10 Juli 1441

48 )

60 )

51 )

51. 9 September 1453

62 )

52. 19 Januari 1455 63)

a) Stede van Oorin- confirmatie door Hertog Philips van Bo
chem
gondië van al de aan de poorters van
b) Schependom (X)
verleend e handvesten
Gorinchem
onze stede van Oorin- regeling tolprivilege voor de "poorteren",
chem
"luyden" en "ingezetenen" v&n Gorinchem
onze stede van Oorin- regeling van het zegel en wapen voor "allen
chem
Juyden, alzoo onzen onderzaten ende Poor
teren in onze stede van O."
Gorinchem
a) poirteren ende in
wonenden van onse
stede Gornichem
b) DE VRIHEIT VAN beslissing van Hertog Philips van Bourgon
ONSE STEDE VAN dië inzake een geschil over de betaling van
OORNICHEM
tol te Gorinchem

53. 11 Mei (Bloeimaand) a) DE VRIJHEID VAN
1456 64 )
GORINCHEM (art. V)
b) de (het) s,chependom van GorinC'hem
c) de stad!
54. 8 December 1457
55. 20 Maart 1549 6G)

56. 1461

65 )

verleening van vrijheden aan:
a) de poorters
b) die van Gorinchem
c) al de Jandluyden binnen den schependom

Gorcum
a) onze stede van Go- verleening van vrijheden aan de:
rinchem
a) poorteren ende inwoonderen van 0.
b) den schependom van b) poorteren en ingezetenen van G.
Gorinchem (art. X)
Gorckum

56 a)

57. 29 November 1463

58. 28 Maart 1478

57 )

de poorteren van G., met goederen varende
van 's Bosch, behoeven te Heusden geen tol
te betalen

onze stede van Gorin- confirmatie ✓ an handvesten ten behoeve van
chem
de poort eren en inwoonderen van G.

68 )

59. 27 Februari 1479

Gorinchem

69 )

a) onze stad van Go
rinchem
b) onze stede van Go
rinc·hem

59a. 14 Mei 1479

59 a)

Oorychom

60. 9 Juni 1479

60 )

Oorcum

60a. 8 Januari 1480 Goa) Gorningen

vrijgeleidebrief van den Hertog van Gelre

3

bAiUM

AANbUlb!NG
DER PLAATS:

DER OORKONDE:
61. 15 Mey 1480 61 )

(

63. 1495

63 a)
64 )

65 )

65. 24 Juni 1516

N. de Gorcum
onze stede van Gorin- Poorters er
chem
DE BAN VAN GORIN
CHEM (art. XXII)

66)

67 )

68. 2 Januari 1518

69. 17 Augustus 1535

Gorchum
68 )

69 )

70. 10 Mei 1536
69 a)

70)

73. 14 Maart 1538
72

71 )

73)

77. 1545

Gorinchem
de stad Gorcum
de stad van Gornichem
Gorinchem

)

75. 22 November 1541

74 )

de stad Gorinchem en
Gorcum
Gorchum

72. 10 November 1537

73

nwoonderen van dien

Gorrinchem

68b. 17/22 Februari
1535 67b)

76. 1543

1

a) De Gemeente van
der stede van Gorin
chem
b) Gemeente van Go
rinchem
c) Stadt van Gorin
chem

67 a)

. 3 Jul1i 1538

onze Stede van Gorin
chem
a) onze Stede van Go- a) die van Gorinchem
rinchem
b) de Gemeynte van b) Luyden
onzer Stede van Gorinchem
c) Ingez,etenien

, fi6. 1516 65 a)
~
28 December 1517

71. 1536

Poorter van Gorinchem

Juerkom

64. 20 Augustus 1504

68a. 1526

onze stadt van Garni- coopLieden en andere Burheren ingezetenen
chem
Gorkom
den Schependom van
Gorinchem

63 )

6:-la 1495

3 d)

onze stede van Gorinchem

62 )

62. 9 Augustus 1481

EENIGÉ NAbERË ÓÉVÊVENS:

a)

Ghorchum
Goijrichem

78. 26 November 1557

Gorinchem

79. 28 Juni 1563 rn)

;ie stede
chem

75)

80. 11 Juli 1564

sigullum oppidanorum de G. (= zegel der
stad 0.)

