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Het zou overdreven zijn te beweren dat de universitaire markt in Nederland wordt overstroomd met 
naamkundige dissertaties. Integendeel, er zijn vaak jaren, ja zelfs decennia voorbijgegaan waarin geen 
enkele promotie op dit vakgebied heeft plaatsgevonden. Het proefschrift, Vrouwelijke persoonsnamen in 
Holland en Zeeland tot het jaar 1300, dat Tanneke Schoonheim in 2004 aan de Universiteit Leiden heeft 
verdedigd, is dan ook als een uiterst welkome aanvulling van deze vlucht onomastische rarae aves te 
beschouwen. In de Inleiding schrijft de auteur dat in deze studie een aantal aspecten van “vrouwelijke 
persoonsnaamgeving” in Holland en Zeeland nader worden bestudeerd. Dat is een wat ongelukkige 
formulering, want dit zou impliceren dat zij alleen heeft gekeken naar vrouwen die namen hebben 
gegeven en de namen die door mannen zijn gegeven – en daarmee dus ook de vrouwennamen – buiten 
beschouwing heeft gelaten. Zij heeft voor haar onderzoek een bestand van zo’n 2500 attestaties 
bijeengebracht, zoveel mogelijk de naamdraagsters geïdentificeerd, hun namen etymologisch onderzocht 
en het aldus bewerkte materiaal aan een aantal nadere analyses onderworpen. 
 Het boek bestaat uit vijf hoofdstukken van zeer ongelijke omvang, een Zusammenfassung, een 
bibliografie, waaruit de lezer kan opmaken welke literatuur de auteur heeft benut en vooral ook welke niet, 
twee grotere bijlagen met respectievelijk overzichten van alle attestaties en alle geïdentificeerde personen 
en ten slotte een register. 
 Tanneke Schoonheim is lexicograaf en etymoloog en misschien wat minder thuis in de 
naamkunde en dat is in dit boek af en toe ook wel te merken. Een naamkundige zou immers de vragen 
die zij aan haar materiaal heeft gesteld soms iets anders hebben geformuleerd en bovendien hier en daar 
vragen hebben gesteld die voor haar kennelijk niet zo vanzelfsprekend zijn geweest.  

Laten we beginnen met hoofdstuk 1, de Inleiding (blz. 1–17). Heel belangrijk is natuurlijk dat een 
onderzoeker het object van de studie nauwkeurig definieert en de gebruikte terminologie zorgvuldig 
beargumenteert. Helaas heeft de auteur voor de behandeling van deze problematiek niet meer dan een 
paar bladzijden uitgetrokken en dan mogen we op dit punt uiteraard niet zoveel verwachten. Het valt op 
dat de titel van het boek spreekt over “vrouwelijke persoonsnamen”, hoewel dit begrip in beginsel het 
gehele namencomplex omvat waarmee een persoon van het vrouwelijk geslacht gedenoteerd kan 
worden. Uit het werk zelf blijkt echter dat de schrijfster geen toenamen heeft behandeld, zonder aan te 
geven waarom zij dit heeft nagelaten.  

Met betrekking tot de structuur van de onderzochte namen hadden we van Tanneke Schoonheim 
graag willen vernemen, waarom zij voor de onprecieze termen “eenstammig” en “tweestammig” heeft 
gekozen, terwijl men nu internationaal veel meer met “eenledig” en “tweeledig” werkt. Wonderlijk is ook 
het gebruik van de term “korte naam”, waarvan zij niet duidelijk aangeeft wat zij daar nu mee bedoelt, een 
verkorte naam, een eenledige naam, of een naam van beperkte lengte. Verder heb ik wat moeite met de 
term “volledige namen”, die we onder meer op blz. 19 tegenkomen. Moeten we daar “onvolledige namen” 
tegenoverstellen? Maar onomastisch gezien is iedere naam toch volledig zolang hij als eigennaam 
functioneert. Ik meen mij te herinneren dat ik de toenmalige doctorandus heb gewezen op een interessant 
artikel van Lena Peterson in NORNA-Rapporter 51 (1988), waarin verschillende aspecten van deze 
problematiek aan de orde komen, maar ik kan uit de literatuurlijst niet opmaken dat zij dit welgemeende 
advies heeft gevolgd.  

