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In recente naslagwerken geldt Dorestat als een plaatsnaam met een 

Keltische etymologie, wat voor een vroegmiddeleeuwse naam in 

Nederland een opmerkelijk gegeven is. In dit artikel wordt deze e tymo

logie onderworpen aan een kritische heroverweging, met als resultaat 

de interpretatie van Dore-stat als een samenstelling van een Keltisch 

met een Germaans element. Betoogd wordt dat een dergelijk composi

t um kon ontstaan in een Romaanstalige omgeving, met een vorm van 
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Laurart Toorians (Tilburg, 1958) studeerde middel

eeuwse geschiedenis en Keltische taalkunde aan de e e n s t e r k Keltisch substraat, en met 

Rijksuniversiteit Leiden. Vanaf de oprichting in 1991 ^ . . 
I de rmaans in de naaste omgeving. 

tot in 1996 was hij voorzitter van de Stichting A.G. van 

Hamel voor Keltische Studies en gedurende het win- Vervolgens wordt een aantal andere 
tersemester 2003/2004 was hij gastprofessor Keltisch , . . 

plaats- en waternamen ui t de omge-
aan de Universiteit van Wenen. Hij werkt als freelance 

publicist en onderzoeker en doet al geruime tijd * v i n g v a n Dorestat en eveneens met 

onderzoek naar het Keltisch in de Nederlanden. I rr , . , , , . , 

I Keltische wortels (en deels 

Romaanse invloeden) belicht. Tot slot wordt op grond van dit alles de 

mogelijkheid geopperd dat in de vroegmiddeleeuwse handelscentra 

Dorestat en Quentovic eenzelfde Romaanse, Keltisch 'gekleurde' taal de 

omgangstaal was. 

Andere (etymologisch) behandelde namen zijn: Batavodurum, Canche , 

Domburg , Doornenburg, Durbuy, D u u r (gem. Olst), Hellegat(sluis), 

IJssel, Lek, Levefano, Quentovic, Rijn en Tudderen. 
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Inleiding 

Vroeg in de zevende eeuw begon Dorestat zich te ontwikkelen tot het commerciële 

centrum dat het tot in de negende eeuw zou blijven. Op de grens van het Friese en het 

Frankische gebied en met uitstekende verbindingen in alle richtingen vormde het 

gedurende die periode een belangrijk knooppunt in het netwerk van handelswegen dat 

over West-Europa lag. Dorestat en omgeving (het Kromme-Rijngebied) namen een 

zodanig centrale positie in, dat kan worden gesproken van 'het hart van Nederland'. 

Eind zevende eeuw bevond Dorestat zich in politiek opzicht in patria Frigonum, begin 

achtste eeuw werd de plaats blijvend Frankisch '. 

Opmerkelijk is dat de naam Dorestat misschien wel de enige plaatsnaam in vroegmid

deleeuws Nederland is waarvan in de toponymische literatuur zonder meer wordt aan

genomen dat deze Keltisch is :. De juistheid van deze opvatting lijkt mij boven alle twij

fel verheven, de voorgestelde etymologie zelf is echter niet zonder problemen. De 

gedachte is dat de naam teruggaat op het Keltisch 'dworest- 'deur', met een of twee (de 

meningen variëren daarover) niet nader verklaarde suffixen. Deze etymologie is onbe

vredigend en kan in elk geval op deze manier niet juist zijn. De kern van het probleem 

ligt in het feit dat hier wordt geopteerd voor een (min of meer) Proto-Keltische vorm 

voor het woord voor 'deur', en niet voor een vorm zoals we die in de vroege middeleeu

wen zouden mogen verwachten. Wanneer we wel van zo'n jongere vorm uitgaan, zul

len we zien dat deze perfect past en we bovendien worden verlost van het onverklaar

bare suffix (of de onverklaarbare suffixen). 

Duron 

De oudste Keltische inscripties dateren wellicht al uit de zevende eeuw voor Christus. 

Gereconstrueerd Proto-Keltisch moet daar dus in tijd aan voorafgaan. De Oudkeltische 

talen die wij op dit moment het best kennen zijn het Gallisch en het Keltiberisch, terwijl 

het min of meer contemporaine Brits goed bekend is door reconstructie. Met Gailisch 

en Brits bevinden we ons min of meer ten tijde van de Romeinse overheersing, de oud

ste Keltiberische inscripties dateren uit de tweede eeuw voor Christus (we kunnen het 

Keltiberisch hier verder buiten beschouwing laten). 

