DIRK PETER ( DICK) BLOK

Oegstgeest 7 januari 1925 – Nederhorst den Berg 6 februari 2019

Op 6 februari 2019 overleed in zijn woonplaats Nederhorst den Berg Dirk
Peter Blok, op vierennegentigjarige leeftijd.1 Hij werd geboren te Oegst
geest op 7 januari 1925 en stamde uit een typisch intellectueel gezin, zijn
vader was prof.dr. Henri Peter Blok (1894-1968), zijn moeder Joanna
Francina Benjamina van der Schalk (1897-1993). H.P. Blok was aanvan
kelijk privaatdocent Egyptologie aan de Leidse Universiteit, vervolgens
bijzonder hoogleraar cultuurgeschiedenis van Egypte en het Oude Nabije
Oosten in Utrecht en vanaf 1950, opnieuw in Leiden, bijzonder hoogle
raar in de Bantoeïstiek en de vergelijkende Afrikaanse taalwetenschap.2
Met deze achtergrond ligt het voor de hand dat de jonge Dick Blok zou
gaan studeren. Na zijn middelbare school studeerde hij geschiedenis aan
de Universiteit van Amsterdam. In 1953 deed hij doctoraalexamen (hoofd
vak middeleeuwse geschiedenis), cum laude, en op 24 mei 1960 promo
veerde hij eveneens cum laude bij de mediëvist J.F. Niermeyer. Een jaar
voor zijn afstuderen, op 1 november 1952, werd hij student-assistent bij
het toenmalige Naamkundebureau van de Centrale Commissie voor On
derzoek van het Nederlandse Volkseigen, het huidige Meertens Instituut.3
In 1955 trouwde hij met Henny Gazan (1923-2008), dochter van de
kleinkunstenares Stella Fontaine; uit dit huwelijk werden drie dochters
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geboren. In 1957 kreeg hij de aanstelling wetenschappelijk ambtenaar en
werd vervolgens hoofd van het Naamkundebureau.
In 1963 kreeg Blok de onderwijsopdracht Nederzettingsgeschiedenis
in verband met de plaatsnaamkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Van 1976 tot 1980 was hij buitengewoon lector, van 1980 tot 1986 bui
tengewoon hoogleraar en van 1986 tot 1990 gewoon hoogleraar. Op 1
juni 1990 gaf hij zijn afscheidscollege.
Ondertussen was hij in 1965 P.J. Meertens opgevolgd als directeur
van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de
Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlandse Volkseigen.
Deze functie zou hij tot aan zijn vut in 1989 vervullen. In 1984 werd hij
benoemd tot lid van de knaw en binnen die organisatie was hij voorzitter
van de adviescommissie voor het vaststellen van Nederlandse aardrijks
kundige namen en lid van de commissie buitenlandse leden en corres
ponderende leden.
Onder de titel ‘Bij het afscheid van D.P. Blok’ gaf J.J. Voskuil, hoofd
van de afdeling Volkskunde en waarnemend directeur, een karakterise
ring van het directoraat van Blok.4 Dit artikel begint met een citaat van
Bloks voorganger Meertens, die van zijn opvolger opmerkt: ‘Hij is een
kwart eeuw jonger dan ik, vlot levendig en bewegelijk.’ Voor Voskuil zijn
het die eigenschappen die het Instituut zeer ten goede zijn gekomen,
want Blok werd directeur in een tijd van grote veranderingen op sociaal
en wetenschappelijk gebied.
In het artikel is een nuchtere Voskuil aan het woord die voor de me
dewerkers van het Instituut, de vrijwilligers in den lande die vragenlijs
ten invullen en informatie verstrekken, een zeer positief beeld schetst van
het directoraat. In datzelfde nummer van de Mededelingen neemt Blok af
scheid van deze medewerkers en daarin spreekt hij zijn grote waardering
voor hen uit: ‘In de meer dan dertig jaar, dat ik aan het Instituut verbon
den ben geweest, heb ik velen van U persoonlijk mogen ontmoeten, het
zij doordat ik U inlichtingen kwam vragen over bepaalde namen in Uw
woonplaats hetzij op een van de medewerkers-bijeenkomsten die we vele
jaren her en der in het land organiseerden, hetzij op het Instituut zoals
laatst nog tijdens de Open Dag in november 1985. Met velen van U heb
ik ook gecorrespondeerd.’
