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Inleiding 
 
Het verschijnen van het boek Theory and Typology of Proper Names van Willy van 
Langendonck is een goede aanleiding eens te reflecteren op de betekenis van naamtheorie 
voor (concreet empirisch) naamkundig onderzoek. Tijdens het werken aan mijn 
proefschrift over voornamen heb ik me verbaasd over het gebrek aan theorie in studies 
naar voornaamgeving. Als er al aandacht aan werd besteed, was er geen verband tussen 
de theoretische reflectie en het daadwerkelijk uitgevoerde onderzoek. Nu is dat ook niet 
eenvoudig en het was pas na mijn proefschrift dat ik in staat was mijn theoretisch 
onderzoek van het verschijnsel voornaam te verbinden met concreter onderzoek. Ik zal 
daarover verder niet uitwijden, want ik wil graag andere naamkundigen aan het woord 
laten over de kloof tussen naamtheorie en naamkundig onderzoek.  
 
Aan een aantal naamkundigen heb ik de volgende vragen voorgelegd: :  
1. Hoe is de relatie tussen naamtheorie en naamkundig onderzoek op de terreinen van de 
naamkunde die jij onderzoekt? 
2. Is er goede naamkunde mogelijk zonder naamtheorie? 
3. Welke vakgebieden hebben theoriën te bieden die relevant zijn voor naamkundig 
onderzoek? 
Bij nader inzien zijn die vragen niet goed gekozen en ik zal in mijn presentatie van de 
antwoorden dan ook voor een andere indeling kiezen. In de links naar de volledige 
antwoorden van mijn respondenten (zie onderaan) is de driedeling op basis van de vragen 
wel intact gelaten. De volgende personen hebben me hun antwoorden gestuurd: Reina 
Boerrigter, Enzo Caffarelli, Vibeke Dalberg & Rob Rentenaar, Magda Devos, Albrecht 
Greule, Milan Harvalík, Botolv Helleland, Willy  van Langendonck, Ann Marynissen, 
Grant Smith, Pierre Swiggers, Jürgen Udolph, Mats Wahlberg, Klaas Willems.  
 
Bij de weergave van de informatie die ik heb verkregen, beschrijf ik eerst de relatie die 
men ziet tussen naamtheorie en naamkundig onderzoek. Daarbij ga ik ook in op wat we 
nu precies moeten verstaan onder naamtheorie. In strikte zin draait het om reflectie op de 
positie van eigennamen binnen het taalsysteem – en zo moet het in het onderstaande ook 
opgevat worden - maar ruimer bezien is er vanuit empirisch onderzoek ook theorie 
geformuleerd. Vervolgens besteed ik aandacht aan de achtergrond van de kloof tussen 
(concreet empirisch) naamkundig onderzoek enerzijds en naamtheorie anderzijds. Tot 
slot komen enkele specifieke onderzoeksthema’s aan de orde, in het bijzonder de diverse 
naamcategorieën en literaire naamkunde.  
 
 
Het  belang van naamtheorie 
 



De mate waarin naamtheorie een rol speelt binnen het onderzoek van de ondervraagden 
verschilt sterk. Er zijn naamkundigen voor wie het (vaak) een hoofdthema is, zoals Pierre 
Swiggers, Willy van Langendonck en Klaas Willems; er zijn naamkundigen voor wie het 
een centraal onderdeel van hun werk uitmaakt, zoals Milan Harvalík en Grant Smith; en 
er zijn naamkundigen die naamtheorie als een fundament onder hun onderzoek zien 
zonder het centraal te stellen, zoals Magda Devos en Mats Wahlberg.  
Pierre Swiggers: “Op het vlak van de (historische) Romaanse taalkunde is er een vrij 
sterke band tussen naamtheorie (problemen van classificatie/subtypes; specifieke 
eigenschappen van eigennamen) en het empirisch naamkundig onderzoek (ik denk hierbij 
aan projecten zoals PATROM of aan publicaties i.v.m. ‘deonomastiek’). Op het vlak van 
de theorie van de eigennaam - een ander interessepunt van mij - is die band natuurlijk 
zeer sterk (…)”. Toch stelt hij ook “Ik denk dat je, afhankelijk van het gekozen 
onderwerp en van de doelstelling (bijvoorbeeld zuiver descriptief, zuiver historisch) heel 
wat goed onderzoek kan doen zonder (veel) naamtheorie. Men moet geen theorie 
opzetten over het statuut van de eigennaam, over al of niet betekenis hebben, over het 
uniquely referring karakter enz. om bijvoorbeeld oerdegelijk onderzoek te doen over 
naamformaties in het Oud-Hebreeuws (cf. het werk van J. Stamm), in de oude talen van 
het Nabije Oosten (cf. de vele publicaties van R. Zadok), in het Latijn (cf. het 
meesterwerk van W. Schulze), of over micro-toponiemen van bij ons.”  
Het antwoord van Pierre Swiggers roept misschien de vraag op wat naamtheorie precies 
is. Die vraag stellen ook Vibeke Dalberg en Rob Rentenaar: “De beantwoording van je 
vragen is erg afhankelijk van de invulling van het begrip naamtheorie. Iedere 
onderzoeker die zich met namen bezig houdt, zal zich af en toe natuurlijk afvragen waar 
hij of zij in feite mee bezig is en dat kun je in principe al naamtheorie noemen. In de 
praktijk blijkt evenwel dat die momenten van bespiegeling bij de ene naamkundige 
duidelijk meer frequent voorkomen en dieper doordacht worden dan bij de andere. 
Er zijn uiteraard verschillende theoretische benaderingen. Zo heb je onderzoekers die aan 
de hand voorbeelden de definitie van het proprium willen vastleggen. Daarnaast heb je 
onderzoekers die op een minder abstract niveau opereren. De laatstgenoemden vragen 
zich bijvoorbeeld af hoe de concrete door hen bestudeerde namen een aparte positie als 
proprium in de taal hebben gekregen en hoe de semantische en formele structuur van die 
namen gezien moet worden in relatie tot de structuren die we in het niet-propriale deel 
van onze woordvoorraad kennen. Het is onze indruk dat we dit type onderzoekers met 
oog voor theorie meer onder toponymisten dan onder antroponymsten aantreffen.”   
Van verschillende mensen kreeg ik inderdaad de reactie: wat versta je onder 
naamtheorie? Mijn antwoord in het kort: reflectie op de positie van eigennamen binnen 
het taalsysteem. Dat is naamtheorie in engere zin en die interpretatie heeft er misschien 
ook mee te maken dat een ruimere opvatting niet zo gebruikelijk is - althans voor zover ik 
weet. Maar zoals Vibeke Dalberg en Rob Rentenaar al schrijven: onder de toponymisten 
is het op dit punt wat beter gesteld. Wezenlijk verschil met de antroponymisten is 
natuurlijk ook dat de relatie met het benoemde object wezenlijk anders is: bij 
persoonsnamen is dat immers eenduidig, bij plaatsnamen niet. 
Ook Botolv Helleland ziet naamtheorie wat ruimer: “The study of names is primarily 
based upon linguistic approaches. At the same time it is important to define the specific 
nature of names and name studies. This means that name research requires a) an 
established theory within onomastics, and b) onomastics as part of an established theory 