Het lexicale element dat we zien in Dorestat luidt in het Gallisch duron en betekent in 

die taal 'besloten marktplaats, plein; door een poort beschutte woonplaats, stad'3. Het 

komt frequent voor in plaatsnamen, waaronder de Nederlandse naam Tudderen (Duits 

Tüddern, juist over de grens bij Sittard) die moet teruggaan op het Gallisch 'teuto-

duron ('noordelijke marktplaats of stad') '. Niet nader geïdentificeerd, maar contempo

rain met Dorestat is Fresdore (918-948, ligging onbekend (in Utrecht)), en verder kende 

Ptolomaeus (Ceogr. II. 9, 8) als 'hoofdstad' (roXiç) van het Bataafse gebied BcttauoSo'upov 

(Tacitus, Hist. V. 19-20: Batavodurum). Als eerste lid lijkt het element voor te komen in de 

naam van Durbuy (prov. Luxemburg). Hiervan luiden al de oudste vermeldingen Durbuy 
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Vierendertig van de voorwerpen opgegraven in Wijk bij Duurstede in 1841-1842 (Gekleurde steenduk uit: LJ.F. Janssen, 'Oudheid

kundige aanteekeningen over de opdelvingen te Wijk bij Duurstede', in: Oudheidkundige Mededeelingen, Leiden, 1842, PI. I na p. 72, 

een beschrijving van de genummerde voorwerpen bevindt zich op p. 42-59}. Middenboven als nr. 7 een Keltische denarius en links 

daarvan als nr. 10 een denarius van Karel de Grote met waarschijnlijk een deel van het opschrift Dorostat. 

(1084 vervalsing midden 12de e.; vel. sim.) en is ook het adjectief Durboiensis (begin 12de 

e. cop. 13de e.) overgeleverd \ In dit geval lijkt de oorsprong het Gallisch duro-bogio-
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'stad van de brekers of geweldplegers' of duro-boios 'actieve, levendige stad"'. In elk 

geval bij de tweede interpretatie van deze naam is er een verband met de bekende 

(Centraal-Europese) Keltische stamnaam Boii. 

De stelling bij de plaatsnaam Duur (gem. Olst, Overijsel): 'men kan hier zeker niet den

ken aan kelt. durum 'vesting' is al te vooringenomen \ De naam is weliswaar pas rela

tief laat overgeleverd, met als oudste vermelding Dure 1381-1383, maar staat verder een 

ontwikkeling zoals Dorestat > Duurstede niet in de weg. Dat de naam niet Keltisch zou 

kunnen zijn omdat de plaats in Overijsel ligt, heeft weinig bewijskracht. 

Interessant is dat ditzelfde etymon ook is geattesteerd in het zogenaamde Glossarium 

van Endlicher, een korte lijst van Laatgallische woorden met Latijnse vertalingen die 

mogelijk dateert uit de vijfde eeuw: dorog\. osteo (Latijn ostium 'riviermonding; ingang, 

deur')s. Dezelfde vorm met o vinden we bij Beda (672-735) in in civitate Dorubrevi voor 

Rochester (Romano-Brits Durobrivae) en in in Doruverni (civitate) voor Canterbury 

(Romano-Brits Durovemum Cantiacorum)'. Op basis van deze vorm, die zowel formeel 

als semantisch voldoet, die ons chronologisch dicht bij het historische Dorestat brengt, 

en die nog steeds goed Keltisch is, laat zich probleemloos een doorzichtig compositum 

als 'doro-stat vormen. De ontwikkeling van de klinker (u > o) is Laatgallisch en vond 

vroeg in de zesde eeuw (of eerder) ook plaats in (een deel van) het Zuidwest-Brits, dat 

wil zeggen in het Cornisch en een deel van het Bretons "'. 

Stat 

Het tweede element in de naam Dorestat is wat problematischer. In de oudste vermel

dingen van de naam vinden we steeds -stat, -state (vel. sim.) en er bestaat in de litera

tuur duidelijk twijfel over of we dit mogen vereenzelvigen met het Modern 

Nederlandse stad. Een grond voor die twijfel ligt in de tweede t in de naam, die we hier 

in dat geval - op etymologische gronden - niet zouden verwachten. Hier valt tegenin te 

brengen dat in vroege vormen van het 'stad-woord' een -t niet ongewoon is en dat in 

het Oudhoogduits de vorm stat zelfs de norm is. Het woord is verwant met staan en 

mogelijk speelde de formele en semantische verwantschap met Latijn statio 

'(stil)staan, standplaats, verblijfplaats' een rol. 