Gorchum

77 )

van

Gorin- poorters

onse voersz. stede van poorters tot G.
Gorinchem

b. Woudrichem (van omstreeks 900 tot omstreeks 1500).
De sohrijfwijze van den naam van het naburige Woudrichem vertoont in haar ontwik.keling
veel ov,ernenk,o,ms·t miet ·die ,van Gorinchem : -de evolutie, die de oude visschersstad in de schrijf
wijz,e van haar naam heeft doorgemaaM, moge alvorens wij onze oonclusie t.a. van de nomen
clatuur der Lingesfad maken, in onderstaan·d kort overzicht den lezer blijken:
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AANDUIDING DER PLAATS :

DATUM
DER OORKONDE:
l. ± 900 78 )
2. omstreeks 960

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

79 )

± 983 80 )
1021 80 a)
9 April 1178 81 )
1220 82 )
1223 82 a)
7 Mei 1230 83 )
26 Juni 1241 84 )

Uualdricheshem
Villa Wafriches•h err.
Walderinghem
Woudrichem
Woldrichem
Waidarnhem (Rigotus plebanus de W.)
Woldrinken
(Woudrijchemerward)
vilicus de Wodrinheim
Renerus Korthals de Wodrincheijm
Wodrinchem
Wodrekeym

10. 25 Januari 1247
(1246) 86 )
Woldrichem
11. 21 Maart 1259 86 )
Woldrikem
12. 1263 86 a)
13. Remigidag October Woderghem en Wodreghe em
1264 86 b)
14. 1 Augustus 1272 87 ) W oldrikem
15. 1281-1284 88 )
Woudrikem
16. 28 Augustus 1283 89 )op idani de Woudrichem
17. 1290 90)
Woudrichem
18. 28 September 1291 Woudrichem
91)

19. 1300 91 a)
20. 2 Februari 1322

92 )

21. 14 November 1440

Woudrichem
onse poirt van Woudrichem
onze poorteren van Woudrichem
(binnen) der vryheid van Woudrichem

93)

22. 1450 93 a)
23. omtrent 1478

94 )

W olderichem
binnen de vryheid van Workom (art. 57)
binnen de Staàts-vryheid keuren leE:E:en (art.

36)
24. 1476 95 )
25. omtrent 1500

96 )

~"

Woerchem
Worrynckhem en Worrynhem

Het Brabantsche Woudrichem is zelfs zoo ge
lukkig een evenknie te bezitten in het Friesche,
ten Z.W. van Leeuwarden gelegen Workum.
Laatstgenoemde plaats heeft de navolgende spel
lingswijzen 96 ) doorgemaakt : Walrichheim a
1327 (?), Woldricgheem a 1335, later Woudri
chem en ten slotte Workum.
0

0

Woerkum is kennelijk een samentrekkende ver
bastering van Woudrichem .
Het behoeft geen betoog, da t wij in de spel
lingswijzen Ghorechem (zie no. 11: a 1315)
en Ghorekem (zie no. 17: a 1334) den "over
gang" van de "oude" naar de "nieuwe spelling"
belmsteren. Hetzelfde geldt voor Woudrichem
o.m . ·in de namen Woderghem (no. 13: a 1264)
en Woerch em (no . 24: a 1476).
De nu nog vaak geuite veronderstelling, dat
ct.e naam Gorkum de oudste rechten zou hebben
9 Ga), is dus wetenschappelijk niet wel houd ba
De opvatt.ing zelf is echter zeer oud: zij is aa .
de narratieve bronnen, die vaak ook in andere
opzichten onbetrouwbaar zijn gebleken, toe te
schrijven . Zij is, h oezeer ook o·njui st, al om
streeks 1440 door den Anonymus in zijn kroniek
over de heef'lijkh eid Arkel (De Dominio de
Arckel) gelanceerd. 97 ) Dezelfde opvatting was
ook blijkbaar Dirck Franckensz. Pauw ( 1483)
in zijn "Kronycke des Lants van Arckel ende
der stede van Gorcum" 98 ) toegedaan. Hetzelfde
geldt voor Jan Gerbrandtsz. van Leyden, 98 a),
voor Abraham Kemp 99 ) en tenslotte ook voor
Van Zomeren 100 ).
Omtrent Woudrichem schijnen de narratieve
bronnen ten deze beter ingelicht te zijn: althans
als Pauw het over deze Merwestad he eft, spreekt
hij van "Woudrichem , nu Worcom". 101 ) Bezien
wij ·de spe.Jlingsvarianten, waanin de beide p:J aats
namen voorik'Omen, thans nadeir.
0