In de naamkunde is het gebruikelijk bij regionaal-antroponymisch onderzoek als het onderhavige 
het onomasticon centraal te stellen, dat wil zeggen de totale voorraad van namen die door de inwoners 
van een gebied in een aangegeven periode werden gedragen. Om aan zijn materiaal te komen pleegt 
men in principe daarvoor alle in aanmerking komende schriftelijke bronnen aan te spreken. Daarom 
verbaast het me dat de auteur, zonder duidelijk argument, geen verhalende bronnen heeft willen 
gebruiken, waardoor zij onder meer de namen Eswar en Wilfsit uit de Vita S. Adelberti is misgelopen. 
Overigens is zij wat dit opnamecriterium betreft niet erg consequent geweest, want zij blijkt wel weer 
verwijzingen te hebben naar de eenogige dochter van graaf Dirk II, Erlinda, die uiteindelijk uit een 
verhalende bron stammen. Verder had zij, gegeven haar eigen uitgangspunt, eigenlijk de Annales 
Egmundenses niet mogen gebruiken, want die worden door de historici tot de verhalende bronnen 
gerekend (zie M. Carasso-Kok, Repertorium van verhalende bronnen uit de middeleeuwen. ’s-
Gravenhage 1981, nr. 111).  

De uitleg over de materiaalverzameling geeft ook reden tot het fronsen van de wenkbrauwen. In 
de eerste plaats schrijft de auteur dat zij alle aangetroffen namen van vrouwelijke heiligen aan de 
materiaalverzameling heeft toegevoegd, zowel die welke worden aangetroffen in dateringen van 
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oorkonden als die welke onder meer voorkomen in de relikwieënlijst van het klooster Egmond. Volgens 
mij heeft zij hiermee onnodige chaos gecreëerd, waardoor het moeilijk wordt de resultaten van haar 
onderzoek te vergelijken met de resultaten van de bestudering van de middeleeuwse antroponymie 
elders. Zoals zij zelf schrijft, heeft zij de persoonsnaamgeving in Holland en Zeeland als uitgangspunt 
gekozen voor haar proefschrift. De naamgeving van de heiligen waarvan zij de namen heeft opgenomen, 
heeft echter niet in deze graafschappen plaatsgevonden. Ik kan dan ook niet zien welke onomastische 
relatie er kan bestaan tussen bijvoorbeeld de naam van de H. Euprepia, waarvan op een gegeven 
ogenblik wordt vermeld dat haar botten in Egmond liggen, en de namenvoorraad van de vrouwelijke 
bevolking van Holland van die tijd. De opmerking van de auteur dat er over deze naam geen literatuur te 
vinden zou zijn, klopt overigens niet. Euprepia wordt genoemd in O. Wimmer & H. Melzer (bearb. J. 
Gelmi): Lexikon der Namen und Heiligen. Innsbruck, Wien 1988, 6. Ausg., 263. 

Dat deze curieuze opnamepolitiek uiteindelijk tot uitspraken kan leiden waar onomastisch gezien 
niets mee valt aan te vangen, moge een enkel voorbeeld duidelijk maken. Op blz. 227 lezen wij dat het 
oudste voorbeeld van een niet-Germaanse naam in Holland en Zeeland de heiligennaam Maria 
Magdalena is, waarvan de vroegste attestatie uit de achtste eeuw dateert. In werkelijkheid stamt de 
vermelding van deze naam uit een mededeling in de twaalfde-eeuwse Annales Egmundenses, 
overgenomen uit het werk van de laat negende-eeuwse geschiedschrijver Regino van Prüm, betreffende 
de translatio in 745 van het lichaam van de H. Maria Magdalena naar het klooster van Vézelay in 
Frankrijk. Het zal duidelijk zijn dat dit alles niets met de naamgeving van vrouwen in Holland en Zeeland 
te maken heeft.  

