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Balgen in de Waddenzee 
Over de betekenis vu het element -IHIJg(e) in Wadtopoqiemee 

De veelvormigheid van het landschap kent nauwelijks grenzen, maar 
de woordvormende mens heeft zich daar nooit door uit het veld laten 
slaan. Iedere taal beschikt over een grote voorraad appellatieven die het 
mogelijk maken de diversiteit van het milieu te beschrijven. We denken 
daarbij natuurlijk in de eerste plaats aan aspekten van de direkt 
zichtbare natuur, dus van het land om ons heen, maar we mogen niet 
vergeten dat de wereld onder water eveneens zijn verscheidenheid en 
daarmee zijn lexicale rijkdom kent. Veel van deze topografische appella
tieven leven sinds lang een teruggetrokken bestaan en vaak is het aJieen 
nog dankzij de toponymie dat wij kunnen nagaan waar zij ooit hebben 
gefunctioneerd. 

De indoeuropese wortel •bhel- ,.zwellen", "opblazen" heeft in alle 
germaansetalen een appellatief balg, ba/eh, bealeh, balg, bälg, belly etc. 
opgeleverd, dat vooral als betekenis heeft "(leren) zak", " blaasbalg", 
"buik", "maag'', "lichaam", "beestevel", "vruchthulsel'', ,,zwaard· 
schede", ,,scheepsromp" etc. In bet deens is dit appellatief ook bekend 
in de topografische betekenis "gelijkmatig oprijzende hoogte" (Jergen
sen (1981) 18; Albege (1984) XXIV). Een gemeenschappelijk kenmerk 
van al deze woorden is, dat zij grammaticaal gezien mannelijk zijn. 

In de schaduw van deze wijd verbreide balg-woorden vinden we in 
een deel van het germaanse taalgebied een vrouwelijk appellatief 
balg( e), dat wellicht niet altijd de juiste aandacht heeft gekregen. Het 
woord is bekend uit het middelnederduits als ba/ge, bal/i( g)e, uit het 
oudere nieuwnederlands als ba/gh, balg, ba/eh, ba/lich, uit een aantal 
nederduitse dialekten als ba/je, uit het groningsals baalg, en uit het fries 
als ba/eh. Het Deutscbes Wörterbuch van Grimm kent het niet, maar in 
Ouden treedt het zowel op onder het lemma Balge als onder Ba/je 
(Ouden I (1976) 295). Het WNT geeft het niet onder het lemma Balg, 
Beekman daarentegen wel ( Beekman I ( 1905) IJ 0). Dit laatste doet 
vermoeden, dat het in het nederlands rond de eeuwwisseling eigenlijk 
aJieen nog in de geografentaal in gebruik was. 

Slechts enkele historische en regionale woordenboeken hebben zich 
over dit woord ontfermd. De betekenissen die zij opgeven, ontlopen 
elkaar over bet algemeen niet veel, b.v. 
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"Vertiefung ander Küste die aucb bei der Ebbe voll Wasser bleibt und 
als Fahrwasser dient"; "überh. Rinnsal, Wasserleitung" (Schiller-Lüb
ben I (1875) 145); 
"die auch wäbrend der Ebbe mit Wasser gefüllte Rinne im Watt, auch 
Tief flir Einfahrt von Scbiffen" (Lasch-Borchling I, 137); 
"Bucht binter einem Sandriff, die kleine Fahrzeuge als Notreede auf
suchen" (Kluge (1911) 62-3); 
[Noord-Friesland:] "ein Tief, wo man mit Schilfen aus- und einfahren 
kano" (Outzen (1837) 18); 
[Ditmarschen:] "grö3eres Loch oder Vertiefung an der Küste; das 
durch Eindeichung abgeschnürte Ende (der Oberlauf) eines früberen 
Priels (Wattenstroms); Tief flir Ein- und Ausfahrt von Schiffen; 
FluBann der Eider" (Mensing I (1927) 218); 
[Hamburg:] "breite Rinne (Priel) zwischen Sandbänken, die aucb bei 
Ebbe nicht leerläuft" (Hamburgjsches WB, 199); 
[Land Hadeln:J "kleiner Graben, Rinnsal im Watt, Priel" (Teut I (1959) 
160); 
[Oost-Friesland:] "tiefere SteUe auf dem Watt, wo das Wasser auch bei 
der nicdrigsten Ebbe nicht vollständig abläuft" (Ten Doomkaat Kool
man I (1879) 87-8); 
(Groningen:] "doodlopende geul in 't Wad" (Ter Laan (1952} 48)(1) ; 