0

0

c. Groepeering der varianten in de
spellingswijze der beide plaatsnamen.
In het bovenstaande overzicht komt de naam
Gurcum met zijn 1v,ariaities Gorkorn, Juerk'Dm,
Gorckum, Gorchum, Ghorchum en Gorcum in
totaal slechts 17 maal voor. De benaming Go
rinchem met haar variaties Gorrinchem, Gore
chem, Ghorechem, Gorichem, Ghorichem, Goijri
chem, Ohoricheim, Gornicihem, Gorningen, Gori
c·hom en Gorychom, treffen wij er ,daarentegen
72 maal aan. ,Hov,en,dien ontmoeten wij den -naam
Oorcum voor het ·eerst in het ,j,aar 1290 (acte
no. 7). Het is ,dus buiten twijfel, d'at de schrijf
wijze Goninchem met 1haar aa11geg,e ven ivaria,tri,es
èn de meest fr.equ-e111te èn ,de oudst.e is.
Het verhaal, dat de benaming Gorcum of Gor
com de oudste zou zijn, is derhalve een pure
legende! Gor cum of Gorcom is niets anders dan
een in den volksmond gemakshalve ontstane ver
bastering van den naam Gorinchem en zijn bij
vormen!
Een soortgelijke . conclusie valt uit boven
staand overzicht ook gemakkelijk ten aanzien
van de ancienniteits-verhouding der namen Wou
drichem en Woerkum of Woerkom te maken .
1
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In bovenstaand overzicht is de speHing Gorin-
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chen;i de meest voorkomende vorm van den drie
lettel-?;repi gen en meest fr equ en ten naam der
Lingestad; Gorcum met de varia nten Gorchum
en Gorckum is ,de mees•t voorkomende v,orm van
den jongeren en minst fr eq uenten twee-letter
grepigen naam.
Woudrichem is de meest-voorkomende vorm
van den drie-lettergrepigen en mees• frequ enten
naam der oude vissche rsstad en Workum is de
meest voorkome nde vorm va n den verbasterd en
en minst freq uenten naam der Merwestad.
De va riaties va n de schrijfwijze Gorinchem
en Woudrichem zijn tot drie typen te herl eiden
al naar gelan g men de eerste, tweede of derde
lettergreep beschouwt. Ook komen gecomhi
neerde variaties voor.
Van de derde lettergreep -h em treft men,
wat Gorin chem b etreft, de vmiari es ~kern , -ge n
en -he,im s,lec'hts éénmaal aa n : resp. in de jaren
1334 (no. 17), 1480 (no. 60a) en 133 7 ( no. 18),
en de variati e -hom slechts driemaa l, t.w . in de
jnre n 1358 (no . 20), 1359 (no. 21) en 1479 (no.
,
) en daar va n in het stadszegel van 1358 in
~ _, vorm van het Latijnsche adjectief " Gorcho
mensis".
Voor het drie-lettergrepige Woudrichem valt
ten deze het volgende op te merken: de uitga ng
-h em komt verreweg het meest voor; daarna
komen, naar de frequentie gerangschikt, de uit
gangen : -kern, -heim of -he ym, -h eem, -keym en
-ken.
In de derde lettergreep van de plaatsnamen
Gori nchem en Woudrichem on tm oeten wij een
verbasterin g van den ui tgang -heim (h eem),
welk w,oor,d "woonp laats, va-d,ersta·d, de pfok
gronds waar men woont, ,erf, af,g,escheiden s tU1k
gr-o!1'ds" 102 ) , huis of ne,dierz,e tting be,te-ekent.
De tweede lettergreep va n den naam der
L:ngestad komt voornamelijk voo r in de vormen
-inc (Gorinchem en -i c (Gorichem, Gornich em).
Twee malen komt in deze lettergreep een -g in
plaats van een - c voor (no. 10: Ghoringhem
a 1307; no. 60a : Gorningen a 1480). De
schrijfwijze -un,g is -d,e -oorspronk e,Jij ke ; de ,ande11e
schrijfw ij z,en zijn verb asteringen. O01k 0,n.tmoe
ten wij in ,deze lettergreep ee111i•ge malen -d,e doffe
e in plaats •van dei (,no. 11: Ghor,ecihem a 13 15;
11-0. 17: Ghorek,em a 1334).
De variatie met de -n in d~ tweede lettergreep,
vorm Gorinc hem alzoo, komt, met variaties
erigens in de eerste en derde lettergreep, het
meest voor: in to taa,l 53 maal; ontstentenis va n
de -n in de t wee de lettergreep, dus de vo rm Go
richem , met vari a ties overigens in de eerste en
derd e lettergreep, nemen wij in totaal 20 maal
waar. In laa ts tge noemde gro ep komt de sc hrijf
wijze Gornich em (met de variatie Gornin ge n)
in het geh eel slechts 7 maal voor.
De drie-lettter grepi ge naam voor Woudrich em
vertoont daarentege n meestal in de tweede let
te rgreep -ic of -yc, in geringere mate -i n, -inc,
- in•k of -in•g : W odri nheim (a 1241, no. 9),
Wodrincheym en W odrinch em (a 1241 , no. 9),
Woldrinken (a 1223, no. 7), W·alderinghem
(omstre eks 983, no . 3) . Soms is de i to t een
doffe e geworden: Wodrekeym (no . 10), Wo
dregheem (no. 13).
De vormen -ic, -i nc, - ink, -in en - yn - en
zulks geldt c.q. ook voor Gorinc hem - zijn
varianten van den z. g. natronymi schen uitga ng
ing. Deze di,ernde n.l. •oudtijds, om iemand e,en
0

