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Inleiding
Het Netwerk Naamkunde is een platform waarop naamkundigen in Nederland en
Vlaanderen hun krachten bundelen en samenwerken als een groep - geografisch
verspreid, maar via internet en workshops toch als een eenheid.
Het gemeenschappelijke kenmerk van de leden van het Netwerk Naamkunde is dat zij
zich op een wetenschappelijke manier voor namen interesseren. De mate waarin en de
context waarbinnen zij zich met naamkunde bezighouden, is zeer verschillend.
Het Netwerk Naamkunde wordt organisatorisch en technisch ondersteund door het
Meertens Instituut. Deze ondersteuning bestaat onder meer uit het in kaart brengen
van de naamkundige activiteiten van de leden van het netwerk, het verzorgen van de
informatievoorziening voor de leden en het organiseren van workshops. De
technische ondersteuning betreft onder meer elektronische faciliteiten ten behoeve
van samenwerking en van gegevensuitwisseling, de toegankelijkheid van
gegevensbestanden, en de website. De eerste maanden na de oprichting van het
Netwerk Naamkunde in september 2006 hebben vooral in het teken gestaan van de
verbetering van de communicatiemogelijkheden tussen naamkundigen in Nederland
en Vlaanderen.
Leden
Eind 2006 bestond het Netwerk Naamkunde uit 70 leden; 51 Nederlandse en 19
Vlaamse naamkundigen. Deze 70 personen vertegenwoordigen de volgende
disciplines:
- taalkunde (39; inclusief historische taalkunde, dialectologie,
taalwetenschap, communicatiewetenschap, etymologie, lexicografie,
filologie)
- historische geografie (8)
- naamkunde (7)
- historische wetenschap (6)
- documentatie en archief (3)
- cartografie (2)
- letterkunde (2)
- overig (3)
De 70 personen hebben de volgende naamkundige onderzoeksinteresses:
- 32x (regionale) microtoponymie
- 17x (historische) toponymie
- 14x antroponymie, persoonsnaamkunde
- 4x (moderne) voornamen
- 4x straatnamen
- 4x naamkunde, algemeen
- 4x digitale ontwikkeling, ontsluiting data, GIS etc.
- 2x kartografie en toponymie
- 2x urbane namen (in economische sferen)
- 2x literaire onomastiek
- 2x namen in vergelijking met de woordenschat
- 1x bijnamen

Workshops
In 2006 zijn twee workshops gehouden. De eerste (9 juni 2006) stond in het teken van
de oprichting van het Netwerk Naamkunde. Tijdens deze bijeenkomst op het
Meertens Instituut in Amsterdam waren 24 leden aanwezig. Er is gesproken over de
aanleiding voor de oprichting van het Netwerk Naamkunde (het opmerkelijke contrast
tussen de maatschappelijke belangstelling voor naamkunde en de daadwerkelijke
investering in het vakgebied op wetenschappelijk terrein) en gediscussieerd over de
ontwikkeling van het Netwerk Naamkunde en de daarbij behorende organisatorische
en technische aspecten, zoals de wensen en behoeften ten aanzien van interne
communicatie, workshops en toegankelijkheid van digitale bestanden. Verder deed
Rob Belemans een voorstel voor een ondersteunende rol van het Vlaams Centrum
voor Volkscultuur in het Netwerk Naamkunde en presenteerden Willy van
Langendonck en Ann Marynissen het Leuvense college ‘Naamkunde als
interdisciplinaire wetenschap’. De workshop werd afgesloten met twee lezingen:
Gerrit Bloothooft ‘Bevolkingsgegevens van voornamen en familienamen uit de
Gemeentelijke Basis Administratie’ en Karel Gildemacher ‘Het speuren naar
appellatieven in plaatsnamen, het voorbeeld wier’.
Tijdens de tweede workshop (15 december 2006) waren 32 leden van het Netwerk
Naamkunde aanwezig. Naast organisatorische en technische mededelingen door
Reina Boerrigter en Harm Nijboer, gaf Leendert Brouwer een presentatie van het
online te raadplegen bibliografisch documentatiesysteem Namen en Naamkunde in
Nederland en elders. Het middagprogramma bestond uit twee lezingen en een
boekpresentatie. Tanneke Schoonheim sprak over ‘Toponiemen en de lexicografie
van het Nederlands’, Wim Hagoort over ‘Naamvorming van Arkemheense
microtoponiemen’. De boekpresentatie betrof ‘Nederlandse Plaatsnamen, historie en
herkomst’ van Gerald van Berkel en Kees Samplonius (Uitgeverij Het Spectrum,
2006). Na een uiteenzetting van de beide auteurs hield prof. dr. D.P. Blok een korte
lezing over de plaatsnaamkundige problematiek.
Website
De website van het Netwerk Naamkunde (www.naamkunde.net) is in 2006 ontworpen
en ontwikkeld. Grofweg is deze website opgebouwd uit drie onderdelen: een
onderdeel 'Alles over namen' met publieksinformatie over voornamen, familienamen
en plaatsnamen; een onderdeel 'Voor onderzoekers' met een beleidsstuk over het
Netwerk Naamkunde, een overzicht van de leden van het Netwerk Naamkunde,
verslagen van de workshops, en een publicatiemogelijkheid voor research papers; en
een onderdeel met online te raadplegen databanken. De website is begin 2007 online
gegaan.
Mailinglist
Voor de leden van het Netwerk Naamkunde bestaat sinds november 2006 de
mogelijkheid deel te nemen aan een digitaal discussieforum. Dit bestaat uit een
zogenaamde mailinglist. Bij aanvang van de mailinglist hebben zich 58 deelnemers
aangemeld. In november 2006 zijn er 51 berichten uitgewisseld, in december 2006 18
berichten. Naast uitwisseling van kennis en de aankondiging van congressen en
publicaties, vinden er levendige discussies plaats.

