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3 maart 1988 was het de beurt aan dr. G. van Roon, door het VU-fonds benoemdtothoögleraar
in de politieke geschiedenis (in de faculteit der sociaal-culturele wetenschappen), De titel van
zijn oratie luidt Trend en omsLag. BeLeid en politiek vanuit conjunctuurperspectief Het is niet
onbekend dat Van Raon zich de laatste jaren in zijn onderzoek sterk laat inspireren door de
conjunctuurtheorieën, in het bijzonder zoals door H. R:osenberg toegepast (wiens werk in de
noten van deze oratie overigens niet voorkomt), VaGT deze gelegenheid koos Van Roan de
internationale economis~he recessie van 1957-1958 als casus, Hij bespreekt daarbij de wissel
werkingen tussen de politieke en economische veranderingen in deze jaren. Hij concludeert
onder meer tot een schokwerking van deze economische recessie, die bijdroeg aan een politieke
klimaatsverandering. In relatie daarmee acht hij het einde van de jaren vijftig een caesuur in de
recente geschiedenis van Nederland: 'Met de jaren zestig begon in verschillende opzichteneen
nieuwe periode ... ' (22). Eén dag na Van Roon. op 4 maart 1988 dus, sprak dr; G. J. Schutte.
eveneens benoemd door het VU~fonds (leeropdracht: geschiedenis van het Nederlands protes
tantisme), zijn oratleHet calvinistisch Nederland uit. Uitgaand van Kuypers bekende,uitspraak
over 'ons puriteinsch en calvinistisch volk' (het calvinisme als de grondtoon van ons volkska
rakter) zoekt Schutte naar de betekenis die i.n de loop der tijd aan de tenn calvinistisch is
toegekend en stuit daarbij vanzelfsprekend op veel verwarring, curieuze beeldvorming, interes
sante vraagstukken en centrale problemen uit de Nederlandse geschiedenis. Dit zeer onderhou
dende betoog onderstreept overtuigend Schuttes impliciete en expliciete stelling darde geschie~

denis 'van het calvinisme en van de veelzijdige en ingewikkelde problematiek van zijn bijdrage
totde Nederlandse samenleving gedurende ruim vier eeuwen' het bestuderen nog altijd ten voile
waard is (23). Het gaat om een centraal thema van de Nederlandse geschiedenis in al zijn
facetten. al zou het onjuist zijn de Nederlandse geschiedenis daartoe te beperken (wat Schutte
dan ook geenszins beoogt). Alleen Schuttes oratie is officieel uitgegeven. De andere drie zijn
interne publikaties van de VU, (J. C. H. B.)

R. Rentenaar. E. Palmboom. ed.. De naamkunde tussen taal en cliltuur. Lezingen gehouden ter
gelegenheid \'an het veertigjarig hestaan van de afdeling naamkunde en neder:ettingsgeschie
denis mn het P. J. Meertens~instituut \'an de Koninklijke Nederlandse akademie van
wetenschappen (Cahiers van het P. J. Meertens-instituut I: Amsterdam: P. J. Meenens-instituut
voor dialectologie. volkskunde en naamkunde. 1988, vii + 77 blz.. j14.50. ISBN 90 70389 17
7).