0
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naam •te .gevel1', welk•e ·va n diens vader afae!eid
was. De ui tga ng -ing, acht-er ,ee n man snaai'n ge
voe,gd, duidld'e derhalve iemands zoon aa n ; zoo
was Hermanning aanduiding voo r -den "zoon ~an
Henmian". Zo-o ' n patr,onymicum of vaders-naam
werd op den duur tot familie- of geslachts·naam
( vgl. de Merovingen , de Karolinp;en, de Cape
trng,en, e nz.) 103 ).
De eerste lettergreep van den naam der Linoe
sta d vertoon t hoofdzakelijk variaties door h et
al dan ni et geb ruiken van den letter h na de G.
De spelling Ghor- is uitzond ering, de spelling
Gor- re gel. De spelling Ghor- komt, voorzooveel
gevolg.d, voornamelijk in oudere documenten
voor. De variatie Gorn- komt, zooals reeds op
gemerkt, zeven malen voo r: in de schrijfwijze
Gornic hem: omstreeksc 1160 ( no . 1) , a 1300
(no. 9), a 1409 (no. 39), a 1455 (no. 52),
a 148 1 (no. 62), a 1538 (no. 73); in de schrijf
wij ze Gorningen: a 1480 (no. 60a).
MindLr talrijk zijn de overige variaties in de
eerste lettergreep: Gorr-, Goijr-, G~r-, Juer- en
Goer-. Gorr-- ontmoet men in een acte van
1526 (no . 68a), Goij,r- a 1545 (n'O. 77) G~r- a
1205 (no. 2), Juer- ~ 1495 (no. 63a), 'echter in
het twee-lettergrep1ge Juerkom, en Goer- a
1409 (1110, 40) .
De varianten, die de eerste lettergreep van
Woudrichem vertoont, zijn va n verschillenden
aard. Er is allereerst de omzetting van den let
ter -a in -o. Dit doet den-ke·n aan e·en verhol
landschin g va n een oorspronkelijk Friesc hen
naam. De plaatsnaam Waldricheshem of W alde
ringhem zou dan een soortgel ijke verandering
hebben ondergaan als sommige Friesche plaats
namen: Ernawalden (Holi. Eernewolde), Fen
walden, Fee111waal de (Holi. V,ee nwouden), Wa'i
terswald e (Holi. Wolterswolde) , Aldwalde, Aeld
walde (Holl. Oldwolde), die Aldehove (Holi.
di·e Oldehove), ,enz.
De om vorming van woJ.d- in woud- vindt steun
in te veel soortgel ijke veranderingen elders (vgl.
holt: hout) dan dat wij er nog lang bij behoev en
sti l te staan.
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Over de va rianten van den twee-lettergrepi gen
naam Gorkum kunnen wij kort zijn: -urn komt
twaalf maal voor, tegen -om zes maal; de uit
ga111g -com of -·kom komt •in dez,en ,v,erbaster,den
naam zes maal voor ; de uitgang -cum eveneens
zes maa,1, de ui tga n,g -ckum slechts eenmaal en
de uitgang -chum vier maal. De harde medeklin
ker he eft dus hier de overhand.
In de eerste lettergreep van den verbasterden
naam Gorcum vindt men zoo goed als geen va