Naamkundige activiteiten leden
In de loop van 2007 is de leden van het Netwerk Naamkunde gevraagd een overzicht
te geven van hun naamkundige activiteiten in 2006. Op het moment van die oproep
had het Netwerk Naamkunde 77 leden. Daarvan hebben 45 leden op die vraag
gereageerd (waaronder negen berichten van leden die geen specifiek naamkundige
activiteiten hadden verricht in 2006). De activiteiten zijn geordend op de volgende
onderwerpen: onderwijs, lopende projecten, dataverzameling, publicaties, lezingen,
organisatie workshops / projectgroepen / overige bijeenkomsten, overige activiteiten,
voorlichting (pers).
Onderwijs
- Belmans, Gie: Cursus ‘Lexikologie: Eigennamen im Deutschen’, Universiteit
Antwerpen, december 2005 - januari 2006.
- Ormeling, Ferjan: VN-cursus ‘Toponymie’, Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen, Wenen, 15 - 27 maart 2006.
- Ormeling, Ferjan: VN-cursus ‘Toponymie’, Maputo, 15 september - 1 oktober
2006.
- Vervloet, Jelle: Onderdeel 'Naamkunde' tijdens het college Historische Geografie
en Cultuurhistorisch Landschapsonderzoek, Wageningen UR.
Lopende projecten
- Groot, Loek: Voorbereiding van het artikel 'Name clustering on the basis of
parental preferences' in samenwerking met Gerrit Bloothooft.
- Hessmann, Pierre: Voorbereiding van een artikel over "Bergnamen um Höxter
(Westfalen)", te verschijnen in 2008.
- Marynissen, Ann: Atlas van de familienamen in het Nederlandse taalgebied,
http://users.telenet.be/ann.marynissen/atlasfn.html
- Mennen, Victor: Studie van de gemeentenamen van de provincie BelgischLimburg. Verzameling van attestaties, etymologische verklaring, lokale uitspraak
van de gemeentenaam.
- Mennen, Victor: Voorbereiding van het Woordenboek van de Vlaamse
gemeentenamen (in samenwerking met collega-naamkundigen uit de andere
provincies).
- Ormeling, Ferjan: Onderzoek naar de aard van de namen op kaarten van de VOC
ten behoeve van de Grote atlas van de VOC.
- Ormeling, Ferjan: EuroGeoNames-project in samenwerking met Bundesamt für
Kartographie und Geodäsie, GeoDan, Kadaster. Het creëren van een virtuele
Europese database van geografische namen. De Universiteit Utrecht draagt
hieraan bij met onderzoek naar exoniemen en naar de user/business requirements
voor een dergelijke database, die via een server begin 2009 toegankelijk moet
zijn.
- Quak, Arend: Werkzaamheden voor het Oudnederlands woordenboek: het
beschrijven van het appellatieve materiaal in Oudnederlandse plaatsnamen tot en
met 1200.
- Roeleveld, Annelies: Werkzaamheden als bureauredacteur van het Etymologisch
Woordenboek der Nederlandse Taal: Schrijven en redigeren van lemma's waarvan
er enige tientallen als eerste en een aantal als tweede of derde attestatie
voorkomen in een toponiem.
- Ruijsendaal, Els: Voorbereiding van de publicatie Leiden binnen de veste.
Aardrijkskundige namen, vnl. straatnamen: taalkundige aspecten.