In dit eerste deel van de nieuwe reeks Cahiers van het P. J. Meertens~instituut zijn de ie:dngen
opgenomen. die op 6 mei 1988 werden gehouden ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan
van de afdeling naamkunde en nederzettingsgeschiedenis van dit instituut. A. A. Weijnen
schetst' Het taalkundig klimaat in Nederland in 1948'. Litteratuurgeschiedenis. historische
grammatica. stilistiek. middelnederlands en dialectologie bepaalden het beeld. Het structuralis
me, aanvankelijk wantrouwig bekeken. was in opkomst. Maar uiteindelijk kwam vanuit de
bodemkunde het initiatief tot oprichting van het bureau voor naamkunde. In 'Historische
aspecten van de naamkunde' bespreekt D. P. Blok de bruikbaarheid van de naamkunde voor
taalgeschiedenis en algemene geschiedenis. Omdat de schrijftaal latijn was zijn inheemse
namen vrijwel de enige bron voor de vroegmiddeleeuwse volkstalen. Ze infonneren over
klankleer. woordvorming, wOordvoorraad en flectie. Blok waarschuwt tegen buitenlinguisti
sche conclusies op grond van·de etymologie van plaatsnamen. Voorde taalgeogratie blijken ook
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persoonsnamen bruikbaar. Confrontatie van naamsvonnen uit Nederrijnse scriptoria droeg
bijvoorbeeld bij aan de afgrenzing van oudsaksisch, oudfrankisch en oudhoogduits. Verder
wees de spreker op de waarde van antroponiemen voor het onderzoek naar verwantschapsrela
ties en op de waarde van toponiemen voor de geschiedenis van landschappen en nederzettingen.
Vibeke Dalberg behandelt in 'Afgrenzingsproblemen in de naamkunde' het verschil tussen
proprium en appellativum. De eigennaam is individueel aanwijzend, in zichzelf bepaald en
indifferent ten opzichte van de tegenstelling enkel-en meervoud. Wat betreft de semantische
eigenschappen IS het proprium enerzijds betekeni~loos omdat het de classificerende en eigen
schapsaangevende betekenis van het appellativum mist. Anderzijds bezit het vaak meer
secundaire connotaties en associatieve betekenissen. Tenslotte besteedt Dalberg aandacht aan
de problematiekrond de verschillende denotatumcategorieën binnen de toponymie en aan het
veelvuldig optredend metonymisch transport, In 'Aufgaben. Methoden und Perspektiven der
Sozioonomastik' stelt Friedhelm Debus dat antroponiemen enerzijds klasse- en standbepaald
zijn, anderzijds voot de drager een individualiserende en identificerende functie hebben. De
mentaliteit rond het naamgevingsproces is een complex van individuele en maatschappelijke
factoren, zoals traditie, beroep, ambitie, mode, zeldzaamheid, oorspronkelijke betekenis en
positieve connotaties. Toponiemen zijn vaker beschrijvend en kenmerkend. Toch bevatten ze
soms socio-onomastische aspecten als bezitsverhoudingen, modes en afgunst. (P. N. N.)

1. H. F. Bloemers, ed., Archeologie en oecologie van Holiand tussen Rijn en VUe (Studies in
prae~ en protohistorie Ir; Assen~Maastricht: Van Gorcum, 1988, viii + 267 blz., f62,50, ISBN
90 232 2382 9).

De dendrochronologie wordt een steeds belangrijker dateringsmethode bij het archeologisch
onderzoek. Groenman-van Waateringe en Van Beek melden in het eerste artikel van deze
bundel, dat de opgraving in hetcastellum van Valkenburg (Z-H) in 1980 behandelt, dat hout van
een graanpakhuis en een verbouwingsfase van de principia met deze methode in de vierde eeuw
gedateerd kon worden. Ook komen zij tot een nieuwe datering van twee al eerder opgegraven
horrea. deze graanpakhuizen zijn eveneens in de vierde eeuw gebouwd. Op grond daarvan en
gezien de onregelmatige reparaties van de horrea concluderen ze dat er in die eeuw regelmatig
romeinse legereenheden langs de Oude Rijn aanwezig geweest moeten zijn. Therkom behandelt
een tweede opgraving: nederzettingssporen uit de tweede en derde eeuw bij Schagen. Hoewel
veen daar: tegenwoordig nauwelijks meer voorkomt is het duidelijk dat de bewoning uit die tijd
op een veenlaag plaatsvond. Een derde bijdrage op cultureel archeologisch terrein is van Brandt.
Hij behandelt de lang verbeide typologie van het aardewerk uit de Westfriese bronstijd. De drie
overige bijdragen geven een overzicht van het ecologisch onderzoek in het westelijk kustgebied.
Pais behandelt de voedselgewassen in relatie tot de veranderingen in het milieu en de sociale
organisatie in de periode van circa 1300 voor Chr. tot circa 1300 na Chr. Bij de gegevens over
bos en hourgebruik die door Groenman-van Waateringe op een rij worden gezet blijkt dat in de
romeinse tijd import van eikehour belangrijk is geweest. De kennis van huisdieren. jacht en
visvangst wordt samengevat door. Van Wijngaarden~Bak:ker. Vanaf de ijzertijd kan een steeds
sterker accent op melkproduktie en kaasbereiding worden vastgesteld. In deze bundel zijn
resultaten van het eerste vijfjarige onderzoeksprogramma van het lP? in het kader van de
voorlopige tinanciering samengevat. De resultaten van een groot aantal scripties en deelonder~

zoeken zijn erin verwerkt. De bundel is dan ook onmisbaar voor diegenen die zich met de
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