[Friesland:] "getijgeul in Waddenzee" (WFT J, 189). 
Uit de meeste omschrijvingen komt naar voren dat men onder een 

balg( e) een betrekkelijk diepe wadstroom verstaat, niet een geul die bij 
eb droogvalt(2). Verschillende woordenboeken merken verder op dat 
het woord nu niet meer wordt gebruikt, maar alleen nog bekend is uit 
litorale toponiemen. Dat betekent dat de toponymie ons kan helpen bij 
het bepalen van bet verspreidingsgebied van het appellatief balg( e) in 
het verleden. Daarbij vormen de nederlandse en nederduitse " lees
kaarten" uit de vijftiende en zestiende eeuw een rijke bron (Rentenaar 
(1988) 68-75). Zij laten zien, dat de westelijkste -balg(e) -namen gezocht 
moeten worden tussen de eilanden Tessel en Wieringen. Daàr vinden we 
onder meer a. 1532 die Bocbatige (L 1532); ± 1450 na der Wirger 
balgen (Seebuch (1876) 50), vgl. a . 1592 Wieringherba/ch (Wagbenaer 
(1592) ll). 

(1) De eerste drulc van 1929, blz. 48, scef\ als omschrijving .,kreek ia het Wad; priel"'. 
(l) Alleen Beekman spreekt over .,meestal ondiepe geulen in de wad- of waardgronden 

in het Noorden des lands" (Bcekmllll J (J90S) I 10). 

- I 
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Hollebalg is de naam van een buurt op Wieringen tussen Noorder· 
buurt en Westerklief. Waarschijnlijk is hij semantisch secundair ten 
opzichte van de naam van een zijgeul van de Wieringerbalg. De 
uitspraak ter plaatse luidt Hollebalk, wat voor SchönfeJd aanleiding 
was om te klagen dat de naam was "verknoeid" (Schönfeld (1951) 83). 
Dat Jijlet mij niet rechtvaardig ten opzichte van de wieringer dialect
sprekers. De ontwikkeling van stemloze spirant /XI tot stemloze explo
sief /k/ blijkt in West-Nederland namelijk wel meer in toponiemen op te 
treden. We zien dit ook in de vorm de Balck, voor de Wieringerbalg, op 
een kaart uit 1639 (K Colom 1639). Andere voorbeelden zijn onder 
meer het toponiem Meeuwenlekken in de duinen bij Bergen, < • Meeu
wenleggen (TMK III blad 19 A (1961)), de vorm Wtdorkerdam voor 
Durgerdam (Haeyen (1585) 17), de veldnaam a. 1732 de Blaasbalk te 
Velzen (VROA 43 (1920) I, 516) en de naam van het vroegere schor a. 
1850 de Zekken ten zuiden van 's--Gravenzande < *Zeggen (GHA I 
(1990) 64). 

In het westen van de Waddenzee vinden we verder nog vroege 
vermeldingen van -balg(e)-namen in a. 1584 Swaenbalch (Wagheoaer 
(1584) 2); :t: 1450 der V/eba/ge, der VIiba/ge (Seebuch (1876) 49), a. 
1540 die Doue Ba/eh (L I 540) en a. I 585 Doolleba/eh (Haeyen ( l 585) 
20}. Schönfeld vermeldt, in navolging van Beekman, ook nog de Do"e 
Balg, maar ik heb deze naam noch in zeilaanwijzingen, noch op kaarten 
aangetrotfen (Schönfeld (1951) 83; Beekman I (1905) J 10). Heeft de 
laatste wellicht door mislezing van Dove Balg of Dode Balg een spook
naam gecreëerd? 