-

-

-

-

Schaars, Lex en Loes Maas, Staring Instituut: Inventarisatie en publicatie van
Achterhoekse en Liemerse boerderij- en veldnamen.
Schaars, Lex: Voorbereiding van een uitgave van de namen in de voormalige
gemeente Wisch.
Schaars, Lex: Inventarisatie en publicatie (in een reeks) van de namen in de
(voormalige) gemeenten Doetinchem, Wehl, Lichtenvoorde, Groenlo en
Rijnwaarden.
Spek, Theo: Projectleiding van het NWO-project Biografie Nationaal Landschap
Drentse Aa (onderdeel Stimuleringsprogramma Bodemarchief in Behoud en
Ontwikkeling) in samenwerking met dr. H. Elerie. Belangrijk onderdeel hiervan is
het project 'Levende veldnamenatlas', gericht op het zoeken naar nieuwe
maatschappelijke toepassingen van historische veldnamen in het Drentse Aagebied. Binnen dit project werken vakspecialisten (historisch geografen,
naamkundigen, landschapsarchitecten) intensief samen met bewoners,
vrijwilligers en kunstenaars.
Vangheluwe, Daniel: Voorbereiding van een publicatie over veldnamen en de
oude kadasterkaarten (1832) in Bergeijk. Bij de veldnamen worden de resultaten
van lokaal historisch onderzoek betrokken van de jaren 1990-2007. In het kader
hiervan zijn 1800 namen geïnventariseerd, op de kaart gezet en historisch,
taalkundig, geografisch, landschappelijk en landbouwkundig verklaard.
Vangheluwe, Daniel: Aanvullend, een onderzoek naar de oude grenzen van het
dorp en de parochie Bergeijk.
Vangheluwe, Daniel: Voorbereiding van een publicatie over Enderakkers, een oud
akkercomplex te Bergeijk, in samenwerking met Theo Spek. Het landschap en de
geografie op Enderakkers wordt onder andere besproken aan de hand van de
veldnamen ter plaatse.