Hoezeer hij deze medewerkers waardeerde blijkt wel uit de volgende
zinsnede: ‘In mijn ogen is dan ook Uw medewerking een van de belang
rijkste pijlers van ons werk geweest.’
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Ook wijst Voskuil op Bloks betrokkenheid bij die medewerkers, die
hem leerden kennen ‘uit zijn antwoorden op hun vragen, van de talrijke
lezingen die hij hield voor lokaal-historische en genealogische verenigin
gen, en van de medewerkersbijeenkomsten, waar hij met grote zelfverze
kerdheid en geestdrift over zijn werk sprak.’ De eerste artikelen van Blok
zijn gebaseerd op antwoorden op de vragenlijsten van het Naamkunde
bureau, door Rentenaar in zijn Ten Geleide bij de bundel Blok, wat laat
dunkend ‘vingeroefeningen’ genoemd.5
Blok was de directeur van het Instituut, terwijl de afdelingen, Dialec
tologie, Volkskunde en Naamkunde, en het Volksliedarchief, een eigen
hoofd hadden en redelijk autonoom functioneerden. In 1972 werd nog
het Bureau voor het Oorkondenboek van Holland en Zeeland aan het
Instituut toegevoegd. De periode onder Meertens noemt Voskuil er een
van stabiliteit, die van Blok een van bewegelijkheid, zowel letterlijk als fi
guurlijk. Het Instituut, in de eerste periode gevestigd in een oud school
gebouw grenzend aan de tuin van het Trippenhuis, barstte uit zijn voe
gen en in 1969 verhuisde het Instituut naar een statig pand aan de Kei
zersgracht, dat door Blok in lyrische bewoordingen uitgebreid wordt
beschreven in de Mededelingen van dat jaar. Van bewegelijkheid was ook
sprake op het terrein van onderzoek van de drie afdelingen. Lange tijd
was de aandacht van de onderzoekers gericht op het rurale Nederland,
op het plattelandsverleden, dat door de moderne industrialisering werd
bedreigd. Oud cultuurgoed dreigde te verdwijnen, er moest verzameld
worden wat er nog te verzamelen was. Op naamkundig gebied concen
treerde Meertens zich op persoonsnamen, voor‑ en achternamen en hun
verspreiding. In de periode Blok ging de aandacht uit naar veld-, plaats‑
en waternamen en hun betekenis voor de vroegste bewoningsgeschiede
nis van ons land. In het kader van de talrijke ruilverkavelingsprojecten
die verspreid over het land plaatsvonden werden verzamelingen veldna
men aangelegd door zowel betaalde krachten als vrijwilligers. Op de al
genoemde medewerkersbijeenkomsten nam Blok dikwijls zo’n verzame
ling dankbaar en zichtbaar ontroerd in ontvangst. Tevens werd veel ener
gie gestoken in de door Meertens geïnitieerde publicatie van de reeks Repertorium van Nederlandse familienamen, gebaseerd op de registercontro
lestrookjes van de volkstelling van 1947. Men ging aan namengeografie
doen. De opkomst van de sociolinguïstiek en de transformationeel ge
neratieve grammatica waren van grote invloed op het onderzoek van de
afdeling Dialectologie en binnen de Volkskunde was er revolutie alom.
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Tekenend en niet zonder betekenis voor de vakbeoefening in Nederland
was de Tübinger fundamentele heroriëntatie van de Volkskunde in 1968
onder het motto ‘Abschied von Volksleben’, met de focus op de heden
daagse en niet-rurale cultuur. Kortom, het was een periode van herbezin
ning en heroriëntatie. Hoe Blok tegenover dit alles stond wordt prachtig
door Voskuil beschreven:
De bewegelijkheid van personeel en studenten zou in de tweede helft van
de jaren zestig en in de jaren zeventig voor veel directeuren en hoogle
raren een nachtmerrie worden. De democratiseringsgolf die door de in
stituten trok, eiste in toenemende mate inspraak van iedereen en op alle
niveaus, en leidde tot een eindeloos en oeverloos vergaderen waaruit in
theorie een groot vertrouwen in de goedheid en de redelijkheid van de
mens sprak, maar dat in de praktijk meer dan eens ook zijn (of haar) min
der aardige kanten toonde. Aan die bewegelijkheid had Blok geen bood
schap. Hij was een democraat, uiteraard, maar dan wel een die zelf wilde
beslissen en met een minimum aan inspraak. Aan die beslissingen be
steedde hij weinig tijd. Hij leek er ook niet bijzonder aan te hechten of
ze consistent waren, als ze maar consistent leken en die consistentie kre
gen ze door de snelheid en beslistheid waarmee ze genomen werden. Dat
dat door zijn mensen in het algemeen geaccepteerd werd, zij het soms na
enig morren, bewijst dat hij vertrouwen genoot en gezag had.