In het zuidwest-nederlandse Delta-gebied ben ik een maal op een 
litoraal balg-toponiem gestoten. Een gors in het Haringvliet, ongeveer 
ter plaatse van het huidige Ooltgensplaat, vinden we ca. 1304 vermeld 
als de Ba/eh (Van de Gouw n (1980} 267). Er zijn twee redenen waarom 
ik denk dat deze naam niet in dezelfde groep thuis hoort als de namen 
die we aantreffen in de Waddenzee. In de eerste plaats lijkt bet 
grammaticale geslacht toch wel mannelijk te zijn en in de tweede plaats 
blijkt uit de context duidelijk dat het hier niet gaat om een geul, maar 
om een gors of zandplaat. Het is dus bet meest waarschijnlijk dat wij 
hier te doen hebben met een secundaire naamvorming uit een weliswaar 
etymologisch verwant appellatief, maar met een grammaticaal ander 
geslacht en een semantisch andere inhoud. 

De vroegste attestatie van een -balg( e )-naam in bet nederlandse deel 
van de Waddenzee betreft de ScholbaJg, de voorganger van bet Nieuwe 

L ·-- . ·---·- ... . 
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Friese Gat tussen Schiermonnikoog en Ameland. Deze komt in een 
engelsebron uit 1309 voor als Sculdba/we (Smit (1928) I 18). 

Voor de oudste venneldingen van de namen op -ba/je in het duitse 
deel van de Waddenzee komen wij eveneens terecht bij de leeskaarten. 
De Memroert Balje bij de Eemsmond treedt in 1585 op in de vorm 
Memerbalch (Haeyen (1585) 30). Meer naar het oosten toe zijn onder 
andere nog te noemen de Otzurner Balje tussen Langeoog en Spieker
oog, a. 1585 Osse balch (Waghenaer (1585) K XX); bij de mond van de 
Jade a. 1558 die Steen balghe (Lang (1986) 137); de Hundebalje bij de 
Wesennonding, a. 1585 die Hontbalch (Haeyen (1585) 39); bij de mond 
van de Elbe ::i: 1450 de Denenbalge, de De~nballighe (Seebuch (1876) 
48), a. 1558 die Warbalch, Warbalck (Lang (1986) 137); en bij de mond 
van de Hever, a. 1585 Suydt ba/eh en Noordr balch (Waghenaer (1585) 
KXX). 

Er heeft dus een duidelijk -balg(e)-gebied gelegen tussen de kop van 
Noord-Holland en Noord-Friesland. Dat wordt nog bevestigd door 
dezelfde kartografische bronnen, die het appellatief balgh, balg, ba/eh, 
ballich, alleen gebruiken voor geulen in de Waddenzee, vgl. "Dicht bij 
Rotturn langs loopt een ballich in" (Waghenaer (1 592) 3); "soo is 
buyten inde punt vanden [Juister] Rif een schaer oft doodebalch" 
(Haeyen (1585) 31); "Daer comt oock een balg oft gat by t'Jant van 
Eyderste in loopen" (Waghenaer (1585) XX); "die Noordtballich ... is 
een diepe ballich" (Waghenaer (1592) 159). 