Dataverzameling
- Mennen, Victor: Verzamelen van de plaatsnamen van de gemeente Koersel
(Belgisch-Limburg) ter voorbereiding van een naamkundige en
landschapshistorische monografie in samenwerking met J. Burny.
- Ormeling, Ferjan: Creëren van een bestand met geografische namen van de VOC
met indicatie van het soort benoemde objecten, moderne equivalenten, locatie,
coördinaten, ten behoeve van de Grote atlas van de VOC.
- Otten, Dirk: Veldwerk (bezoek aan ruim 500 boerderijen) voor een boek over
ruim 1000 boerderijnamen in de gemeente Voorst, aangetroffen in
archiefmateriaal uit de periode 950-1950.
- Ruijsendaal, Els: Dataverzameling van Nederlandse plaats- en straatnamen in
andere taalgebieden.
- Sanders, Ewoud: Ontwikkeling van een digitale bibliotheek, waar ook een
afdeling naamkunde in zit.
- Vervloet, Jelle, Wageningen UR: Medewerking aan de voorbereiding GIS
veldnamen van het Meertens Instituut.
Publicaties
- Bont, Chr. de ( 2006) Onder de Biesbos; historisch-geografische en naamkundige
bouwstenen voor een reconstructie van het in 1421 verdronken middeleeuwse
cultuurlandschap van de Groote Waard. In: Tijdschrift voor
Waterstaatsgeschiedenis, 15, nr. 2, p. 47-65.
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Boerrigter, Reina (2006) ‘Municipal policy regarding street names in Dutch
Limburg and Frisia.’ In: K. Gildemacher & F. Ormeling & A. Versloot [red.]
Proceedings of the International Conference on Minority Names/Indigenous
Names and Multilingual Areas. Faculty of Geosciences - Geomedia, Utrecht
University, pp. 43-51.
Boerrigter, Reina (2006) ‘Naamkundedossier: De betekenis van namen;
Straatnamen: regelgeving en originaliteit.’ Kennislink,
http://www.kennislink.nl/web/show?id=151075.
Brouwer, Leendert (2006) ‘Namendag.’ In: Peter Smulders & Tamara Mewe
[red.] Onze Taal taalkalender 2007. Sdu, Den Haag.
Brouwer, Leendert & Frans Hinskens (2006) ‘Van Abbegeasterkeatting naar
Zansterpijpje. -ster in noordelijke aardrijkskundige namen.’ Taal en Tongval.
Themanummer: Het morfologische landschap van het Nederlands. (19), 71-95.
Brouwer, Leendert (2006) ‘De naammythe van Napoleon.’ Respons (8), 17-23.
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Dalen-Oskam, K.H. van (2006) 'Mapping the Onymic Landscape'. In: Maria
Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide de Camilli e Bruno Porcelli
(eds.): Il nome nel testo. Rivista internazionale di onomastica letteraria VIII, p.
93-103. Atti del XXII Congresso Internatzionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28
agosto - 4 settembre 2005 (Proceedings of the 22nd International Congress of
Onomastic Sciences, Pisa 28. Aug. - 3. Sept. 2005), vol. III.
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Debrabandere, Frans (2006) Hoe wij aan familienamen kwamen. In: Wat iedereen
van het Nederlands moet weten en waarom, Amsterdam, blz. 161-169.
Debrabandere, Frans (2006) Les noms de famille flamands dans le Nord de la France.
In: Anthroponymie et toponymie flamandes. Actes du Colloque, Université
Catholique de Lille, 63-71.
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Gerritzen, Doreen & Enzo Caffarelli (2006) ‘International onomastic projects.
Possible themes, practical problems and benefits.’ Rivista Italiana di Onomastica
XII (1), 199-219.
Gerritzen, Doreen (2006) ‘Voornamen in Limburg.’ Jaarboek van de Vereniging
voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 8, 37-53.
Gerritzen, Doreen (2006) ‘Naming Children in a Globalizing World.’ Acta
Onomastica XLVII, 177-184.
Gerritzen, Doreen (2006) ‘Naamkundedossier: De betekenis van namen;
Voornamen: wat zegt je voornaam over jou? Kennislink,
http://www.kennislink.nl/web/show?id=151075
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Hagoort, W.J. (2006) De Gelderse zeepolder Arkemheen. Namen van bouw-,
hooi- en weilanden, boerderijen, beken en wegen. Gemeenten Nijkerk en Putten
(806-2002). Walburg Pers, Zutphen.
Hagoort, Wim (2006) Naamvorming van Arkemheense microtoponiemen.
Netwerk Naamkunde
(http://www.naamkunde.net/images/pdf/Hagoort%20Arkemheense%20microtopo
niemen.pdf).
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Kempeneers, Paul (2006) Zoektocht naar de kerk van Weerde. Aarschot.
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Kempeneers, Paul (2006) ‘Tiense Sprokkels’ In: Publipers, het advertentieblad
voor Tienen en omgeving, nr. 211 tot 231.
Kempeneers, Paul (2006) ‘Toponymie van Sint-Margriet Houtem’ In: OostBrabant, Tielt-Winge, nr. 3, blz. 101-228.
Kempeneers, Paul (2006) ‘De Wittevrouwen van Sint-Katherijnenberg’ In:
Museumopener, Tienen, nr. 3, p. 12-13.
Kempeneers, Paul (2006) ‘Pachthoven van Savooie’ In: Museumstrip, Leuven, nr.
3, juli-sept., blz. 44-46.
Kempeneers, Paul (2006) ‘Toponymie van Vissenaken. Een geschiedkundige en
toponymische studie’ In: Handelingen van de KCTD, LXXVIII, Tongeren, pp.
99-350.
Kempeneers, Paul (2006) 19 bijdragen in Brabant, jg. XXXXIII, nr. 4.
Keunen, Luuk (2006) ‘Biografie van een boerenerf in de buurschap Wechele bij
Deventer. ‘den camp te Weechle daer die bussch plach te stane’’ In: HistorischGeografisch Tijdschrift, jaargang 24, p. 49-57. Matrijs, Utrecht.
Keunen, L.J. and Beek, R. van (2006) ‘A cultural biography of the coversand
landscapes in the Salland and Achterhoek Regions. The aims and methods of the
Eastern Netherlands Project’ In: Berichten van de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (Proceedings of the National Service for
Archaeological Heritage in the Netherlands), vol. 46, p. 355-375. Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Amersfoort.
Keunen, Luuk (2006) ‘"... der grosse und kleine hoff undt darauff bestehendes