Een ander mogelijk bezwaar is dat het woord stad in zijn moderne betekenis in het 

Nederlands pas vrij laat voorkomt. De oudere betekenis is 'plaats' en de moderne bete

kenis vinden we niet eerder dan in de loop van de dertiende eeuw (toen stad het woord 

burg ging vervangen). De enige attestaties in plaatsnamen vóór 1200 zijn (buiten 

mogelijk Dorestat) ": Blijdenstein (< 1152 cop. begin 15de e. Blidenstat), Heemstede 

(< wrsch. eind 11de e., 1125-1130 cop. ca. 1425, ca. 1150 Hemstede), en Stedum dat geacht 

wordt van Friese oorsprong te zijn '2. Daarnaast vinden we het Oudnederlands stade 

(< Gm. statha 'oever, aanlegplaats') in Abstede (< ca. 1180 Abbenstade), waarbij het de 

vraag is of het daadwerkelijk om verschillende etyma gaat. Nauw verwant aan in elk 
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geval deze laatste vorm is het (verouderd) Duitse Gestade 'oever' '3. De voorkeur gaat 

uit naar het Oudnederlands stat 'plaats', omdat Dorestat later evolueerde tot Duurstede 

(maar op grond van Abstede < Abbenstade < -statha is dit een zwak argument). 

Blok en Koch formuleerden de gedachte dat de vormen met -stat en die met -stad 

(beide vel. sim.) die 'sedert het derde kwart der achtste eeuw' naast elkaar voorkomen, 

betrekking hadden op twee naast (of tegenover) elkaar gelegen nederzettingen '. Deze 

interpretatie vond navolging onder archeologen die inderdaad een soort agglomeratie 

van nederzettingen aantroffen die deels na en deels naast elkaar floreerden '5. Het lijkt 

mij echter uiterst onwaarschijnlijk dat twee nederzettingen die vlak bij elkaar liggen en 

deels gelijktijdig floreren twee vrijwel homonieme (maar verschillende!) namen zou

den dragen (alsof aan weerszijden van het IJ Amsterdam tegenover 'Emsterdem' zou 

liggen). We hebben hier te maken met één naam die verwijst naar één plaats en de 

orthografische variatie zal eerder te maken hebben met zaken als schrijfgewoonte, de 

talige achtergronden van de betreffende auteur en volksetymologische aanpassingen 

binnen een veranderend taalklimaat waarin de naam wellicht niet langer doorzichtig 

was. 

Al met al lijkt er dus weinig bezwaar om bij de interpretatie van Dorestad uit te gaan 

van het Laatgallische doro- + het Oudnederlandse stat 'plaats' of het Oudnederlandse 

statha 'aanlegplaats' "'. Dit brengt ons terug bij de vraag naar de precieze betekenisvan 

het Laatgallische doro. In het Glossarium van Endlicher wordt die gegeven als 'rivier

monding; ingang, deur' waarbij we dus een semantische verschuiving zien van het oor

spronkelijke Proto-Keltische 'deur(vleugels)' (het woord gaat terug op een oude dualis) 

via het Gallisch 'door een deur of poort afgeschermde ruimte', 'marktplaats, stad' naar 

het Laatgallisch 'mondfing, van een rivier), deur'. Nu is er natuurlijk discussie over 

mogelijk tot op welke hoogte we mogen zeggen dat Dorestat in de monding van de 

(Oude) Rijn lag (de afstand tot Katwijk bedraagt al gauw 100 kilometer), maar het was 

in elk geval de eerste belangrijke havenplaats vanaf de monding. Ook valt te denken 

aan de mogelijkheid dat het punt waar de Lek aftakte van de Rijn werd beschouwd als 

een 'monding' ". Dat Dorestat een 'marktplaats, stad' was, zal geen betoog behoeven, 

dus deze betekenis past in elk geval. 

