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M*crtens Instituut op Internet
Leendert Brouwer

Misschien is Internet voor u nog iets waaryan u zich geen goede voorstelling kunt maken, màaÍ het zal niet lang duren voordat dit medium
even vertrouwd is als telefoon of televisie.
. . . BESCHIKBAARSTELLING VAN

[,en van de nieuwe dingen waar het Meertens Instituut mee bezig is, is
de opbouw van een website, zodat we ook op Internet ons gezicht
kunnen laten zien. Met een computer en een Internetaansluiting kan
het Meertens Instituut dan als het ware worden 'bezocht'.Vooruitlopend
op de defintieve vorm wâârin het Meertens Instituut zich komend
najaar digitaal zal presenteren, krijgt u hier al vast een indruk van de
mogelijkheden die het'web' biedt.
. . . WORLD

WIDE WEB

Sinds enkele jaren maken de medewerkers van het Meertens Instituut
gebruik van de 'elektronische snelweg' om per e-mail te corresponderen of om via het Internet informatie te verwerven. Daarnaast biedt
fnternet de mogelijkheid om informatie te geven, via een website. Dit
jaar willen we bewerkstelligen dat het Meertens Instituut zich met een
eigen site op Internet presenteert. Dat betekent dat iedereen met een
computer en een Internetaansluiting het instituut kan 'bezoeken'. We
kunnen op deze site informatie geven over het wetenschappelijk onderzoek, we kunnen laten zien welke boeken en tijdschriften we publiceren, welke bronnen en databestanden we in huis hebben en we kunnen er onze syrnposia en studiedagen aankondigen. Kortom: we kunnen er ons werk'wereldwijd' tentoonstellen en beschikken als het ware
over een elektronisch prikbord voor mededelingen en aankondigingen, die voor het publiek relevant zijn.
Mettertijd willen we langs deze weg ook informatie verstrekken
over onderwérpen die in het algemeen in de belangstelling staan. Bij-

voorbeeld over Sinterklaasviering of Valentijnsdag. Verder kunt u er
in de toekomst misschien een overzichtskaârt van de Nederlandse dialecten raadplegen, of literatuurlijsten met relevante titels voor studenten en anderen die zich op een van de onderzoeksgebieden van het
Meertens Instituut willen toeleggen. Op deze wijze kunnen we tegemoet komen aan steeds weer terugkerende wagen van belangstellenden. Ook voor u kan het dus een reuze interessante website worden.

DATABANKEN

Op het Meertens Instituut zljn door de jaren heen een aantal grote
bestanden of databanken opgebouwd. We hebben bijvoorbeeld de
liederenbank, de boedelbank, de volksverhalenbank en de databank
met bedevaârtplaatsen. Het is mogelijk om deze databanken aan de
website te koppelen, zodat een exrerne gebruiker er op afstand in kan
zoeken en lezen. Hoewel dat in technisch opzicht niet eens zo ingewikkeld is, kan dat niet zomã r. De bestand en zijn voor en door onze
eigen deskundigen opgebouwd. ller vereist enige kennis om de gegevens op de juiste wijze te kunnen interpreteren. Om ze voor nieuwe
doelgroepen geschikt en toegankelijk te maken is een arbeidsintensieve bewerking noodzakelijk. De ene bank leent zich daar berer voor
dan de andere.
Bovendien moeren we voorzichtig zijn mer het openbaar maken
van informatie die in goed vertrouv¡en aan ons beschikbaar is gesteld.
Persoonsgebonden gegevens zullen op correcte wijze moeten worden
afgeschermd. we moeten ookrekening houden met auteursrechtelijke
bepalingen. Het Meertens Instiruut mag zijn boekje niet re buiten
gaan en het is evenmin de bedoeling dat derden (delen van) onze
databanken gaan publiceren, terwijl de rechten ervan bij het instituut
liggen. Er moet dus zorgvuldig worden afgewogen \Mât r¡/e wel en niet
online kunnen aanbieden. Zo zotdenwe in eerste instantie de wagen
van de wagenlijsten op de website kunnen zerten. De gebruiker heeft
dan de beschikking over een overzicht van de wagenlijsten die door
het instituut de laatste jaren zijn uitgezonden. Als een wetenschapper
voor zijn onderzoek meer wil \¡/eten, dan kan hij een aanwaagindienen
voor inzage in de antwoorden.
VAN BIBLIOGRAFISCHE
VRAAGBAAK