En dat gezag had hij. Hij was een man met een snelle intelligentie die
ook in publicaties uit een ander vakgebied feilloos de zwakke plekken aan
wist te wijzen; hij had een uitgesproken gevoel voor kwaliteit. Dat blijkt
ook uit het feit dat hij benoemd werd tot lid van het International Com
mittee of Onomatic Sciences, lid en zelfs voorzitter van de Group of Ex
perts on the Standardization of Geographical Names van de Verenigde
Naties. Blok opereerde in de ungegn als een vis in het water en vervul
de door zijn bestuurlijke ervaring al snel functies als rapporteur, confe
rentievoorzitter en ungegn-voozitter (1982-1987). Hij liet zich midden
in de koude oorlog door wetenschappelijke merites van standaardisatievoorstellen leiden en niet door politieke belangen. Zo wist hij aanname
van het gost-transliteratiesysteem voor het Russisch te bevorderen on
danks sterke Amerikaanse tegenstand.6 Hetzelfde gebeurde met het Pin
yin systeem dat door China werd voorgesteld voor de transcriptie van
Chinese karakters naar het Latijnse alfabet. Doorslaggevend was voor
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Blok het feit dat deze systemen in de betreffende landen zelf werden ge
ïmplementeerd. Na de Turkse inval in Cyprus wist Blok door de ungegn
een resolutie aangenomen te krijgen tegen het veranderen van geografi
sche namen door militaire bezetters, die door de vn werd geratificeerd.
Ondertussen kwam er onder efficiënt voorzitterschap van Blok een in
stituutsraad, die maandelijks vergaderde, kwam er een reeks Publicaties
van het P.J. Meertens-Instituut, met daarnaast voor minder uitgebreide
studies een reeks Cahiers van het P.J. Meertens‑ Instituut, en werden op ge
zette tijden door collega’s inleidingen gehouden voor elkaar over een on
derzoeksonderwerp.
Bewegelijkheid was er ook van de kant van de Nederlandse overheid.
In tijden van bezuinigingen en werkeloosheid onder intellectuelen kwam
het Ministerie van Onderwijs met een mobiliteitsplan. Ambtenaren
mochten niet vastroesten, maar moesten juist doorstromen, waarheen
wist niemand. Het nieuwe beleid bracht onzekerheid en angst onder de
medewerkers. Blok loodste zijn Instituut langs al die klippen en kon uit
eindelijk met gerust hart met pensioen gaan.
Blok was een harde werker, een strenge wetenschapper. Hard werken
en wetenschappelijke acribie verwachtte hij ook van zijn medewerkers,
die hij verder volkomen vrijliet en totaal vertrouwde, ook al was hij het
met bepaalde, in zijn ogen revolutionaire ideeën, niet eens. Wie niet aan
deze eisen voldeed, kon bij hem op weinig genade rekenen. Verder voer
de hij, evenals zijn voorganger Meertens, een buitengewoon zuinig be
leid. Een al uiterst krap gehouden begroting werd nooit overschreden,
integendeel, vaak waren er aan het einde van het boekjaar overschotten,
die slechts voor een deel naar het eigen Instituut terugvloeiden. Dat zui
nige beleid was van invloed op de behuizing en de personele bezetting.
Want ook al was het gebouw aan de Keizersgracht een vooruitgang ver
geleken bij de vroegere behuizing, het was eigenlijk niet geschikt om een
Instituut op een behoorlijke wijze te huisvesten. Maar onder zijn direc
toraat is ondanks alles het Instituut wat personele bezetting betreft ge
groeid en is dankzij zijn directe manier van optreden al in een vroeg sta
dium de automatisering van de grond gekomen, iets dat door Voskuil bij
herhaling het einde van de wetenschap werd genoemd.