Zonder dat expliciet te vermelden blijkt Tanneke Schoonheim nog een andere stoorzender te 
hebben ingebouwd. Zij heeft namelijk ook vrouwennamen opgenomen die deel uitmaken van 
plaatsnamen, voor zover die vóór 1300 zijn overgeleverd. Wanneer het niet om de namen van heiligen 
gaat, kan men daar vrede mee hebben. Het probleem is echter dat zij de datum van de vermelding van 
het toponiem ook gebruikt als datering van het voorkomen van de persoonsnaam. Zoals wij allen horen te 
weten, kunnen de elementen waarmee een toponiem is samengesteld iets zeggen over de tijd waarin de 
naam is gevormd, maar zij kunnen principieel niet worden gebruikt om uitspraken te doen met betrekking 
tot de tijd daarna. De meeste plaatnamen zijn veel vroeger gevormd dan het moment waarop zij voor het 
eerst worden vermeld. Als blijkt dat zo’n naam is samengesteld met een antroponiem mogen we dus 
alleen maar zeggen dat dit laatste in de lokale namenvoorraad voorkwam ten tijde van de vorming van de 
plaatsnaam. Overigens heeft de auteur de nodige plaatsnamen over het hoofd gezien, bijvoorbeeld 
Avenkerke, Vuliuardevirue en Mariekerke. Verder hoort Geertruidenberg niet in haar verzameling thuis, 
want die stad ligt in Noord-Brabant. 
 Het zwaartepunt van deze dissertatie ligt bij hoofdstuk 2, Vrouwelijke persoonsnamen vanuit 
etymologisch perspectief (blz. 19–224). Men kan zien dat Tanneke Schoonheim zich hier op vertrouwd 
terrein beweegt, wat dan ook tot een bijzonder grondige analyse heeft geleid van de elementen waaruit 
de Germaanse namen zijn gevormd. Bovendien gaat zij uitgebreid in op de ontwikkelingen die de niet-
Germaanse namen hebben ondergaan, sinds zij deel van het Nederlandstalige onomasticon zijn 
geworden. Omdat namen en naamselementen in alfabetische volgorde zijn behandeld, is het makkelijk te 
constateren dat de auteur een zeer volledig corpus heeft bijeengebracht. Alleen op het allerlaatst miste ik 
Zeloef, de naam van de moeder van a. 1237 Willelmo filio verZeloef (OHZ II, nr. 583). 
 Bij ieder lemma wordt uitgebreid verwezen naar de relevante naamkundige literatuur. Het 
verbaast mij alleen dat de schrijfster geen gebruik heeft gemaakt van W. Seibicke, Historisches deutsches 
Vornamenbuch. Berlin, New York 1996-2003, 4 Bde. Zij had daar onder meer gegevens kunnen vinden 
over Batte, Everwi, Gerde, Getta en Jana. Daarnaast had zij ook profijt kunnen trekken van H. 
Tiefenbach, Xanten – Essen – Köln. Untersuchungen zur Nordgrenze des Althochdeutschen an 
niederrheinischen Personennamen des neunten bis elften Jahrhunderts. Göttingen 1984, onder andere 
met betrekking tot de naam Eilgard, en de elementen erin en macht. 
 Doel van hoofdstuk 3, Vrouwelijke persoonsnamen vanuit chronologisch perspectief (blz. 225–
246), is na te gaan of zich in de loop van de tijd veranderingen hebben voorgedaan in het bestand van de 
in Holland en Zeeland voorkomende vrouwennamen. De auteur geeft toe dat er weinig materiaal van vóór 
de twaalfde eeuw is overgeleverd, maar meent toch dat er iets gezegd kan worden over de vermoedelijke 
chronologische ontwikkeling. Dit is een moeilijk te lezen hoofdstuk, omdat het lang niet altijd duidelijk is of 
de relatie naam : naamdraagster wel goed in het oog is gehouden. Worden namen van heiligen en namen 
die als eerste lid van een toponiem zijn geanalyseerd nu wel of niet met de namen van reële personen in 
dezelfde telling opgenomen?  
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 De auteur bekijkt per eeuw onder meer welke naamselementen er bij de vorming van de 
Germaanse namen zijn gebruikt, wat zou impliceren dat er zelfs nog op het einde van de dertiende eeuw 
primaire naamsvorming heeft plaatsgevonden, iets wat zeker niet het geval is geweest. Op blz. 245 zegt 
zij immers zelf dat in de loop van de tijd het variatieprincipe is overgegaan in het vernoemingsprincipe en 
dat er in beginsel dus geen nieuwe namen meer werden gevormd. Dat houdt dan natuurlijk wel in dat het 
tellen van naamselementen in de twaalfde en dertiende eeuw niet meer relevant is voor het onderzoek. 
 Aan het eind van dit hoofdstuk volgt nog een paragraaf waarin de auteur een verklaring zoekt 
voor de opkomst van de niet-Germaanse namen in West-Europa in de loop van de middeleeuwen. Die 
meent zij te hebben gevonden in de bevolkingsgroei sinds de elfde eeuw. Vanwege de toenemende 
gezinsgrootte zou er volgens haar behoefte zijn ontstaan aan meer verschillende namen. Is dit echter niet 
een verklaring die wat kort door de bocht gaat? Bevolkingsgroei hoeft immers niet te impliceren dat de 
gezinnen groter werden, alleen dat er meer gezinnen kwamen. Binnen die gezinnen kon eventueel nog 
steeds dezelfde set namen in gebruik blijven. We kunnen ons bovendien afvragen hoe deze verklaring te 
rijmen valt met de conclusie waartoe de schrijfster aan het eind van het volgende hoofdstuk komt, 
namelijk dat naarmate we verder naar het noorden gaan het aantal niet-Germaanse namen kleiner wordt 
en dat er dus sprake zou zijn van een noordwaarts trekkende stroming, die kennelijk aan het einde van de 
dertiende eeuw het noorden van de regio nog niet helemaal heeft bereikt. Wil dat zeggen dat de bevolking 
geleidelijk van zuid naar noord is toegenomen? Ik denk dat de historisch-demografen daar toch wat 
genuanceerder over zullen denken. 