riaties. De eenige is Juerkom a 1495 (no. 63a) .
De -h ontbreekt ten eenenmal e in het tweelet
tergrepige woord . Ook dat wijst, afgezien no g
van het eerst later en dan nog in veel geringere
mate optre-den va n deze schrijfwijze in de ge
citeerde bro-nne n, op 'n jongere formatie ; daar
enteg en kent de drielettergrepige naam Gorin
chem , vooral in zijn oud ere schrijfwijze, wèl de
letter -h in de eerste lettergreep.
Van den tw ee-l ettergrepi gen naam Wo erkum
vindt men in de hierboven geciteerde en andere
bronnen o.m. de volge nd e variaties: Woerchem ,
Woerkom, Workum en W orko.m.
0
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De Studie der Engelsche plaatsnamen, 1937, p. 2.
suffix= achterv,oe,gsel (,v. ·d. D.) .
2)
etyimo,10,gi,e = woor,daflei-ding (v. id. D.) .
2a) Prof. Dr. R. W. Zandvoort, loc. cit. - Ik citeer uit de red•e, -om der wille van de ,e en
vo11mï.gheid, cin de oude sp,ellinig.
3)
t.a.p. p. 13 en 14, alwaar de hoogleeraar de s•erntent,i,es ter 1:?Jak•e, door Bradley, den z100
bij witstek idesikun,di•01en En,c,,eJs,chen ,gel,eerdle, geui,t, als juist erikent.
3 a)
= .,en voorts op ~eer licht wachten" ( v. d. D.).
~b )· iDit 85 ,n,os. ·teHend ,o,v,erz'iciht is ·V1oor ,dien ouds.ten tijd exclusief.
3c) In dit o•verzicht werden tevens die gegevens ve rwerkt, welke het bewijsmateriaal vor
men voor Gorcu,m '•s stadnec'ht.
3 d') Ziooals ,de aanduiding .der pernonen, v-oor of door wie de abstracte of concrete regeling
geheel of ten deele gemaakt is (poorters, onderdanen, inwon.ers,partijen enz.), een en
ander doorgaam, al·leen voorzoover voor dit overzicht van be,lang.
4 ) Rechtsbronnen van den Dom van Utrec'ht, uitgegeven door Mr. S. Muller Fz. (Oude Va
derlia ndsc'he Rechtsbronnen, 2e reeks, no. 5, 1903) , p. 46: ,,In Gornich em dimidius man
sus solvit (sc . in Festo Sancti Andree) 30 denarios" (Liber Camerae van tusschen 1127
en 1196). Zie ook mijn .,Gorcumsche oudheden " (1), l. De ouderdom der plaa-ts (1933).
") Mr. L. Ph. C. van den Bergh, Oorkondenboek va n Hol land en Zeeland, met suppleme nt
van James de Fremery (hierna verder aangehaaid al s O.B.) , lil , p. 62. De benaderende
dateering is van wijlen Pater Hoevenaers 0. Pra em. , eertijds archi va ris van de Abdij van
Berne te Heeswijk.
O) 0. B. l. no. 287.
Zie voor de schrijfwijze G hor ic hem ook MULLER, Re ken ;ngen Bisd. Utrecht, p. 22
Expens.e extraordinarie, quan,do domfous fuit in Mastri cht et in Ghorichem .
],ohanrni de Werden iprn tota fa,mj,J,i,a
14. 1. 18 s. 8 d.
Vader Heyn
20 s. 6 d.
Jordano Pa,u
5 1. 6 s. 8 d.
a)