Het compositum 

Op basis van deze betekenissen ('monding' / 'stad' // 'plaats' / 'oever') zijn vier inter

pretaties mogelijk voor de naam Dorestat. Van deze vier gaat mijn voorkeur uit naar 

'stad-plaats', hoewel ik ook de mogelijkheid 'monding-plaats' niet onaantrekkelijk 

acht. Er blijken echter in het Nederlands meerdere vergelijkbare paren van (ongeveer) 

synonieme woorden te bestaan, waarbij het ene Keltisch en het andere Germaans is. 

Paren die bovendien ook samen een compositum kunnen vormen. Een voorbeeld is 

Domburg (< 'dunum-burgos), terwijl voortbordurend op de Keltische etymologie voor 
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Helinium, ook Hellegat(sluis) er mogelijk een is '8. Verder is er het tamelijk frequent 

voorkomen van de benaming kadijk voor middeleeuwse dijken en de terminus techni

cus zelzout voor zout gewonnen uit zilte turf (de zogenaamde 'zelnering') ". 

Opmerkelijk is dat in al deze gevallen het Keltische element als eerste optreedt. 

Wanneer ook Dorestat in deze categorie van composita thuishoort, zou de betekenis 

dus zoiets moeten zijn als '(markt)stad-plaats'. 

Een mogelijke parallel voor Dorestat als compositum van een Keltisch element met een 

Germaans element dat min of meer synoniem is, is de plaatsnaam Doornenburg 

(Gelderland). De oudste vermelding van deze naam luidt Doronburc (begin 9de e. cop. 

1170-1175) en het is waarschijnlijk beter hierin het Laatgallisch doro(n) te zien dan het 

Oudnederlands 'dorn 'met woekervokaal"20. De moderne vorm is dan -zeer begrijpelijk 

-ontstaan door volksetymologie. 

Het ligt natuurlijk voor de hand aan te nemen dat dergelijke woordparen en composita 

ontstonden in een omgeving (in tijd en ruimte) waarin Keltisch en Germaans met 

elkaar in nauw contact stonden. Bovendien is het de vraag of we voor Dorestat wel 

moeten kiezen tussen Keltisch en Germaans, waar om meerdere redenen een keuze 

tussen Romaans en Germaans aantrekkelijker lijkt te zijn. Dat het Nederlandse rivieren

gebied gedurende de Romeinse tijd sterk geromaniseerd was, en dat dit vrijwel zeker 

ook een brede kennis van het Latijn met zich meebracht, laat zich meer dan waarschijn

lijk maken. Dat het Romaans dat zich hieruit ontwikkelde werd gekenmerkt door een 

sterk Keltisch substraat, is betoogd door Peter Schrijver, die uitgaat van een ontwikke

ling die in grote lijnen parallel is aan die van het Picardisch ('Northwest Romance')-1. De 

inwoners van Dorestat zouden dus wel eens een sterk Keltisch gekleurd Romaans als 

omgangstaal kunnen hebben gehad, waarnaast zij zich voor de handel op het achter

land bedienden van - of toch tenminste te maken hadden met - een Westgermaans 

dat kan gelden als een van de voorlopers van het huidige Nederlands. 

Een andere indicatie voor Romaanse (klank)ontwikkelingen vormt de palatalisering van 

s voor / zoals we die aan het begin van dit artikel al zagen in patria Frigonum ". De g in 

deze vorm zal ongeveer hebben geklonken als de beginmedeklinker in 'gelatine'. 

Vergelijkbaar is castro Duristate Frigiones uit de eerste helft van de achtste eeuw (cop. 

ca. 900)23. Deze palatalisering begon al in het Laat-Latijn en werkte gedurende enkele 

eeuwen door, maar werd voor het begin van het literair Oudfrans weer ongedaan 

gemaakt, met een stemhebbende medeklinker als resultaat (bijvoorbeeld: Latijn man-

sionem > Romaans 'masjone > Oudfrans maizun > Modern Frans maison)'4. Deze palata

lisering kan het best worden begrepen als parallel aan de ontwikkeling van het dimuni-

tief suffix -tje < *-kïn, waarvoor ook de invloed van een Romaans substraat wordt aan

genomen : \ Zoals ook Peter Schrijver in de aangehaalde literatuur betoogt, vormen de 

ontwikkelingen in het 'Noordwestelijk (Gallo)romaans', dus die in het Proto- en Oud-

Picardisch, de naaste equivalenten voor wat wij hier zien M. We mogen dan ook aanne

men dat het Romaans van Dorestat sterk vergelijkbaar is met dit 'Proto-Picardisch'. 
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Duurstede 