dorpff Neede ...". De ontwikkeling van de hof en het dorp Neede’ In: Kleine
Reeks, deel 12, Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo, Eibergen.
Keunen, Luuk (2006)’"... uit een hoeve en goed geheten die hoeve ter Voirt te
Deurne ..." De historie van de boerderij Bakelseweg 44 te Deurne, en zijn
voorgangers, gelegen in het middeleeuwse gehucht De Voort’ In: D’n
Uytbeyndel. Periodiek van Heemkundekring H.N. Ouwerling – Deurne, nr. 60, p.
27-35.
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Langendonck, Willy van (2006) ‘Semantic considerations in recent onomastic
research: a survey’ In: History of the Language Sciences. An International
Handbook on the Evolution of the Study of Languages from the Beginnings to the
Present (Handbooks of Linguistics and Communication Science). Ed. by S.
Auroux, K. Koerner, H.-J. Niederehe & K. Versteegh. Berlin: Mouton de Gruyter,
art. 234, p. 2229-2234.
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Marynissen, Ann (2006) ‘Dr. Jan Lindemans (1888-1963)’ In: Bio- en
bibliografisch lexicon van de neerlandistiek
(http://www.dbnl.org/tekst/anro001bioe01_01/lind010.htm)
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Ormeling, F.J. (2006) ‘Report of the Convenor of the Working Group on Training
Courses in Toponymy 2004-2006’ Working Paper 41, Twenty-third Session,
United Nations, Group of Experts on Geographical Names, Vienna, 28 March - 4
April, 4 pp.
Ormeling, F.J. (2006) ‘Report of Geonames 2005’ the UNGEGN-DGSD
International Conference on Minority Names, Indigenous Names and Multilingual
Areas Working Paper 42, Twenty-third Session, United Nations, Group of Experts
on Geographical Names, Vienna, 28 March - 4 April, 4 pp.
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Ormeling, F.J. (2006) ‘Teaching toponymy through the web’ In: Onoma 39, 265275.
Ormeling, F.J. (2006) ‘Fieldwork to authorized names: the 'owner decides'
principle: Examples from the Netherlands of written instructions for surveyors for
collecting toponyms in the field’ In: D. Orth and H. Kerfoot (Eds.) Manual for the
standardization of geographical names. New York: UNGEGN, United Nations,
133-143.
Ormeling, F.J. (2006) ‘Minority toponyms on maps: Vingt ans apres,’ In: K.F.
Gildemacher, F.J. Ormeling and A. Versloot (Eds.) Proceedings of the
international conference on Minority Names/Indigenous Names and Multilingual
areas Geonames. Utrecht: Utrecht University, 145-152.
Ormeling, F.J., K.F. Gildemacher & A. Versloot (Eds.) (2006) Proceedings of the
international conference on Minority Names/Indigenous Names and Multilingual
areas Geonames 2005. Utrecht: Utrecht University.
Ormeling, Ferjan, Günter Schilder, Jacques Moerman, Paul van den Brink en
Hans Ferwerda (2006) Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie =
Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company, I: Atlas Isaak de
Graaf - Atlas Amsterdam. - Voorburg: Asia Maior, i.s.m. KNAG, Nationaal
Archief en Explokart/Fac. Geowetenschappen. Hierin pp 33-37 hoofdstuk over
Geografische namen in de atlas Izaak de Graaf, en alle namen van de
manuscriptkaarten getranscribeerd, gerubriceerd en van moderne equivalenten
voorzien.
Otten, Dirk (2006) Lebuïnus, een gedreven missionaris. Verloren, Hilversum. Met
drie naamkundige hoofdstukjes (1. Liafwin - Lebuïnus 2. Het bronwater Wilp 3.
De nederzettingsnaam Deventer).
Otten, Dirk (2006) Veldnamen in Voorst. Geschiedenis, naamsverklaring en atlas.
IJsselacademie, Kampen.
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Otten, Gerard (2006)‘Nieuwe straatnamen (XVII)’, in Engelrecht van Nassau,
kwartaalblad van de Heemkundige Kring Breda, p. 15-20; ‘Nieuwe straatnamen
(XVIII)’, p. 76-78; ‘Nieuwe straatnamen (XIX)’, p. 118-124; ‘Nieuwe
straatnamen (XX)’, p. 167-169.
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Quak, Arend (2006) ‘Wageningen’ In: Reallexikon der Germanischen
Altertumskunde, Band 33, Berlin/New York, 78-79.
Quak, Arend (2006) ‘Walcheren’ In: Reallexikon der Germanischen
Altertumskunde, Band 33, Berlin/New York, 100-101.
Quak, Arend (2006) (Recensie van) Theo Vennemann gen. Nierfeld, Europa
Vasconica - Europa Semitica (Trends in Linguistics. Studies and Monographs 138),
Berlin-New York 2003, In: In: Harry Perridon & Arend Quak (Hgg.), Uppa
swänzsko oc uppa dansko. Studien zum Altostnordischen = ABäG 61, 309-14.
Quak, Arend (2006) (Recensie van) Egon Felder. Die Personennamen auf den
merowingischen Münzen der Bibliothèque nationale de France (Bayerische
Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Klasse, Abhandlungen NF, Heft 122.
Veröffentlichung der Kommission für Namenforschung, München 2003, In: ABäG
61, 315-18.
Quak, Arend (2006) (Recensie van) Friedrich E. Grünzweig. Runeninschriften auf
Waffen. Inschriften vom 2. Jahrhundert n. Chr. bis ins Hochmittelalter (Wiener
Studien zur Skandinavistik Band 11), Wien 2004 , In: ABäG 62, 288-90.
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Quak, Arend (2006) (Recensie van) Robert Nedoma. Personennamen in
südgermanischen Runeninschriften. Studien zur altgermanischen Namenkunde
I,1,1 (Indogermanische Bibliothek. Dritte Reihe), Heidelberg 2004, In: ABäG 62,
290-92.
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(www.tongoeman) en Netwerk Naamkunde
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Lauran Toorians (2006) 'De Cananefaten in taalkundig perspectief' In: Wilco de
Jonge, Jos Bazelmans & Dick de Jager (eds), Forum Hadriani. Van Romeinse stad
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Lauran Toorians (2006) historische en naamkundige bijdragen voor de website
www.stuipzandloper.nl.
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bijnamen).