In de litorale toponymie van Nederland, Duitsland en Denemarken 
valt dikwijls overeenstemming of wederzijdse beïnvloeding te consta
teren (Rentenaar (199la) 182-183; Rentenaar (199lb) 103-107). Büjk· 
baar gaat dit ook op voor de -baig(e)-toponiemen, want er zijn enkele 
aanwijzingen dat het -balg( e )-gebied zich ooit tot langs de westkust van 
Jutland heeft uîtgestrekt. In de Ringkebing Fjord, die wordt geken
merkt door zijn wadachtig karakter, vinden we de toponiemen a. 1650 
Bal/ie Sandt en a. 1695 Ba/ge Hagen (Grandjean I (1945) 55). Nicolai 
Jonges bewerking van het Compendium Geographlcwn van Ludvig 
Holberg uit 1777 noemt daar "to saa.lcaldte Balier eller Dyb at seile 
igennem" {twee zogenaamde balgen of diepen om door te varen] 
(Grandjean I (1945) 55). Ruim een halve eeuw later lezen we bij 
Outzen : "V on einem solchen Tief i st der Name Balle noch übrig bei 
Ringkjöbing" (Outzen (1837) 18). 

Er heerst in de literatuur een zekere onenigheid over de etymologie en 
de semantische ontwikkeling van het woord waannee wij ons hier 
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bezighouden. Zonder acht te slaan op bet grammaticale geslacht heb
ben enkele onderzoekers gemeend dat het hier gaat om het in het begin 
genoemde appellatief balg, balg, bealch, dat in de oieHopografische 
betekenis 'zak', 'buik' etc. zo'n grote verbreiding kent (Winkler (1898) 
23; Grandjean I (1945) 55; Schönfeld (1951) 82-84, (1955) 34; De Vries 
(1971) 27). Deze gedachte is overigens al oud, want we komen haar 
reeds tegen bij Harkenroth in het begin van de achttiende eeuw en later 
nog eens bij Van Hasselt in zijn editie van het woordenboek van 
Kiliaen (Harkenroht (173 I) 873; Kiliaen ( 1777) 31 ). De eerbiedwaar
dige ouderdom ten spijt kleven er toch ernstige bezwaren aan deze 
verklaring. Het betreffende appellatief is namelijk overal mannelijk, 
terwijl uit de bronnen duidelijk blijkt dat ons woord vrouwelijk is. 

Verschil in grammaticaal geslacht vonnt eveneens een obstakel als we 
aansluiting trachten te vinden bij het woord balg dat wordt aange
troffen in een twintigtal zweedse namen langs de scherenkust van 
Zuidwest-Finland. Het gaat hier om namen van "öppna, päsfonniga 
vikar" [open, zakvonnige inhammen] (Zilliacus (1989) 122; ( 1990) 306). 
Wat de betekenis aangaat, valt er dus wel een zekere parallellie aan te 
wijzen. Het probleem is evenwel dat we in Finland met een onzijdig 
woord te doen hebben. 

Van duitse zijde heeft men gemeend dat er sprake is van identiteit 
met het woord Ba/je, mnd. ba/ge, bollige " kuip", " tobbe'' (Ten Doorn
kaat Koolman l (1879) 87-88; Kluge (1911) 62-63; Hamburgisches WB, 
199; Duden I (1976) 295). Mij lijkt dat niet waarschijnlijk. Dit Balje is 
een leenwoord dat via frans bailfe teruggaat op gaJJorom. •bajula 
"draagkuip", dat op zijn beurt is gevonnd bij lat. bajulus ,.lastdrager" 
(De Vries (1971) 27; DEO, 39). Weliswaar is het in het nederduits 
samengevallen met het litorale ba/ge, ba/je, en kan dit ook in het deens 
het geval zijn geweest, maar in het nederlands en het fries is dit niet 
gebeurd. Deze talen hebben balg(e)jbalch altijd duidelijk gescheiden 
gehouden van het leenwoord balie, resp. baalje (WNT 11, 917; WFT I, 
157). 