De moderne vorm Duurstede vertoont voor de klinker in de eerste syllabe een ontwikke

ling die parallel is aan die in uur, waarvan wordt aangenomen dat het via het 

Oudfranse (h)ore teruggaat op het Latijnse hora 27. Dit sluit goed aan bij de veronder

stelling dat we het vroegmiddeleeuwse Dore(stat) als Romaans moeten beschouwen, 

zij het als een Keltisch leenwoord in dat Romaans. Er bestaat daarbij echter nog wel een 

probleem: de eerste lettergreep in het Gallische doro- < duron heeft een korte vocaal en 

die wordt ook voor Dorestat aangenomen. De 'oplossing' die Blok en Koch hiervoor aan

dragen, is dat we te maken hebben met een dertiende-eeuwse herinterpretatie op 

basis van uitsluitend schriftelijke bronnen28. De naam, en de uitspraak daarvan, zouden 

sinds circa 950 volledig vergeten zijn geraakt, om pas in de dertiende eeuw uit de 

archieven te worden opgediept om een 'in het kader van de feodale naamgeving' pas

sende naam voor het kasteel te leveren. De oudste vormen met u(u) dateren uit het eer

ste kwart van de veertiende eeuw. Uitgesloten kan deze verklaring niet worden, maar 

ik acht hem toch minder waarschijnlijk dan haar bedenkers, die hem zelf omschrijven 

als 'elegant'. Een minpunt lijkt mij onder meer dat we in dit geval moeten aannemen 

dat de ontwikkeling die zorgde voor hora > (h)ore > uur (en waarvoor ik buiten dit ene 

geval en Duurstede geen enkel ander voorbeeld vond) nog in de dertiende of veertiende 

eeuw productief was. 

Een andere mogelijkheid is om met Schrijver aan te nemen dat het Keltisch in 

Nederland nog in de vroege midde-leeuwen deelnam aan klankveranderingen zoals we 

die goed kennen voor het Brits-Keltisch w. Het Brits-Keltisch zag rond 600 een totale 

reorganisatie van het vocaalsysteem die wel wordt beschouwd als de meest kenmer

kende stap in de overgang van het Brits naar de Neo-Britse talen Wels, Cornisch en 

Bretons3". De vocaallengte verloor hierbij zijn fonemische karakter en werd voortaan 

(en wordt in de Neo-Britse talen nog steeds) bepaald door het accent en de opbouw van 

de syllabe. Hierbij zou doro- een lange o in de eerste syllabe hebben gekregen, waar

mee na een overstap van het woord naar het Germaans dit geheel klankwettig naar 

Duur(stede) zou leiden (mits de ontwikkeling zoals in uur productief was). In deze inter

pretatie had dus ook het vroegmiddeleeuwse Dorestat al een lange o. Maar ook in het 

Oudnederlands ontwikkelde ü in open syllabe zich tot ö ,!. (Later ontwikkelde deze 

klank zich tot /0:/, geschreven als eu, maar dit gebeurde niet voor r; zie ook de vorige 

alinea.) Deze rekking in open syllabe (ookö > ö) vond plaats 'in de loop van de twaalfde 

eeuw' en kan dus ook een rol hebben gespeeld bij Duurstede i2. 

Rijn, Levefano, Lek en IJssel 

Drie andere Keltische namen laten zich associëren met Dorestat. In de eerste plaats is 

dat die van de Rijn (< Gallisch rënos), de rivier waaraan de handelsplaats haar bestaan 

dankte". De tweede is Levefano, een plaats waarvan wede naam kennen van de Tabula 
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Deel van de Tabula Peutingeriana of Peutingerkaart met middenboven de vermelding van 'Levefano' in of 

nabij Wijk bij Duurstede. Deze kaart is een bandgetekende kopie uit de ude of 13de eeuw van een originele 

Romeinse reiskaart uit de jde tot 4de eeuw. (Afbeelding Collectie ROB,Codex Vindobonensis324, facsimile-uit

gave Craz J976J. 

Peutingeriana en waarvan algemeen wordt aangenomen dat die moet worden gezocht 

in of nabij Wijk bij Duurstede. In deze naam is het element fanum Latijn en kan leve-

worden gezien als het Keltische equivalent (met verlies van Proto-lndo-europese *p) 

van het Nederlandse vliet34. 