1

1

1

21 1. 15 s. 10 d.
E-t i'bii sunt 3. 1 10 s. su.p-e rauuite pro ·ex.pensis Huberti, Petri et Milden .
7) O.B. Il no. 434 Jo. 444.
8 ) Aerndt Kemp Jacobss, Cmnycke der Ed ele Heeren van Arkel (hi erna aange haal,d als
Aerndt Kemp Jacobs,s., Cronvcke), fol. 317-318 (ms. Konin•kl. Bibhoth . 's Grav.); C.
Boonzayer, Handvesten betreffende Gorinchem 13e eeuw (Geme ente-archief Gorinc,hem).
Hollandsc'he v·ertating in: O.B. Il. 613 en Van Zomeren, Beschrijv ing der Stad! Gorin
chem en Landen van Arkel (hierna aangehaal·d als Van Z·o meren) , p. 159. Zie ook Mr.
L. Ph . C. van den Bergh 's Register van Hollandsc,he en Zeeuwsc,he Oorko nden, Ie afd .
1861.
9 ) Aemdt Kemp Jawbss., Cronycke, fol. 317-318; ê. Bo-onzay,er ,op. cit. ; in ventalii n.g O.B. Il,
no . 597.
H>) H. BnlC'h, Pauw, Kronycke Arckel (diss. 1931), p. 29 en 30.
11 ) O.B. ll. no . 700.
12 ) Nyhoff. Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland (hierna aangehaald als
Nyhoff). 1. no. 68.
12 a) Archief van Berne (vgl. Nomina Geograohica Neerlandica. Il, 120).
13 ) Uittr. u/h Reg-. v. d. Leenk. d. Graaf!. v. Holi., gem . E.L. 6, Cas C. van de jaren 13161337 (Mg. Rijiksarch.) . fol. 13 'V
14 ) Als boven, getiteld: E.L. 24, 1316-1336 Museum "Oud-Gorcum").
15 ) Sc'h epenbrief
i.z. huurcontract ( Archief (A,l,g-_ Riiksarch.). fo'1. 41 (vgl. E.L. 6. fol. 49 v 1
1 6) Extr. u.h. Re,g-., getit.. ,1404-1416 Privilegia I Cas K", van de Leen- en Registerkamer der
Graaf!. v. Holi. ( ÄI'!!. Rijksarch .), fol 181 v
17 ) Schepenbrief (Arohief Museum "Oud-Gorcum").
1 8) Uittr. U.'h. Re!!. v. d. Leenk. der Graafl. v. Hol., ge m: -E.L. 6, Cas C, ·van de j,ar,en, 13161337 (A•l2;. Rij,ksiarch.), f.o.J. 50.
rn) Nyhoff, 1. no. 296.
2°) Nvhoff. 1. no. 317.
21 ) Kleyn KemhoPck, Gorinchem en het Land van Arkel, 1349-1453 (Gem. Archief Gorin
chem), fu,J, l Recto.
22 ) Zeiel van de stad Gornum van het jaar 1358, afgebeeld in Aerndt Kemp Jacobss. Cro
nvck•e.. f.ol. 2{13 m.
2 :3) F. van Mieris. Groot Ch,uterhoek der Graaven van Holland. van Zeeland en Heeren va n
Friesland. 1753-1756 (hierna aang,ehaald a!s Van Mie ris), III , 87.
2·1) Van Mi eris, 111, no. 94.
2fi) Van Mieri,s. lll. no. 95.
26 ) Sch ene nbrief. behoorende bii dien van 9 Octoher 1321 ( Arc•hi ef Mus,e-um ,,Oud-Gorcum")
27 ) V;in Zomeren. pa!!. 160 e.v. Eerst d-oor dezen stad•bri·ef 7'0U. a·lt ha ns rnaar de no g- wel aa•nP-ehang-en. door mij evenwel niet gedeelde opvattin g, Gorcum in de rij der ste den (in iuri1dlischen zin) ziin ·op,g-·enomen. Zie echter in onderlin,gien samenhang de acten, hienb,o,ven
genumm erd 5, 6, 7, 14, 17, 19 en - last not least - 20.
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28) Sc,hepenbrief, behoorende bij dien van 9 Octolber 1321 (Archief Museum "Oud-Oorcum") .
29) Abr. Kemp, Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel, ende jaarbeschrijving der stad Go
l'inFhem .. . (hierna aangehaald als Beschr. Gorinchem), p. 129.
29a) Archie,f van Berne (vgl. Nom . Geoigr. Neer!. II, 120).
30) Extr. u.ih. Reg. geti.t.: ,,1390- 1401 Liber V Aeibrec-ht Cas E", van de Leen- en Registerk.
d. Graaf!. v. Holi. (Alg. Rijksarch ) , fol. 69.
31) Van Zomeren, p. 148.
2
3 ) Van Zomeren, p. 175.
33 ) Van Zomeren, p. 174.
34 ) Afschr. opgeplakte acte achter in het Reg. van de Leenkamer van Holland, getit. ,,Oistervant" (Alg. Rijksarchief).