Schönfeld beeft zich vrij uitvoerig beziggebouden met de semantische 
ontwikkeling van balg(e) (Schönfeld (1951) 82-84, (1955) 34). Net als 
Winkier ruim een halve eeuw eerder en het WFT na hem, ging hij uit 
van een oorspronkelijke betekenis "opgezwollen zandlichaam" ,,zand
plaat" (Winlder (1898) 23; WFT I, 189). Later zou de aandacht zich 
dan meer hebben gericht op de geullangs zo'n plaat, wat tot gevolg zou 
hebben gehad dat men de tenn balg(e) niet meer voor een plaat, maar 
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voor een geul was gaan gebruiken. Ik deel de scepsis van Poortinga met 
betrekking tot deze verklaring (Poortinga (1956) 31-32). De vroegste 
attestaties van balg( e) als appellatief en als toponymisch element 
hebben mijns inziens steeds betrekking op geulen en niet op platen. Ook 
nu nog gaat het denotatief gezien vrijwel steeds om geulen. Weliswaar 
heet het oostelijke strand van Schiermonnikoog de Ba/eh, maar de geul 
erlangs draagt ook een -balg(e)-naam, de Eilanner Ba/eh, dus de eerste 
naam kan zeer wel semantisch secundair zijn ten opzichte van de tweede 
(Dykstra (1952) 16). Men kan tegenwerpen dat op sommige zestiende
en zeventiende-eeuwse paskaarten zanden voorkomen die een -balg(e)
naam dragen. Die identificaties zullen echter vooral zijn voortgekomen 
uit de pen van de kaarttekenaars, die zich soms wel eens vrijbeden 
veroorloofden ten opzichte van de informatie die de leeskaarten boden. 
Zo staat De honts ba/eh in de Wesermond bij Waghenaer op de kaart 
aangegeven als zand, terwijl uit de tekst duidelijk blijkt dat het gaat om 
een geul (Waghenaer (1585) XX). Hetzelfde zien we bij de naam 
Steenba/eh in de mond van de Jade (Waghenaer (1592) 162, K 19). 
Dergelijk soort afwijkende toponymische informatie kon op kaarten en 
in atlassen soms decennia lang blijven bestaan (Ren tenaar (1986) 2 I 8-
220). 

Gezien vanuit toponymisch standpunt behoort de Waddenzee tot de 
meest onrustige gebieden van Noordwest-Europa. Schreef de !carto
graaf Haeyen al niet in de zestiende eeuw: "Nu is een yeghelick 
zeeuarende man seer wel bekent, dat die gaten op Hollant ... ende 
Vrieslant iaerlicx seer verloopen, waerom dat sy oock qualick te be
schrijuen sijn" (Haeyen (1585) 14). In een dergelijke omgeving pleegt de 
relatie tussen naam en marien landschap zich vaak verschillend te 
ontwikkelen. Enerzijds kunnen verschuivingen op de wadbodem tot 
gevolg hebben dat namen worden verplaatst, anderzijds willen plekken 
ook dikwijls hun naam behouden, terwijl de ondergrond van aard 
verandert. In het Jaatste geval is er sprake van denotatumvervanging 
(Dalberg (1991) 130-137). 

Als we willen nagaan, hoe de -balg( e )-namen in dit geheel passen, 
hoeft over een ding geen twijfel te bestaan. Het uitgangspunt is de 
indoeuropesewortel •bhel- "opzwellen" "opblazen". De vraag is meer 
hoe wij ons een dergelijke "opzwelling" in een litoraal milieu moeten 
voorstellen. Zoals we hebben gezien, duidt het appellatief balg(e) over 
bet algemeen vrij diepe wadstromen aan. De toevoeging, in verschil
lende woordenboeken, dat zij zelfs bij eb niet droogvallen, duidt erop 



11 

dat zij in principe steeds hebben bestaan en dat we daarom met een 
primaire aanduiding te doen hebben. Zelfs met ,.opzwellen" als uit
gangspunt lijkt Schónfelds semantische omweg bovendien helemaal niet 
nodig. Het woord balg(e) heeft volgens mij vanaf het begin een 
wadstroom aangeduid, die smaller werd bij eb, maar opzwol bij vloed. 
Dat de naam van zo'n stroom soms wel eens overging op een aangren
zende zandplaat, hoort tot de specifieke ontwikkelingen van het wad
denmilieu. Deze hebben de betekenis van het woord echter niet kunnen 
beïnvloeden. Aan datzelfde milieu danken de -balg( e ) -namen ook hun 
verspreiding. Ze vormen opnieuw een bevestiging van de taalkundige 
relaties tussen de kuststreken van Noord-Nederland, Noord-Duitsland 
en West-Denemarken in het verleden. 