Lezingen
- Belmans, Gie: Mikrotoponyme als Nachweis ehemaliger FeldbrandsteinProduktion im östlichen Altkreis Borken (Westmünsterland). Names in the
Economy, Universiteit Antwerpen, juni 2006.
- Bloothooft, Gerrit: Bevolkingsgegevens van voornamen en familienamen uit de
Gemeentelijke Basis Administratie. Workshop Netwerk Naamkunde, Amsterdam,
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- Bloothooft, Gerrit: Analysis of first names in The Netherlands, full population
studies, CTL colloquim, Uil-OTS, Utrecht, 16/06/06,
(http://www.let.uu.nl/%7EGerrit.Bloothooft/personal/Publications/First%20names
%20UiL-OTS.ppt).
- Boerrigter, Reina, Doreen Gerritzen en Harm Nijboer: Presentatie van
inhoudelijke, organisatorische en technische aspecten van het Netwerk
Naamkunde. Workshop Netwerk Naamkunde, Amsterdam, 15 december 2006
(http://www.naamkunde.net/images/presentaties/workshop%20netwerk%20naam
kunde.pdf).
- Boerrigter, Reina: Street names and naming streets in the Dutch provinces
Limburg and Frisia. Place names and identities in multicultural contexts,
Kárášjohka, Noorwegen, 19-08-2006.
- Brouwer, Leendert: Presentatie van het bibliografische documentatiesysteem
Namen en Naamkunde in Nederland en elders. Workshop Netwerk Naamkunde,
Amsterdam, 15 december 2006.
- Clerinx, Herman: 'Kelten en de Lage landen: drank en wagens'. Onderdeel van
deze lezing (meerdere keren gegeven) is een taalkundig luik, met Keltische
plaatsnamen uit onze gebieden als vertrekpunt.
- Gerritzen, Doreen: Voornamen in Holland. Hollanders op drift. Migratie en
demografische ontwikkelingen in Holland in de 19e en 20e eeuw, Historische
Steekproef Nederland, Den Haag, 6 oktober 2006
(http://www.iisg.nl/~hsn/news/hollandersopdrift.php).
- Gildemacher, Karel: Het speuren naar appellatieven in plaatsnamen, het voorbeeld
wier. Workshop Netwerk Naamkunde, Amsterdam 9 juni 2006
(http://www.naamkunde.net/images/presentaties/gildemacher.ppt).
- Hagoort, Wim: Naamvorming van Arkemheense microtoponiemen. Workshop
Netwerk Naamkunde, Amsterdam, 15 december 2006
(http://www.naamkunde.net/images/presentaties/Hagoort%20hand-out.pdf).
- Hagoort, Wim: Enkele lezingen tijdens regionale bijeenkomsten.
- Hottenhuis, André: Lezingen over plaatselijke familienamen in Oldenzaal,
Enschede, Delden en Borne voor groepen van 70 tot 120 personen.
- Langendonck, Willy van: Lezingen te Riga en Vilnius over de theorie van de
eigennaam.
- Langendonck, Willy van: The classification of foundling names vs. ordinary
surnames. 14th International Congress of the Names Society of Southern Africa,
KwaZulu, Ithala 2006.
- Langendonck, Willy van, en Ann Marynissen: Het Leuvense college Naamkunde
als interdisciplinaire wetenschap. Workshop Netwerk Naamkunde. Meertens
Instituut Amsterdam, 9 juni 2006
(http://www.naamkunde.net/images/presentaties/collegesleuven.pdf).
- Marynissen, Ann: Familienamentypes in het Nederlandse en het Duitse
taalgebied. Bijeenkomst van universitaire docenten Nederlands in het Duitse
taalgebied. Zürich, 17-19 maart 2006.