Naast het directoraat, het vele commissiewerk, zijn hoogleraarschap,
de politieke activiteiten in zijn woonplaats – hij was er afdelingsvoorzit
ter van de Partij van de Arbeid, gemeenteraadslid en wethouder – pu
bliceerde hij veel, zelden binnen het kader van de afdeling Naamkun
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de. Hij heeft maar aan één project van die afdeling meegewerkt, dat was
’de nieuwe Förstermann’, ofwel het Lexicon van nederlandse toponiemen tot
1200.7 Eigenlijk beoefende hij zijn vak in zijn eentje, buiten de afdeling
om. Tweemaal verscheen een bijdrage van zijn hand in de Bijdragen en
Mededelingen der Dialectencommisie, te weten de toelichting bij de kaarten
Naamkunde in Van Randstad tot Landrand 8 en zijn lezing ‘Over de voor
geschiedenis van de grens tussen Hollands en Gelders’.9 De toelichting
bij de kaarten getuigt van zijn snelle intelligentie en zijn vermogen inge
wikkelde zaken kort en bondig en vooral duidelijk uit te leggen. Hier laat
hij in een korte bijdrage aan de hand van een viertal kaarten zien wat de
cartografische voorstelling in bepaalde gevallen kan betekenen voor het
naamkundig onderzoek. Door de oorspronkelijke vraagstelling (kan de
dialectgrens tussen Hollands en Gelders historisch verklaard worden?)
enigszins te verruimen tot de vraag naar de verklaring voor de taalgrens
in het rivierengebied, schetst hij een magistraal beeld van de toponymi
sche aansluiting van deze streek bij Brabant.
Waar het gaat om de wetenschappelijke betekenis van de vele activi
teiten van Dick Blok ligt het zwaartepunt ongetwijfeld bij de kwaliteit
van zijn publicaties en bij de invloed die zijn onderwijs heeft gehad op
een niet gering aantal historici, historisch geografen, naamkundigen en
archeologen. Zijn gedegen kennis van het schriftelijke bronnenmateri
aal voor de middeleeuwse geschiedenis en zijn specialisatie in de naam
kunde, vooral gericht op de geografische namen, de toponymie, vormden
een uiterst gelukkige combinatie. Het maakte dat Bloks aandacht zich
niet alleen op de taalkundige aspecten van de naamkunde richtte, maar in
belangrijke mate ook op de historische context waarin geografische na
men en namentypen figureerden. Blok benaderde de toponymie als een
essentiële bron van informatie voor de nederzettingsgeschiedenis, als uit
gangspunt lag dat ten grondslag aan een zeer groot deel van zijn publi
caties. In enkele artikelen heeft hij dit expliciet nader toegelicht; aldus in
‘Histoire et toponymie; l’exemple des Pays Bas’ (Annales esc 1969) en
in de later uitgegeven lezing ‘De toponymie als bron voor de historische
geografie’ (1980). 10
Verreweg de meeste van zijn publicaties handelen over de bewonings
geschiedenis van de Lage Landen in de Laatromeinse tijd en de vroege
en volle middeleeuwen. Met de toponymie als uitgangspunt ging Blok
in op nederzettingshistorische problemen die destijds de aandacht vroe
gen, zoals bijvoorbeeld de vraag in welke mate het grondgebied van het
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tegenwoordige Nederland in de Laatromeinse tijd ontvolkt raakte. Aan
de hand van uit de middeleeuwen bekende toponiemen waarvan zeker is
dat zij rechtstreeks uit de Romeinse tijd stamden – namelijk aanwijsbaar
prehistorische namen en namen die teruggingen op Latijnse namen – ,
stelde hij vast waar vanaf de Laatromeinse tijd in meer of mindere ma
te sprake moet zijn geweest van bewoningscontinuïteit tot in de vroege
middeleeuwen, bijvoorbeeld ook in het Hollandse kustgebied, iets dat tot
dan toe nog niet door archeologen was aangetoond. Een type gidsnaam
dat in het werk van Blok eveneens bij herhaling aan de orde komt, is dat
van de heemnamen, namen samengesteld met ‘heem’ in de betekenis van
huis, woonplaats (zoals bij de toponiemen Arnhem, Gorinchem of Haar
lem). Van dit namentype was bekend dat het uitsluitend productief was
van de zesde tot de tiende eeuw, niet vroeger en niet later. De vele namen
op ‘heem’ die er volgens schriftelijke bronnen in de middeleeuwen in de
Lage Landen waren, hingen derhalve grotendeels samen met het ont
staan van nieuwe nederzettingen in de vroege middeleeuwen, aansluitend
op de tijd van de volksverhuizingen.