De derde is de naam van de Lek die in de oudste bronnen verschijnt als Lokkia(m) (777 

cop. eind 11de e., tweemaal) en Loccham (918-948 cop. eind 11de e.), naast vormen met e 

vanaf (waarschijnlijk) de eerste helft van de negende eeuw35. In het Gallische woord 

locu 'meer' is de consequent verschijnende o onverklaard (en daarmee diagnostisch) en 

het ligt voor de hand de naam van de Lek hiermee te verbinden ". Voor een vergelijkba

re (maar omgekeerde) semantische ontwikkeling kan worden verwezen naar het 

Oudiers rian 'zee, oceaan' (< rënos < reinos). In het Oudiers is dit een poëtisch (en 'early 

archaic') woord dat ook werd gebruikt als vertaling van de riviernaam Rijn. 

In de Romeinse tijd was de Lek nog een kleine en vrij onbetekenende aftakking van de 

hoofdstroom die werd gevormd door de Kromme Rijn. Waarschijnlijk in de derde eeuw 

werd de Lek actieveren ging zij meer water voeren, wat op den duur ten koste ging van 

de Kromme Rijn. Deze laatste rivier kreeg minder water en slibde langzaam dicht, tot 

hij in 1122 bij Wijk bij Duurstede werd afgedamd r . De verplaatsing van de hoofdstroom 

van Kromme Rijn naar Lek deed zich voor 'zeker niet voor de tiende eeuw en mogelijk 

pas veel later' 'K. 
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Ook de naam Ussel wordt regelmatig in verband gebracht met Keltische vormen. In de 

middeleeuwen is eerst Lacke et Isla (roe en ne e.) en later Isla et Lake (1122 en later) de 

benaming voor het gebied langs de Hollandse Ussel en de Lek. Een groot aantal 

Europese riviernamen gaat terug op iets dat in het Gallisch isara luidde. De betekenis 

daarvan is 'de onstuimige, de snelle'. We vinden deze riviernamen echter niet alleen in 

Keltisch gebied, maar onmiskenbaar ook daarbuiten, waarmee zij behoren tot de 

vroegste laag van Indo-europese (rivier)namen die door de Duitse taalkundige Hans 

Krahe (1898-1965) is omschreven als 'Oud-Europees'. Een Nederlandse (Vlaamse) rivier

naam die onomstreden teruggaat op isara is die van de IJzer (Ysera 846 cop. ca. 1320-

'30). 

In het geval van Ussel hebben we echter twee problemen. In de eerste plaats natuurlijk 

het feit dat deze naam uitgaat op een / en niet op een r. Alle vroege vormen van deze 

riviernaam (voor zowel de Hollandse als de Gelderse Us(s)el) luiden Isla, Isle (vel. sim.) '''. 

Daarnaast mogen we weliswaar met Delamarre aannemen dat Isara in het Gallisch 

voorkwam als riviernaam, maar zet hij ook uiteen dat dit een 'gedelexicaliseerde' naam 

zal zijn geweest40. Dat wil zeggen dat isara in het Gallisch uitsluitend een riviernaam 

was, en geen 'gewoon' woord. In de latere Keltische talen komen afleidingen van de 

Proto-lndo-europese wortel 'eis- in het geheel niet voor, dus alles wijst erop dat de 

naam niet Keltisch is (maar ouder). Daar komt bij dat in het Germaans deze wortel 

klankwettig evolueerde tot "is- en we dus (met een ander suffix) met evenveel recht 

zouden kunnen aannemen dat we met Ussel een Germaanse naam hebben. We hebben 

dan op zijn best twee verschillende riviernamen die stamverwant zijn. De conclusie uit 

dit alles moet zijn dat de etymologie van Ussel niet helder is en we niet kunnen beslis

sen of de naam via het Keltisch of het Germaans tot ons is gekomen. 

Opmerkelijk is nog wel dat de oudste vormen van de riviernaam Ussel identiek zijn met 

het Romaanse en Oudfranse woord isle 'eiland' (Modern Frans île < Latijn insula) dat we 

ook terugvinden in de plaatsnaam Lille I Rijsel (< l'île I ter Usel; Latijn apud Insulam 1063, 

apud Islam 1063 cop. 1775). Rijsel ontstond opeen eiland in de Deule, een zijrivier van de 

Leie, en Usel is in dit geval dus helemaal geen waternaam. We zouden op grond hiervan 

kunnen speculeren dat we Ussel niet moeten opvatten als een oorspronkelijke water

naam, maar dat de zo genoemde rivieren hun naam kregen op grond van de eilanden 

die erin, of de vruchtbare waarden die er langs lagen (in het Middeleeuws Latijn wordt 

in oorkonden het woord insula regelmatig gebruikt met de betekenis 'waard'). 

