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Met het verschijnen van deel II van De Vlaamse Waternamen. Verklarend en 
 geïllustreerd Woordenboek wordt na vier jaar het meest recente naamkundige 
 project van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 
 voltooid. Het bijna duizend bladzijden tellende werk is het eerste van die aard in 
Nederlandstalig België. 
 De tweedelige publicatie behandelt de huidige namen van rivieren en beken 
in heel Vlaanderen en Brussel met opgave van hun oudste schriftelijke vermel
dingen en een etymologische verklaring (voor zover de taalwetenschap die kon 
achterhalen). Ongeveer 9000 waterlopen passeren de revue en houden de her
innering aan de rijkdom van onze waternamen levendig. Het lexicon is voor de 
geïnteresseerde leek een vlot leesbaar boek, voor de onderzoeker een nuttig 
werkinstrument en voor de overheid een onontbeerlijk referentiewerk.
 De samenstellers konden bij hun werk op de medewerking rekenen van de 
Vlaamse Milieumaatschappij. Het waterstaatkundige namenbestand en de upto
date digitale cartografische gegevens van de VMM werden met succes gebruikt 
als onderzoeksbasis. De auteurs raadpleegden voor de geschiedkundige gegevens 
oude kaarten, masterscripties, doctorale proefschriften, monografieën en histori
sche documenten. Ter illustratie bevat het boekwerk pittoreske foto’s en kaarten 
met de verspreiding van grondwoorden of naamtypes. De handige alfabetische 
index op alle Vlaamse gemeentenamen maakt het uitgebreide materiaal in elk 
boekdeel prompt toegankelijk. 
 In december 2016 had in het Paleis der Academiën te Brussel de presentatie 
plaats van Deel I van De Vlaamse waternamen. Verklarend en geïllustreerd woorden
boek. Het beschreef de drie oostelijke provincies incl. het gewest Brussel.

Vijftien maanden later, op 1 maart 2018, wordt in de Koninklijke Academie 
voor Nederlandse Taal en Letterkunde te Gent de publicatie: De Vlaamse water
namen. Deel II: De provincies West en OostVlaanderen in een academische 
 zitting voorgesteld. De nieuwe publicatie documenteert in niet geringe mate  
de verschillen met de oostelijke Vlaamse provincies: in het westen zijn de hydro
niemen niet alleen veel talrijker, maar ze gaan over het algemeen ook verder in 
het verleden terug. Het hoeft dus geen verbazing te wekken dat het nieuwe boek
deel een kwart omvangrijker is dan het vorige. 
 De samenstellers van het tweede deel zijn: Paul Kempeneers, Karel Leenders, 
Vic Mennen en Luc Van Durme. Zij danken de diverse overheidsdiensten en hun 
collegacommissieleden voor de medewerking, en het Federaal Wetenschaps
beleid alsmede de provincies West en OostVlaanderen voor de subsidiëring.



De Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie geeft sinds 1927 met 
subsidies van het Federaal Wetenschapsbeleid een tweetalig jaarboek uit met 
toponymische & dialectologische studies. In 2018 verschijnt de 90e jaargang van 
haar Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 
(Franse naam: Bulletin de la Commission royale de Toponymie et Dialectologie). 
Daarmee verzamelt dit tijdschrift een totaal volume van meer dan 30.000 pagi
na’s. Bovendien publiceert de Commissie geregeld monografieën (Nl.: Werk,  
Fr.: Mémoire), zoals nu bijv. De Vlaamse Waternamen. Met haar 56 Werken/
Mémoires gaf de Commissie nog eens meer dan 17.000 bladzijden aan weten
schappelijke literatuur uit. Daaronder bevinden zich standaardwerken als:  
De Vlaamse Gemeentenamen. Verklarend woordenboek (2010, 331 p.) en Les noms 
de rivières de Wallonie, y compris les régions germanophones. Dictionnaire analytique 
et historique (2014, 457 p.). Zie verder: www.toponymiedialectologie.be .
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