Tanneke Schoonheim meent verder dat de afnemende kennis van de oorspronkelijke betekenis 
van de betreffende naamselementen een rol zou hebben gespeeld bij de verandering van de positie van 
de Germaanse namen in het onomasticon, maar dat is nog maar de vraag. In de periode waarin deze 
verschuiving speelde, werden allang geen primaire namen meer gevormd. Het ging dus alleen om de 
vervanging van het ene type namen door het andere. Voor de gemiddelde naamgebruiker speelt de 
lexicale betekenis van de elementen waaruit een naam is gevormd in het algemeen geen rol, zolang de 
naam maar functioneert als naam. Dat is nu zo, maar dat is ook in de middeleeuwen het geval geweest. 
Het is jammer dat de schrijfster geen kennis heeft genomen van het belangrijke boek van M. Mitterauer, 
Ahnen und Heilige. Namengebung in der europäischen Geschichte. München 1993. Daarin had zij 
kunnen lezen dat “der große Namenschwund” toch een wat complexer probleem is geweest dan zij het 
hier heeft voorgesteld. 

Om tot een overzicht te komen over de regionale verdeling van het namenmateriaal heeft de 
auteur in hoofdstuk 4, Vrouwelijke persoonsnamen vanuit regionaal perspectief (blz. 247–262), haar 
onderzoeksgebied in vijf regio’s opgedeeld, zonder deze keuze evenwel te beargumenteren. Zo te zien is 
zij voortvarend te werk gegaan en heeft op de kaart een aantal lijnen getrokken om zo tot een voor haar 
bruikbare indeling te komen. Helaas is daardoor de regionaal-historische samenhang nogal eens in het 
gedrang gekomen en is in een aantal gevallen een grens dwars door een gebied getrokken dat in de 
periode vóór 1300 nog bijeenhoorde, bijvoorbeeld haar regio Holland-Noord, die via de lijn Amsterdam-
Haarlem wordt afgesneden. In het geval van haar regio Holland-Zuid zijn daarentegen streken 
bijeengevoegd die in die periode beslist nog niet bij elkaar hoorden. Het gevolg van deze wat 
anachronistische ingreep is uiteraard dat de getalsmatige conclusies waartoe de schrijfster komt 
misschien wel eens wat anders zouden zijn geweest als zij een historisch meer verantwoorde indeling 
had gekozen. Waarom heeft zij niet de oude gouwenindeling gevolgd? Overigens valt aan haar 
hoofdconclusie natuurlijk niet te tornen. Het aantal draagsters van niet-Germaanse namen neemt toe 
naarmate we zuidelijker in het onderzochte gebied komen. 
 In het vijfde hoofdstuk, Vrouwelijke persoonsnamen vanuit maatschappelijk perspectief (blz. 263–
279), worden de vrouwennamen vanuit een socio-onomastisch gezichtspunt bekeken. Dat is een 
lofwaardig streven, maar de schrijfster had zich natuurlijk wel moeten realiseren dat er internationaal al 
decennia lang voor wordt gewaarschuwd bij dit soort onderzoek toch vooral heel voorzichtig te werk te 
gaan. Zelf deelt zij de vrouwen in haar onderzoeksgebied op in drie klassen, adel, geestelijkheid en het 
gewone volk. Tot de adel rekent zij leden van de grafelijke familie, echtgenotes van leenmannen en 
leenvrouwen van de graaf van Holland. Hier vrees ik toch dat het historisch-sociologisch gezien iets te 
ongenuanceerd is om iedere vrouw van een leenman als adellijk te bestempelen.  
 Met betrekking tot de geestelijkheid is de auteur niet helemaal duidelijk. Zij geeft toe dat het niet 
ondenkbaar is dat men de intrede in de geestelijke stand markeerde door het kiezen van een nieuwe 