De artikelen van Blok handelen soms over afzonderlijke plaatsen en
plaatsnamen, soms over een hele regio, men denke aan de grondige ana
lyses van het vroegmiddeleeuwse namenlandschap van Nifterlake (1962)
en Teisterbant (1963). Enkele keren behandelde hij een veel groter ge
bied, zoals in ‘De vestigingsgeschiedenis van Holland en Utrecht in het
licht van de plaatsnaamkunde’ (1959), evenals in ‘Hoofdlijnen van de be
woningsgeschiedenis’ in het eerste deel van de Algemene Geschiedenis der
Nederlanden (1981) en in het artikel ‘Holland und Westfriesland’ (1969),
waarin hij aannemelijk maakte hoe onder invloed van politieke, nederzet
tingshistorische – de veenontginningen – en culturele ontwikkelingen de
naam Westfriesland door de naam Holland werd verdrongen als aandui
ding voor het betreffende graafschap.11 De combinatie van toponymie,
nederzettingsgeschiedenis en een brede kennis van de vroegmiddeleeuw
se geschiedenis van de Lage Landen in het algemeen resulteerden in het
overzichtswerk De Franken in Nederland (1968, derde druk 1979), dat ja
renlang verplichte tentamenstof was voor archeologie‑ en geschiedenis
studenten.12
Slechts in een heel enkele publicatie speelde de naamkunde in het ge
heel geen rol en presenteerde Blok zich uitsluitend als mediëvist. Dat
gold met name voor zijn proefschrift Een diplomatisch onderzoek van de
oudste particuliere oorkonden van Werden, waarop hij in 1960 bij Niermeyer
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promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.13 Het was een disser
tatie waarin de bestudering van de formele aspecten van middeleeuwse
oorkonden centraal stond, geheel in de geest van de mediëvistiek zoals
die door Niermeyer werd onderwezen.
Volledig in de lijn van de Franse Annales-school was Blok zich, waar
het de nederzettingsgeschiedenis en de naamkunde betreft, bewust van
het belang van interdisciplinaire samenwerking met archeologen, histo
risch geografen, rechtshistorici en bodemkundigen. In het bijzonder het
laatste vakgebied zag hij als een zeer belangrijke hulpwetenschap voor
de nederzettingsgeschiedenis. Bij herhaling bracht hij onder de aandacht
hoezeer bewoning en bewoningsomstandigheden samenhingen met de
bodemgesteldheid ter plaatse; zo bijvoorbeeld in het Midden-Nederland
se rivierengebied, waar de nederzettingen met de bovengenoemde ‘con
tinuïteitsnamen’ zich uitsluitend bleken te bevinden op de pre-Romeinse
stroomruggen en oeverwallen. Blok richtte zich daarbij vooral op de bo
demkunde zoals die midden vorige eeuw bij het Instituut voor Bodem
kartering in Wageningen werd beoefend onder leiding van C.H. Edelman (1903-1964). De grote Bodemkaart van Nederland 1:200.000, zoals
die in de jaren zestig door leerlingen van Edelman was samengesteld en
uitgegeven, hing dan ook jarenlang aan de wand van de collegezaal van
Blok in het Meertensinstituut, alwaar hij jarenlang studenten van de uva
of van daarbuiten met grote gedrevenheid onderwees in de naamkunde
en nederzettingsgeschiedenis en soms ook de historische taalkunde.
