TERUGBLIK
PLAATS- EN STREEKNAMEN IN HET GOOI
Verslag lezing Prof. Dr D.P. Blok op 18 januari 1989
Een zeer interessante avond. Daarover waren de aanwezigen het eens die de lezing
bijwoonden van Prof. Blok, hoogleraar naam- en plaatskunde van de VU te Amsterdam.
De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar werd traditiegetrouw georganiseerd in samenwerking met de Archeologische Werkgemeenschap Naerdincklant. Bijna 100 toehoorders luisterden met grote aandacht naar het boeiende betoog van Prof. Blok, die
zich zeer op zijn gemak voelde op het terrein dat hij al veertig jaar verkent. Het enthousiasme van zijn verhaal werd duidelijk overgebracht op de toehoorders. Naamkunde.
Het lijkt zo'n droog onderwerp. Maar met Prof. Blok bleek het een spannende vorm
van archeologische verkenning.
Waar de oudste geschiedenis van onze streek tekort schiet, kan de schrijfwijze van
namen, de ontleding en rubricering ervan nieuwe inzichten verschaffen over een periode die tot dan een zwart gat was. Vooral de schrijfwijze van namen voor de verbastering in de late middeleeuwen is vaak heel interessant omdat daaraan ontbrekende gegevens over ouderdom en functie van de plaatsen in de regio kan worden ontleend.
We zouden de lezing afbreuk doen door te pogen de inhoud in dit bestek weer te
geven. De redactie heeft zich voorgenomen om in een komend nummer van EP een
uitgebreidere samenvatting van de lezing te publiceren.
Een groot aantal toehoorders maakte tot slot gebruik van de rondvraag. De animo
was zo groot, dat de voorzitter van Naerdincklant, mevrouw Van Duijn-Franken de vragenstellers moest onderbreken om daarna Prof. Blok voor zijn bijdrage te bedanken.
Bij afwezigheid van de voorzitter van AP nam de penningmeester, de heer Meijer,
de honneurs waar. Hij bedankte de aanwezigen voor hun komst, maar zette daarbij
ons erelid Dr De Lange nog even in het zonnetje, die (samen met zijn eveneens hoogbejaarde vrouw) voor het eerst na zijn ongeluk weer de ledenavond bijwoonde.
J.L.