35 ) Van Zomeren, p. 175 en 176.
36 ) Schepenbrief (Archief Museum "Oud-Oorcum").
37 ) Schepenbrief (Archief Museum "Oud-Gorcum").
38) Van Zomeren, p. 178 e.v.
39) Van Mieris, IV, p. 69-71.
40) Nyhoff, III, no. 293.
11) Nyhoff, Ill, no. 303.
42) Nyhoff, Ill, no. 304.
43) Van Zomeren , p. 184 e.v.
44) Schepenbrief (Archief Museum "Oud-Gorcum").
45) Van Zomeren, pag. 189 e.v. en 195 e.v.
46) Schepenbrief, behoorende bij dien van 9 Oc1o'ber 1321 (Ar,c hief Mus'eum "Oud-Oorcum").
7 ) Nyhoff, lll, no. 385.
S) Van Zomeren, pag. 200.
49) Schepenbrief (Archief Museum "Oud-Gorcum" ) .
50) Van Zomeren, pag. 202 e.v.
51) Van Zomeren, p,a g. 205 en 12.
52) Schepenbrief (Archief Museum "Oud-Gorcum").
5 3) Origineel op het Gemeente-Archief te Gorinchem in een doos, eertijds gemerkt Belastirngen
2, on·der no . 112 (het Gorcumsche Gemeente-Archief is thans onder de vruchtbare colla~
boratie van het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenihage en Gorcum's voortreffelijken Ar
chivaris, den heer C. Naumann, in reo,r ganisatie) .
54) Van Zomeren, pag. 207 en 208.
55 ) Sche,penbni,ef beh,oor·enide !bij di•en v,arn 9 October 1321 ,(Are.hief Museum "Oudc..G,orcum").
56) Van Zomeren, pag. 208 e.v.
Ma) Abdij van Berne (Nom . Geogr. Neer!. II, 120).
57) Van Zomeren, p. 344.
58) Van Zomeren, p. 213 en 214.
59) Van Zomeren, p. 215.
0
59a) Eerste Groot-Memoriaal, 1474-1544 (Oud Archief A'dam), fol. 119 r •
6°) Archief Museum "Oud-Gorcum" (gepubliceerd in de "Navorscher", 1916, p. 126 e.v .).
60a) iEer-s,t e Groot-Memoriaal 1474-1544, Oud'-Arc•hief, Amsterdam, fol. 128 r
61) Van Zomeren, p. 218.
6 2 ) Origineel i.h. Gem. Arch. te Gorinchem, in doos, eertijds gemerkt "Belastingen 2", onder
no . 112.
G3) Abr. Kemp, Besohr. Gorinchem, p. 417.
63 a) Bijdr. en Meded. Hist. Genootisch. Deel 48 (1927), p. 160.
64) Van Zomeren, p. 221.
05) Van Zomeren, p. 237.
65 a) Archief van Berne (vgl. Nomina Geog,raphica Neer!., II. p. 120).
66) Van Zomeren, p. 240 e.v.
67) Van Zomeren, p. 253 en 254.
67 a) Mr. J. G. C. Joosting en Mr. S. Muller Hzn., Bronnen voor de Geschiede nis der Ker
kelijke Redhtspraak in het bisdom Utrecht in de Middel,euwen (hierna gecHeerd met:
j,oosting), I. 1. pag. 217.
07 b) Uittr.
Thesauriersrek. A'dam v.h. jaar 1534-153", fol. 64 v (Oud-Archief A'dam).
68) Arch. Mu,seum "Oud-Gorcum".
69) Arch. Museum "Oud-Gorcum" .
69 a) Ar dhief van Berne (vgl. Nom. Geogr. Neer!. II. o. 120).
7°) Arch. Museum "Oud-Gorcum" .
71 ) Van Zomeren, p. 355.
72) A•rch. Mu:s•eum "Oud-Gorcum".
7 3) Emck, Kroniek van Gorinchem, p. 37.
7 3a) Arch. v. Beme (vgl. Nom. Ge,ographica Neer!. Il, p. 120).
74
) J,oosting, 1. 1. p. 172.
7 5) Archief Museum "Oud-Gorcum" .
76) Van Zomer-en, p. 359.
77) Oorkonde van Philips II, te vinden in het Gem. Archief te Gorinchem en in copie bij
Huysmans, De H. Johannes van Oisterwijk (pag. 180; overdr.)
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Dr. 0. C Laibouohèr•e. Aarnt-ee:k•eni,ng,e n over monumenten te Gorinchem, Sohelluinen Wou
dric·hem, Loevestein en Zaltbommel (Oudheidkundig Jaarboek, ! Ie jrg., afl. 2, Juli' 1931),
p. 91. Waarschijnlijk bedoelt Labouchère oork. 23, te vinden in het door Mr. S. Muller
uitgegeven "Oudste Cartularium van het Sticht Utrecht", p. 38 e.v.
79) O.B. I, no. 33.