naam, maar zegt tegelijkertijd dat zo’n naam misschien al in de betreffende familie in gebruik was en dat 
er dan sprake zou zijn van vernoeming. Een ernstiger probleem is dat zij niet goed uit de voeten lijkt te 
komen met het feit dat adellijke dames die in een klooster gingen, hun naam konden behouden, zodat 
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deze nog steeds in de rubriek adel behandeld had moeten worden en niet in de rubriek geestelijkheid. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor een deel van de draagsters van de namen Imeine, Ada, Sophia.  
 Ten slotte het gewone volk: bien étonnées de se trouver ensemble treffen we hier zowel horigen 
als zelfstandige vrouwelijke ondernemers aan en ik vraag mij af of dat zo maar kan. Was de sociale 
afstand tussen die twee groepen niet veel te groot om aan te nemen dat men zich van eenzelfde 
namenvoorraad bediende? 
 Ook al worden er veel getallen over ons uitgestort, het is niet altijd duidelijk welke namen de 
auteur nu tot die van het gewone volk rekent. Op blz. 273 schrijft zij dat slechts drie personen uit deze 
maatschappelijke klasse niet uit de dertiende eeuw stammen. In het overzicht van alle geïdentificeerde 
personen (blz. 385-434) kom ik echter veel meer vrouwen tegen, die in bronnen van vóór de dertiende 
eeuw worden vermeld en waaraan ik in ieder geval niet kan afzien dat zij van adel zijn of tot de geestelijke 
stand behoren en dus tot “het gewone volk” zouden moeten worden gerekend. Anderzijds stuit ik ook op 
namen van vrouwen die ik zeker hoger zou inschatten dan de auteur doet. In de Duitse 
Zusammenfassung lezen we op p. 284 bijvoorbeeld dat de naam Bave alleen “beim einfachen Volk” 
gevonden wordt. Dat zou dus ook moeten gelden voor de Baue uit het befaamde falsum van 1064 (OHZ I, 
nr. 86), die zij op blz. 322 en 394 vermeldt. In de betreffende oorkonde blijkt deze dame echter de moeder 
van een graaf te zijn, wat een eenvoudige afkomst toch minder waarschijnlijk maakt. 

Ook al kunnen we vraagtekens plaatsen bij de getalsmatige kant van de zaak, kan ik de 
schrijfster zeker volgen in haar conclusie dat er verschillen zijn te constateren in de naamgeving van de 
adel en “het gewone volk”. Haar bewering dat de verschillen in de naamselementen en suffixen die 
gebruikt werden ter vorming van Germaanse namen, bij deze twee sociale klassen zelfs aan het eind van 
de dertiende eeuw nog steeds aanwezig waren, lijkt mij in deze vorm evenwel onaannemelijk. Er vond in 
die tijd beslist geen primaire naamvorming met gebruikmaking van naamselementen meer plaats. Zij had 
dus hoogstens kunnen zeggen dat uit haar onderzoek is gebleken dat bepaalde namen vaker in de ene 
groep werden aangetroffen dan in de andere en dat het verschil zat in de elementen waarmee die namen 
veel vroeger waren samengesteld. 

Zoals uit het voorgaande duidelijk zal zijn geworden ligt het belang van deze dissertatie in de 
eerste plaats bij de etymologische behandeling van de stof. Tanneke Schoonheim heeft met dit boek 
waardevol materiaal voor ons toegankelijk gemaakt en aan een grondige historisch-taalkundige analyse 
onderworpen. Dat er onomastisch gezien hier en daar nogal wat aan rammelt, zij haar vergeven. Het 
voornaamste is dat zij een namencorpus heeft ontsloten waar vele onderzoekers in de toekomst hun 
voordeel mee zullen kunnen doen. 
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