D

OCUMENTATIE TOT NAAMKTINDIGE

zeer belanerijk voor adequaat onderzoek is de beschikbaarheid van
een goed bibliografisch apparaat. Van het begin af aan zijn de aangeschafte publicaties die relevant zijn voor de betreffende onderzoeksterreinen op onderwerpen ontsloten. Beroemd, mogen we wel zeggen,
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Trefrvoordenbank. Ditimmense kaartsysteem biedt
ran dc hand van talloze literatuurverwljzingen een ingang op duizenclcn onderwerpen. Een deel ervan is inmiddels in de computer ingevoerd. Een dergelijk documentatiesysteem komt aan een brede belangstelling tegemoet. We hopen in de toekomst delen hiervan, bijvoorbeeld per thema, op Internet te kunnen aanbieden.
Met betrekking tot het vakgebied naamkunde beschikt het instituut
eveneens over een uitgebreid systeem met literatuurreferenties. Wat al
in de jaren
werd opgezet als een kaartsysteem, is inmiddels via
"ijftig
de computer te raadplegen. Wie bijvoorbeeld wil weten wat er over
een bepaalde plaatsnaam is geschreven, kan in dit databestand naar
bibliografi sche verwijzingen zoeken. De Onomastische Literatuur Service (or,s), zoals dit bibliografische systeem heet, biedt verder onder
andere ingangen op auteurs, naamcategorieën en specifieke onderwerpen als voornaamgeving en naamrecht. Bovendien is de opgenomen
informatie geografisch ingedeeld, zodat men bijvoorbeeld zou kunnen
nagaanv/at er over het veldnamenonderzoek in een bepaalde gemeente
is gepubliceerd, of over de straatnamen in Den Haag en de plaatsnamen in Limburg. Uit dit documentatiesysteem is de Nederlandse Familienamen Databank (Npo) ontstaan.
is dc V<llkskundige

...

"WAT BETEKENT MIJN FAMILIENAAM?"

In de Nederlandse Familienamen Databank (wro) worden gegevens
verzameld die aan verschillende publicaties, zoals genealogische tijdschriften, archivalische bronnenpublicaties en naamkundige studies zijn
ontleend. Op basis van de gegevens wordt vervolgens een naâmsverklaring geformuleerd. Als een gebruiker de NFD opent, krijgt deze
de mogelijkheid om in een zoekveld een familienaâm in te vullen.
Daarna verschijnt de informatie die bij de betreffende naam hoort op
het beeldscherm. Deze informatie bestaat uit drie componenten: een
naamsverklaring, oude naamsvermeldingen met relevante literatuurverwijzingen en het aantal naamdragers dat per provincie bij de volkstelling van 1947 is geteld. Dit laatste overzicht is overgenomen uit het
Nederlønds Repertoriam oa.n Fømilienl.nten, dat tussen 19ó3 en 1988
door het Meertens Instituut is uitgegeven. Op deze informatiepagina
treft de gebruiker tevens aanduidingen over het naamtype en eventueel over bepaalde vormkenmerken aan. Deze aanduidingen vormen
een link met een paragraaf waafin de desbetreffende bijzonderheden in
een breder perspectief worden geplaatst. Daar kan men bijvoorbeeld
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informatie vinden over herkomstnamen of patroniemen (achternamen
die van voornamen zijn afgeleid). Of men kan er lezen over het
achtervoegsel -ink en hoe het nou met de y en ij in namen zit.
. . . W]SSELWERKING

MET HET PUBLIEK

Het is de bedoeling om deze Nederlandse Familienamenbank komend
najaar aan de website van het Meertens Instituut te koppelen. Dat
betekent echter niet dat iedereen hier meteen alles over de oorsprong
van zijn familienaam kan vinden. Het werk aan de NFD is 'work in
progress'. Het gaat om meer dan 50.000 namen, die allemaal hun
eigen ontstaansgeschiedenis hebben. Het is wijwel uitgesloten dat de
archiefbronnen de geheimen vanal deze namen zal kunnen prijsgeven.
In eerste instantie streven we er echter naar om dat wat er over deze
namen bekend is bij elkaar te brengen. Daarvoor willen we ook gebruik maken van het resultaat van archiefonderzoek dat door genealogen, degenen die historisch familieonderzoek doen, bekend wordt
gemaakt. We hopen dan ook een wisselwerking mer de gebruikers in
gâng te kunnen zetten.Indien iemand die de NFD raadpleegt over
aanvullende informatie beschikt, heeft hij de mogelijkheid om aanvullingen via een'aangehecht' formulier aan ons door te geven. Relevante
gegevens worden door ons, uiteraard met bronvermelding, verwerkt.
Een belangrijke stimulâns voor het initiatief om de NFD op fnrernet
te zetten is het samenwerkingsverband dat het instituut met het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag aangaat. Een koppeling
met de catalogus van dit bureau is een van de mogelijkheden die verdei
zal worden uitgewerkt. Het is een ambitieus plan. Maar per slor van
rekening heeft iedereen een familienaam, een woordrelict uit een ver
verleden dat iemand een identiteit verschaft. De familienaam is een
alledaags fenomeen \Ã¡aarover bij de meesre naamdragers eigenlijk betrekkelijk weinig bekend is. Door in kaart te brengen hoe familienamen zijn gevormd, neemt het Meertens Instituut, w^ar het nâamkundige onderzoek in Nederland is gecenrraliseerd, een belangrijke
taak op zich. Uiteindelijk wil iedereen weten waar zljn naam vandaan
komt.
leendert.brouwer@meertens.knaw.nl
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Tàlen en Culturen in de tltrechtse
Lombok en Tì'ansvaal