80 ) 0 ..8. I, 57.
80
,a) 1Mr. H. Wstinc, IHret ,R,ec'htsibo·e k van den Dom van Utreoht, p. 238 en 239: ,,Item comes
clivensis est liber feodalia ecclesie Trajec tensis et ten et in feodum ... item Woudrichem
cum agris et campis, cum aquis, "quarum decursibus et jusfüis". Het is dus niet juist op
gemerkt van Labouchère, dat .nen "de eerstvolgende vermel·ding ... pas in een oor·kon
de van 9 April 1178" vindt.
81 ) O.B . 1., no. 158. Zie ook Joosting I. p. 151 •en ouds-t,e Cart Sticht, p. 221.
bis (uit een cartularium).
82) O.B. 1., n-o. 272.
82 a) Stoet, 469 Ib is (uit ,een cartular,i um).
83 ) O.B. 1., no. 322.
84 ) O.B. 1., no. 381.
85) O.B. 111., no. 92.
86) O.B. II., no. 52.
86a ) Stoet, 867 oorspr. vidimus van 1295.
86 b) Van Dam van Brakel. De oorsprong va .1 Loevestein en Monniken land, p. 5; Stoet, 877.
87) O.B. II, no . 238.
88) O.B. II!., no . 228 (3) .
89 ) O.B. II, no. 474, Telting stelt het stadsrecht eerst op 1290. Dit is derhalve waarschijnli
foutief.
9°) O.B. II, no. 758.
91) O.B. II, Na!. no. 74.
91a ) Archief van Berne (oorspr.).
92 ) Extr. u.ih . Reg. getit. 1404-1416 Privilegia 1, cas K •van de Leen,heer- en Reigisiterkarner dier
Graaf!. v. Holi. (A hge m. Rijksaroh .), fol. 181 v
9 3 ) Van Zomer,en, p . 203.
93 a)Archief ,v an Berne (oors pr.).
94 ) Abr. Kemp, Beschr. Gorinchem, p. 383 e.v.
95) Archief van Berne ( oorspr.)
96 ) Vgl. het arNkel "Friesc he Plaatsnamen" in Nom. Geogr. Neer!. (1899), p. 127: a 1327 (?)
de domino Oyselber1'o de Walrichheim en a
1335 Ecghebert van W,odriogheem. Deze
plaatsnaam wordt door den schr. in verband gebracht met den voormaligen woudrijkdom
van de streek
96 a) Zi,e ,o_;a. de me,de-dee1ingen door -dien Edle!Aclhtb. Heer K,ootstra, Burgemees.ter van Go
rinchem, iblijk,ens ,;De Tdegraaf" van 17 Februari 1938 (Avondblad, 3e b lad p. 5), o.m.
met een beroep op Van Zomenen's "B-eschrij,v1ing,en ,dier Sfadt Gori-nchem" ter za:ke ,gedaa·n.
97) Dr. W. F. Andriesse·n, Hist-oria Dominorum de Teys ter,barnd, Arak,el, Egmonda, Br.e deroede,
Ysselst,e yn •e tc. (dissent. 1933) ,p. 30: ,,Et qu1ifa idem p1i1s1ca·tmes 1dlioe1ban'tu,r miseri p•iisoato
r,es, Touth'û'nice Goerkens, i-deo opidu,m ,pos.tmodurn -dicebatur 1Oorcum, ·nunc ver,o Gorin
chom". Ahoo eerst "Gorcum, nu ,ech-tier Goninchom".
ns) Zie H. Bruch , Dirck Franckensz. Pauw, •Kronycke -des Larnts •van Arck,el ,ende der
St,e d'e v•a n Gorcu,m (di ss,e rt.), p. 17 •en 18.
98 a) Zie onder noot 100 ).
99 )
Beschrijving der stad van Gorinchem p. 34.
1 100 ) T.a.p. p. 5. In genoemd "Telegraaf"-artikel, waarin de medle-e lingen v,an den Gorcumscher
Bur1gemees,t,e r zijn -opgenomen, wordt a1busJevelijk -onder ,ct:en ,naam van Van Zomer,ern ,geo1
teerd, wa:t in werke1lijkheid door Jan Ger'.brandtsz. van Leyden (± 1500) is uH,gesipmken,
nl.: ,,deze s-t,a,d ·is genaamd Ohorkum, maar te,genwoor-dig Gor,inc'hem " (Chrion. ,8,el,g. Ub.
22. Cap . XI, pa1g. 191).
mi) Zie H. Bruch's dissertatie, p. 6.
102 ) Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek (!hierna met V•erdam 1
geciteerd).
103 ) Vgl. Jü'han Wintkler, De Nederlandsc:he Geslachtsnamen (1885), Prof. .Zand'Voort, ·t.a.p. p.
11 en J. Verdarn, Ui,t de geschii,e de nis der Nederlandsche Taal (1her.zi.en door Stoet,t), 1923.
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