-

-

Mennen, Victor: Herkomst en woonplaats als benoemingsmotieven bij
familienamen va de Limburgse Kempen. Koninklijke Commissie voor Toponymie
en Dialectologie.
Mennen, Victor: Het plaatsnaamkundige onderzoek in je dorp (stad). Verbond
voor Heemkunde, provincie Belgisch-Limburg.
Ormeling, Ferjan: Maps and politics, lezing over de behandeling geografische
namen op kaarten Balkanlanden bij stichting ELIA, Thessaloniki, 21 mei 2006.
Otten, Dirk: Dia-lezingen over de landschaps-, ontginnings- en
bewoningsgeschiedenis van de Noord- en Oost-Veluwe.
Ruijsendaal, Els: Straatnamen als erfgoed in onze taal en cultuur. Brakke Grond,
Amsterdam.
Segers, Jan: (Sint-)Trudo in de naamgeving. VLDN, Sint-Truiden, 25-11-2006
(Te verschijnen in Jaarboek nr. 9 (2007) van de VLDN).
Segers, Jan: Enkele lezingen over familienamen voor lokale verenigingen en
kringen.
Schoonheim, Tanneke: Toponiemen en de lexicografie van het Nederlands.
Workshop Netwerk Naamkunde, Amsterdam, 15 december 2006
(http://www.naamkunde.net/images/presentaties/schoonheim%20toponiemen%20
woordenboeken.pdf).