Als gerenommeerd mediëvist en naamkundige nam Blok zitting in di
verse redacties en wetenschappelijke commissies. Voor een deel stonden
die onder supervisie van de knaw, zoals de Commissie voor de uitga
ve van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland, de Historisch-we
tenschappelijke commissie van de knaw, de commissie buitenlandse le
den en corresponderende leden van de knaw en de adviescommissie voor
het vaststellen van Nederlandse aardrijkskundige namen, waarvan Blok
voorzitter was. Daarnaast was Blok lid van de redactiecommissie van de
Geschiedenis van Drenthe, van de Archiefraad, van het bestuur van het Ko
ninklijk Oudheidkundig Genootschap, van de redactiecommissie van de
Algemene Geschiedenis der Nederlanden en van de begeleidingscommissies
van het Oorkondenboek Gelre en het Oorkondenboek Noord-Brabant (Insti
tuut voor Nederlandse Geschiedenis).
Waar het gaat om zijn wetenschappelijke verdiensten zijn het bovenal
zijn publicaties op het terrein van de naamkunde en de nederzettingsge
47

jaarboek19-20.indd 47

10-6-2021 16:59:19

dirk peter (dick) blok
schiedenis van de middeleeuwen waarmee Dick Blok zijn sporen heeft
nagelaten. Velen bouwden en bouwen voort op zijn werk, zowel naam
kundigen als archeologen, (nederzettings)historici en historisch geogra
fen. Zijn eruditie en altijd kritische houding ten opzichte van zijn bron
nen, zijn wetenschappelijke onkreukbaarheid en waar nodig zijn ruim
hartig vermogen tot zelfkritiek, het erkennen van een vergissing, bepaal
den het wetenschappelijk niveau van zijn werk, dat ongetwijfeld ook in de
toekomst invloedrijk zal blijven.
j.b. berns
p.a. henderickx
a.p.j. van den bosch
Met dank aan Leendert Brouwer, Peter Jan Margry, Ferjan Ormeling en
Marc van Oostendorp.
noten
1. Deze tekst verscheen eerder in Levensberichten en herdenkingen 2019 van
de knaw.
2. Levensbericht door C.F.P. Stutterheim in: Jaarboek van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde 1972, p. 93.
3. Volgens Meertens (Mededelingen 17 (1965) was Blok van 1952 tot 1956
student-assistent, maar volgens Jo Daan (Geschiedenis van de dialectgeografie in het Nederlandse taalgebied. Rondom Kloeke en het Dialectenbureau. Am
sterdam, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 200,
p. 75), heeft hij na zijn afstuderen ontslag genomen en kon zij aanspraak
maken op het bedrag van ƒ 2000 dat voor het assistentschap op de begro
ting stond, om er geluidsapparatuur voor aan te schaffen. Toch blijkt uit
de jaarverslagen dat Blok is aangebleven als student-assistent en pas in
1956 lukt het de naamkundecommissie om voor 1957 geld te krijgen voor
de post wetenschappelijk ambtenaar. Op de begroting bleef ook de post
voor een student-asistentschap staan en daarvan kon Jo Daan profiteren.
4. Mededelingen van het P.J. Meertens-Instituut 38 (1968), pp. 1-7.
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derzettingsgeschiedenis in verband met de plaatsnaamkunde aan de Universiteit
van Amsterdam. Hilversum 1990, p. 6.
6. De Amerikanen lieten zelfs via de navo telegrammen aan Blok als Ne
derlands vertegenwoordiger in de ungegn versturen om hem tot een be
paald stemgedrag te dwingen.
7. R.E. Künzel, D.P. Blok, J.M. Verhoeff, Lexicon van nederlandse toponiemen tot 1200. Amsterdam 1988.
8. Jo Daan en D.P. Blok, Van Randstad tot landrand. Toelichting bij de kaart:
Dialecten en Naamkunde, in: Bijdragen en Mededelingen der Dialectencommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen xxxvii.
Amsterdam 1969.
9. A. Keij en D.P. Blok, ‘Taalgrensproblemen in het Rivierengebied. His
torische aspecten en mogelijke consequenties voor het vreemde-talen
onderwijs’, in: Bijdragen en Mededelingen der Dialectencommissie van de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen xlvii. Amsterdam
1975.
10. ‘Histoire et toponymie; l’exemple des Pays Bas dans le haut Moyen
Age’, in: Annales esc, 14 (1969), pp. 919-946; ‘De toponymie als bron
voor de historische geografie: mogelijkheden en besprekingen’, in:
J. Mertens (red.), Bronnen voor de historische geografie van België. Brussel
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