Amsterdam Rob RENTENAAR 

LITERATUUR 

ALBOOI! (1976-1984) = ALBOOE, G.: Stednavne i Ringkebiog Amt (Danmarks 
Stednavne 17). K.Bbenhavn 1976-1984. 

BEUMAN (1905-1907) ". BEEDIAN, A.A. : Het dijk- en waterscbapsrccbt in 
Nederland vóór 1795. 's-Gravenbage 1905-1907. 2 dln. 

DALBERG (1991) • DALB.ER.G, V.: Stednavnezndringer og funktionaütet (Nav
nestudier 33). f(gbenbavn 1991. 

DEO ""' Dansk etymologisk ordbog. Copenbagcn 1989(4
) . 

TEN DooRNXAAT KOOLMAN (1879-1884) ... DoollNJCAAT K.OOLMAN, J. TEN: 

Wörterbuch der ostfriesischen Sprache. Norden 1879-1884. 3 dln. 
OuDEN = DuoEN, das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache. 1976-1981. 6 

dln. 
DYXSTRA (1952) = DYKSTllA, F.: Nammen op en om it Skiennuntseach, in: 

Fryske plaknammen 5 (1952) 10-20. 
GHA "' Grote historische atlas van Nederland 1:50000. Groningen 1990. 4 

dln. 
VAN DER Gouw (1980) = Gouw, J.L. VAN omt: Rekeningen van de domeinen 

van Putten 1379-1429 (RGP grote serie 170, 171). 's-Gravenhage 1980. 2 
dln. 

GaANDJEAN (1945-1946) ... GJw.mnl.ul, L.E.: S0kortets Stednavne. Ksben· 
havn 1945-1946. 2 dln. 

HAEYEN (1585) = HAEYEN, Aelbert: Amstelredamscbe Zee-caerten. Leyden 
1585. 

Hamburgisches WB = Hambu.rgisches WörterbU<:h. Neumünster 1956 vlg. 
HAIUCENllOTH (1731) - ~OTH. J.I. : Oostfriesebe oorsprongkelykbeden 

in ende buiten Oostfriesland en Harrellingcland. Groningen 1731 (2). 
JeaoENSEN (1981-1983) = J""lGl!NSEN, B.: Danste stednavneleksikon. Copen· 

hagen 1981-1983. 3 dln. 



----------------------··-----

12 

K CoLOM 1639 = Jacob Aertsz. Colom's Kaart van HoiJand 1639. Alphen a{d 
Rijn 1979. 

KluAEN (1777) = KJUAEN, C.: Etymologieurn teutonicae linguae sive Dictiona
rium teutonico-latinum [ ... } curante G[erardo] Hassclto. Trajecturn Bata· 
vorum 1777. 

KLuca (191 I) = KLV<re, F .: Seemannssprache. Halle a.d.S. 1911. 
L 1532 = De Kaert vander zee van Jan Scuerszoon, 1532; uitg. J. Knudsen. 

Kebcnhavn, 's Gravenhage 1914. 
L 1540 • Dit is die K.aerte van dye Suyd zee; herdruk door H.C. Rogge. Leide 

1885. 
TER LAAN (1929; 1952(2)) = LAAN, K. Tn: Nieuw Groninger woordenboek.. 

Groningen, Den Haag 1929; Groningen, Djakarta 1952(l). 
LANO (1986) = LANG, A.: Die "Caene van oostlant" des Comelis Anthonisz. 