NI$I}ruRI"ANÞSE FAMILIENAMEN DATAEASE

Mannetje,'t

*ijk

Een expeditie in eigen land

Manneké, Van Manneke, Mânneken, Mannekes,
Van Mãnnekes-;

Leonie Cornips
x

Naamsi;eiklarilng
',',
, ,:

:

t,

l

Waarschijniijk ontleend aan dé huisnaam 't Mannét3e'in de Maan, ivm. de
afbeelding op een uithangþord \üat er in de maan te zien is, spreekt al sinds
mensenheugenis tot de verbeelding. Velen herkennen er een mannetje in, al
dan niei met een takkenbos op zijn ¡ug. Votgens een verklaringssage is hij

Kent u iemand (bijvoorbeeld in uw straar, vereniging, in de winkel, op
het werk etc) die min of meer probeert uw dialect te leren?
Indien ja, zijn dat personen die
(Ð van jongsaf aan het Nederlands (n(s)N) spreken en die naast het
Nederlands proberen uw dialect te leren?
(ii) van jongsaf een andere taal spreken (bijvoorbeeld Turks, fuabisch,
'Surinaams', Spaans etc) en die nu naast deze taal en nââst (een
vorm van) het Nederlands proberen uw dialect te leren?

daar voor strafiérechtgekomen, omdát hij op zondag hout sprokkelde.
Vgt. Lennep
ISOZ,
18;
nener, J. van der-Kooi ól Th. Meder: Van
i exicon van sprookjes: oorsraan, onrwikkeling, variatot Zwlg$eef
1t"9$i:
-1a.n.
ties (Nijmegen 1997 ), 221,

u*

II'p

f.

i

Naamsverme[dingen

.

Cornelis Aemsz alias 't Mannitgen. Rijswijk ca.
werd tevens als
'Manni¡gen in de Maen' vermètO iGordijn-l986l. '
. Aiy Arensz rt Mannetje, schepen St, Annapolder 1622
[H. v.d. Graaf & C.
lVin¿' Rockanje, wording en grãei (Atphen äan den nijn ìøSS¡, p 1231.
. Hendrik Jansz 't Manneken, Maassluis 1630 lVliet van-1994, p 3IZ].
Het aantal nuu*drug"r, votgens het Nederlands Repertorium van Familienamen
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Deze waag heeft het Meertens Instituut in de laatste dialectwagenlijst
(1998) aan de informanten voorgelegd. Het doel ervan \À/as om meer
inzicht te krijgen in welke mate allochtone minderheden in Nederland
(voormalige gastarbeiders, migranren, asielzoekers, (politieke) vluchtelingen) naast hun moedertaal zoals het Marokkaans Arabisch, Turks,
Koerdisch, Sranan en Grieks, een Nederlands dialect als tweede taal
leren spreken. wie kent niet de televisiebeelden met allochtone Ajaxvoetballers die met een Amsterdam accent spreken 'en toen gingd.ie op d,e
grond leggen..' of de allochtone Fokker-werknemers die hun commentaãr op de sluiting van hun fabriek in een Brabantse tongval gaven?
Djt verschijnsel is uitermare inreressanr omdat het een indruk geeft
van de vitaliteit van de lokale dialecten en regionale variëteiten rr"n h"t
Nederlands. Taalkundigen kunnen onderzoeken welke dialectelemenren
door allochtone bewoners wel en niet worden overgenomen. Geldt
bijvoorbeeld in Limburg dat Marokkaanse bewoners alleen de'zachte
g' overnemen of nemen zij ook de 'r' over die achter in de keel wordt
uitgesproken, of spreken zij ook rypisch Limburgse zinnetjes als'ik ga
me een frikødelletje eten'.

zU (Rockanje, GoedereedèrDelft, Ronerdam,,Oostvooùe).
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