Organisatie workshops / projectgroepen / overige bijeenkomsten
- Kremer, Ludger: International Symposium "Names in the Economy and in
Economic History: Synchronic and Diachronic Aspects", 15-17 juni 2006,
Universiteit van Antwerpen.
- Ormeling, Ferjan: In november en december 2006 werd een op 15 januari 2007 op
de Universiteit Utrecht gehouden workshop over de user/business requirements
voor een Europese geografische namen web service voorbereid.
- Ormeling, Ferjan: Voorzitter van de bijeenkomst over training courses in
toponymy en rapporteur van de bijeenkomst over toponymic terminology tijdens
de 23e sessie van de United Nations Group of Experts on Geographical Names in
Wenen, 28 maart - 4 april.
Overige activiteiten
- Dalen, Oskam, Karina van: organisatie van en aanwezigheid bij ICOS Board
Meeting, Den Haag, 23-25 maart (als Treasurer van ICOS).
- Hagoort, Wim: Promotie RUG op 1 juni 2006 op dissertatie De Gelderse
zeepolder Arkemheen. Namen van bouw-, hooi- en weilanden, boerderijen, beken
en wegen. Gemeenten Nijkerk en Putten (806-2002).
- Hottenhuis, André: Naamkundige dienstverlening voor het Van Deinse Instituut,
nu de TwentseWelle. Met een frequentie van enkele malen per week, direct,
telefonisch of per mail.
- Hottenhuis, André: Sporadisch naamkundige werkzaamheden met betrekking tot
het Twents Woordenboek.
- Mennen, Victor: Toponymische wandeling in Lommel (Lommel-Kattenbos).
Thema: plaatsnamen als weerspiegeling van het landschap.
- Nijboer, Harm: Opzetten website Netwerk Naamkunde.
- Ormeling, Ferjan: Bijhouden van de website van de Nederlandse Taalunie met
betrekking tot buitenlandse aardrijkskundige namen.
- Ormeling, Ferjan: Leiden van de jaarlijkse bijeenkomst van de Werkgroep
Buitenlandse Aardrijkskundige Namen van de Nederlandse taalunie.

-

Ormeling, Ferjan: Leiden van de jaarlijkse bijeenkomst van de Adviescommissie
aardrijkskundige namen in Nederland van de KNAW.
Otten, Gerard: Betrokken bij de straatnaamgeving in de gemeente Breda.
Reinsma, Riemer: Workshop ‘Geografische Namen’ op de ‘Werelddag’, een
evenement voor leraren georganiseerd door uitgeverij Malmberg, 6 november
2006.

Voorlichting (pers)
- Bloothooft, Gerrit: Contact met de pers naar aanleiding van het persbericht van
Wegener DM over de relatie tussen hun sociaal-economische gegevens en namen.
- Boerrigter, Reina: Meegewerkt aan het februarinummer van Quest: het dossier
‘Straat zoekt naam. Een goede straatnaam moet vooral lekker klinken.'
- Brouwer, Leendert: Interviews voor het Belgische programma 'Man bijt hond' en
voor 'Het Hart van Nederland', het nieuwsprogramma van RTL4.
- Gerritzen, Doreen: Interviews en schriftelijke bijdragen aan tijdschriften en
kranten (algemene informatie, tenzij anders aangegeven): Quest, Wij Jonge
Ouders, Dagblad van het Noorden ('Naam Rembrandt komt weinig voor?'),
Eindhovens Dagblad ('Waarom hebben vrouwen Toos als roepnaam, terwijl
Catharina hun doopnaam is?'), HP/De Tijd, De Morgen; interviews voor BNR
Nieuwsradio en TV Gelderland, De Geschiedenisbus; Column voor bond nummer
7 (‘Ik ben mijn voornaam en ik heb een achternaam’).
- Hagoort, Wim: N.a.v. de dissertatie zijn er artikelen verschenen in diverse bladen:
Ermelo's Nieuwblad, De Stentor, Barneveldse Krant, Amersfoortse Krant,
Algemeen Dagblad, De Stad Nijkerk, De Landpachter, UK (Nieuwsblad RUG).
- Marynissen, Ann: interview op VTM-nieuws over trends in de recente
voornaamgeving: oude namen komen terug in moderne vorm, 8 mei 2006, 19.00
uur.