1543. Hamburg 1986. 
LAscu-BoRCHLJNG = LASCH, A.: en C. BoRCHUNG: Mittelniederdeutsches 

Handwörterbuch. Neumünster 1956 vlg. 
Mmsn•m (1927-1935} = MENStNG, 0 .: Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch. 

Neumünster 1927-1935. 5 d1n. 
OUTZEN = OUTZEN, N.: Glossarium der friesischen Sprache. Kopenhagen 

1837. 
PooRTINGA (1956) = POORTINGA, Y. : Wierurner Wad- en Noardse-toponymen, 

in: Frysk.e plaknammen 8 (1956) 30-36. 
RENTENAAR {1986) = RENTENMR, R.: Danske stednavne pA gamle neder· 

Jandske sekort, in: Mange b~kke smä. Til John KousgArd Serensen. 
Kebenhavn 1986, 215-237. 

RENTI!NAAR (1988) = RENTENMit, R.: Zeekaarten en plaatsnamen, in : Caert
Thresoor 7 (1988) 68-75. 

~NTENAAk (199la) "" RENTENAAll, R.: Navnemenstre i Nordvesteuropas 
litorale toponymi, in: Analogi i navngivning (NORNA·rapporter 45). 
Uppsala 1991, 175-187. 

RENTENAAR (1991b) "" RENTfNAAR, R.: Die litorale Toponymie Nordwcst
europas, in: Niedcrdeutsches Jahrbuch 114 (1991) 89-107. 

ScHILLEil-LÜBBEN (1875-1881) - SCHILWl, K. en A. LÜBBEN : Mittelnieder
deutsches Wörterbuch. Bremen 1875-1881. 6 dln. 

ScHöN~1lLD (19SI) = ScHÖNFELD, M.: Scholbalg, in : Fryske plaknammen 4 
(1951) 82-84. 

ScHöNFELD (1955) = ScHóNFEU>, M .: Nederlandse waternamen (BMNC 6). 
Amsterdam 1955. 

Seebuch (1876) = KoPPMANN, K.: Das Seebucb; mit einer nautiscben Ein· 
leitung von A. Breusing; rnit Glossar von C. Waltbcr. Bremen 1876. 

SMJT (1928) = Swrr, H.J.: Bronnen rot de geschiedenis van den handel met 
Engeland, Schotland en Ierland I (RGP 65,66). 's·Gravenbage 1928. 2 dln. 

Teur (1959) = Thur, H.: Hadeler Wörterbuch. Neumünster 1959. 4 dln. 
TMK JU "" Topografische Kaart van Nederland 1 : 25 000. 1936 vlg. 
DE VRI~ (1971) = VRlfS J. DE: Nederlands etymologisch woordenboek. Leiden 

1971. 
VROA = Verslagen omtrent 's Rijlts Oude Archieven. 



13 

WAOHENAEil {1584-1585) = WAOBENAB. Lucas JanJz: Spiegbel der Zeevaerdl 
Leyden 1584-1585. 2 dln. 

WAOHl!NAER (1592) = WAol:ll!NAEA, Lucas lall$Z: Thresoor der Zeevaert. 
Leyden I 592. 

WFT = Wurdboek fan de Fryske taal. Leeuwarden 1984 vlg. 
WINI'U!It (1898) == WINKI.:at, 1.: Friescbe naamlijst. Leeuwarden 1898. 
WNT ... Woorde,n~lé. dei Nederlandscbe taal. 's-Gravcmhage, Leiden 1892 

vlg. 
ZrLLlAcus (1989) "" ZJLLfACU.S; K : Skärgärdsnarnn. Helsingfors 198~. 
ZrLLlACIJS (1990) = Ztt'LIACUS, K.: De sveoska ortnamnen, in: Finska skärell. 

Studier i äbolándsk külturhistoria. };(elsingfors 1990, 283-372. 