Wanneer dat juist zou zijn, gaat het uiteraard wel om namen die van oorsprong Latijn 

of Romaans zijn. 

Conclusies 

Zoals al enige tijd vrij algemeen werd aangenomen, is de plaatsnaam Dorestat inder

daad en ten minste deels van Keltische herkomst. Voor de etymologie kan echter niet 
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worden uitgegaan van het Proto-lers "dhworestu- 'deur'. Een beter aanknopingspunt 

biedt het Gallisch duron 'besloten marktplaats, plein; door een poort beschutte woon

plaats, stad', met de in het Glossarium van Endlicher geattesteerde laatklassieke (of 

vroegmiddeleeuwse?) vorm doro als vrijwel exacte parallel. Het tweede lid van de naam 

kan worden geïnterpreteerd als stad 'plaats' (of eventueel 'oever'). 

Er zijn aanwijzingen dat de taal waarin dit compositum ontstond, en die dus ook de taal 

van Dorestat zelf zal zijn geweest, een Romaanse was. Het gaat daarbij om een taal die 

net als het Latijn van Noordwest-Frankrijk en van Brittannië door een Keltisch substraat 

was beïnvloed en waarvan we dan ook mogen aannemen dat Keltische elementen uit 

onder meer de plaatsnaamgeving erin voortleefden. Dat het tweede element in het 

compositum Germaans is, kan een verwijzing in zich houden naar het oostelijke achter

land waarvoor Dorestat als handelsplaats zo belangrijk werd. Op de markt en in de 

haven van Dorestat zal naast Latijn en Keltisch (waarvan we niet weten hoe lang het 

inheems nog voortleefde, maar wellicht ook van Britse zeelieden, kooplui en reizigers) 

zeker ook Germaans zijn gesproken. 

Dat het Keltisch in Dorestat en omgeving inheems was, blijkt onder meer uit het gege

ven dat ook andere namen in de omgeving een Keltische etymologie hebben. Zoals 

Peter Schrijver in diverse publicaties heeft laten zien, is de invloed van dit Keltische (en 

Galloromaanse) substraat nog steeds herkenbaar in (delen van) het hedendaagse 

Nederlands. 

Met de inwoners van Dorestat en omgeving als sprekers van een Keltisch gekleurd 

Romaans dient zich tot slot nog een andere uitdagende conclusie aan: deze handelaars 

en ambachtslieden spraken 'dezelfde' taal als hun concurrenten/collegae in Ouentovic, 

de handelshaven aan de monding van de Canche die een cruciale rol speelde in de con

tacten met Engeland. Ouentovic is de wik 'handelsplaats' (< Latijn vicus) aan de Canche 

(< 'kantio-), waarbij de riviernaam teruggaat op het Gallisch cantos 'omtrek, rand, velg 

(van een of wiel)'. De Canche vormde in de Romeinse tijd de grens ('rand'?) tussen de 

gebieden van de Ambiani ten zuiden en de Morini ten noorden ervan. De vroegmiddel

eeuwse spellingen van deze namen met qu- zijn typisch Picardisch". Opmerkelijk is dat 

ook dit Gallisch cantos (< *kmtos) in het Nederlands werd geleend {kant 1. 'zijde, rand, 

(streek)' > 2. 'licht weefsel van linnen garen of zijde'). Het naast verwante Germaanse 

erfwoord is het Nederlandse hemd ('kledingstuk dat het lichaam omgeeft'). 

Mogelijkerwijs kunnen we in Dorestat en Ouentovic de benoembare uitersten zien van 

het gebied waar in de vroege middeleeuwen Keltisch, Romaans en Germaans elkaar 

intensief beïnvloedden en waar Keltische leenwoorden als de genoemde in een vroege 

voorloper van het Nederlands konden worden opgenomen om vervolgens weerte wor

den doorgegeven naar aangrenzende taalgebieden. Beide plaatsen vormden belangrij

ke knooppunten in een uitgebreid handelsnetwerk, en beide lagen zij aan een oude 

grens en bloeiden zij op in of nabij nederzettingen die al in de Romeinse tijd een rol 

speelden. 
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