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Het doet me veel genoegen hier vandaag te mogen spreken, te meer 
omdat ik twee aspecten van Willy als naamkundige kan belichten die hem 
heel bijzonder maken.  Dat is in de eerste plaats zijn aandacht voor 
naamtheorie, een thema dat als een rode draad door zijn naamkundige 
werk loopt. En in de tweede plaats de cruciale rol die hij decennialang 
gespeeld heeft binnen de internationale naamkundige wereld. Op die 
internationale activiteiten kom ik uitvoerig terug, nu eerst kort iets over 
zijn naamtheoretisch werk.  
 
Dat is namelijk een terugkerend thema in zijn naamkundig werk, iets dat 
helemaal niet vanzelfsprekend is binnen de  naamkunde. Weliswaar heeft 
Willy onderzoek gedaan dat concreter is – en dus meer tot de verbeelding 
spreekt – zoals naar vondelingennamen en bijnamen van scholieren, maar 
zijn zwaartepunt heeft toch steeds bij de theoretische reflectie op het 
verschijnsel eigennaam gelegen. Onlangs heeft zijn dat onderzoek 
geresulteerd in het verschijnen van een dik Engelstalig boek,  Theory and 
Typology of Proper Names, dat ongetwijfeld een standaardwerk zal 
worden binnen de naamkundige wereld, zeker ook internationaal. En 
daarmee kom ik bij mijn eigenlijke thema, namelijk de rol van Willy 
binnen de internationale naamkundige wereld, in het bijzonder binnen de 
internationale naamkunde vereniging ICOS en het tijdschrift van die 
vereniging: Onoma. ICOS stond aanvankelijk voor  International 
Committee of Onomastic Sciences en later voor  International Counsil of 
Onomastic Sciences.    
  
Willy werkte vanaf 1964 op het Instituut voor Naamkunde, hier aan de 
universiteit van Leuven. Daar was ook van 1949 tot 2002 het 
Internationaal Centrum voor Naamkunde gevestigd, de zetel van ICOS. 
Na de dood van stichter van ICOS, Henri van de Wijer, werd Henri Draye 
(vader van de huidige decaan) automatisch secretaris-generaal – of 
voorzitter, zoals we nu zouden zeggen. Willy was zijn secretaris en 
daarnaast hoofdredacteur van Onoma, een rol die ik enkele jaren geleden 
van hem heb overgenomen. Na de dood van Henri Draye werd Karel 
Roelandts secretaris-generaal, maar die was niet zo enthousiast over deze 
taak. Vrij snel heeft Bill Nicolaisen heeft het overgenomen. Er ontstond 
in die tijd wel een comité, met Nicolaisen als voorzitter, verder Ernst 
Eichler en Marianne Blomqvist, en Willy als secretaris.  
 
 



Willy was daarnaast ook penningmeester en zoals hij zelf zegt “de centen 
innen en de boekhouding waren geen sinecure”. Het financiële gedeelte 
van zijn werk voor ICOS moet op den duur steeds moeilijker voor hem 
zijn geworden, omdat de Belgische overheid niet meer zo makkelijk met 
geld over de brug wilde komen als men dat vroeger gewend was.  
Vanaf 1990 begint de sfeer binnen ICOS wat te veranderen onder invloed 
van de ambitieuze Dieter Kremer uit Trier. Alles werd formeler geregeld, 
onder meer door het organiseren van verkiezingen om te komen tot een 
ICOS-bestuur en door het opstellen van statuten, waar vervolgens 
eindeloos over werd vergaderd.  Dat werd beslist niet alleen door Willy 
betreurd.  De problemen verbonden met de verandering van de juridische 
status van ICOS zullen hem heel wat zenuwen hebben gekost, maar op de 
een of andere manier heeft hij er toch altijd zijn goede humeur bij weten 
te bewaren. 
Overigens is ICOS ook altijd betrokken bij de organisatie van de 
driejaarlijkse internationale naamkundige congressen. Willy heeft er 
daarvan sinds 1966 geen enkele gemist. Telkens hield hij er een lezing 
met vrij theoretische inslag.  
 
Dan kom ik nu op het werk van Willy voor het het internationale 
tijdschrift voor naamkunde ONOMA. Dat werd hier van 1950 tot 2002  
uitgegeven en Willy was redacteur van 1968 tot 2002, na de dood van 
Henri Draye was hij hoofdredacteur.  
Aanvankelijk publiceerde Onoma de jaarlijkse naamkundige bibliografie 
en soms ook artikelen. Later, in 1998, is het tijdschrift Onoma 
omgevormd tot tijdschrift met voor elke aflevering een thema. Sindsdien 
bevat het alleen naamkundige artikelen. De naamkundige bibliografiën 
die jarenlang in Onoma zijn verschenen, waren geordend naar taalgebied. 
En Willy zegt hierover “Met die indeling volgens talen heb ik toen al wat 
geleerd i.v.m. mijn latere vak 'taaltypologie'.”  
De verzorging van de bibliografie van ICOS was een geweldige klus, 
vooral ook omdat Willy afhankelijk was van vrijwillige medewerking uit 
de hele naamkundige wereld en die liet zich niet altijd even makkelijk 
sturen. Met eindeloos geduld en grote precisie heeft Willy die 
bibliografische informatie tot een eenheid weten te maken.  
 
Al met al kenmerkt de relatie van Willy met ICOS en Onoma zich door 
een langdurige toewijding. De internationale naamkundige gemeenschap 
kan hem alleen maar heel dankbaar zijn voor al het werk dat hij 
decennialang verricht heeft.  
 