within general linguistics. Names have to be dealt with as a special category.” Hij 
verduidelijkt deze stellingname als volgt – en het gaat hier met name om zijn slotzin: “On 
the one hand onomastics is part of general linguistics, and in fact our starting point must 
be linguistic as names are part of language (perhaps a above should be put after b). At the 
same time it is our task as onomasticiens to establish a theory (or theories) that builds 
(build) on the proprial status and proprial function of names.” 
Daarmee zal Milan Harvalík het zeker eens zijn. “In my opinion onomastic research and 
name theory are two complementary parts of onomastics and one could hardly exist 
without the other. Any proper research must be based on theoretical knowledge and 
without having preceding experience with analyses of proper names it is not possible to 
formulate any general theoretical postulate.” 
Mats Wahlberg formuleert de rol van naamtheorie iets bescheidener. “I find it important 
to have some idea of the naming process and how names are functioning in written and 
spoken language: Why do some places, cars, animals etc. get names (motives?) and 
others not? Who are the name givers?” Ook noemt hij het belang van “structural analysis 
of name systems in certain areas and the name system(s) of certain individuals or groups 
of people. These things are essential for understanding names and for the possibility to 
interpret their meaning correctly (only general knowledge of linguistics, language history, 
sound developments etc. is not sufficient).” 
Magda Devos zal zich hierbij aansluiten. Naamtheorie is “onontbeerlijk bij het soort 
toponymisch onderzoek dat ik doe, dat empirisch is en diachroon gericht: plaatsnamen 
bestuderen in hun relatie tot het historische appellatieve lexicon en in hun historisch 
landschappelijke kader. Dit soort empirisch onderzoek kan niet tot deugdelijke resultaten 
leiden zonder inzicht in de eigen status van de eigennaam als linguïstisch teken.” 
Ook wijst zij op het belang van “inzicht in benoemingsmotieven en 
naamgevingsstrategieën. Doordat eigennamen in principe unieke fenomenen aanduiden, 
is het aantal mogelijke benoemingsmotieven veel uitgebreider dan bij appellatieve 
naamgeving d.m.v. soortnamen, die immers referenten benoemen als lid van een 
relevante conceptuele categorie. Ook de naamgevingsstrategieën zijn diverser bij 
propriale naamgeving dan bij appellatieve.”  Dit sluit aan bij het antwoord van Albrecht 
Greule. Nadat hij heeft aangegeven dat naamtheorie in strikte zin voor zijn onderzoek 
niet zo’n belangrijke rol speelt - “Ich begnüge mich dabei mit dem Axiom, dass Namen 
Sprachzeichen sind, die in der Kommunikation individualisierend identifizieren” - schrijft 
hij “Zunehmend wichtig wird für mich darüber hinaus, besonders bei der 
Namenetymologie, die Pragmatik des Namens: Zu welchem Zweck benennen oder 
benannten Menschen eine Stelle auf der Erdoberfläche so (und nicht anders). Diese Frage 
nach dem „Benennungsmotiv“ kommt aus der Etymologieforschung.” 
Nog verder verwijderd van naamtheorie is Jürgen Udolph. Zijn onderzoek is (blijkbaar) 
gekoppeld aan de vragen die leven bij het grote publiek. “Das große Interesse, das in der 
Öffentlichkeit in den letzten Jahren in Deutschland entstanden ist, hat seine Hauptursache 
darin, daß Namen semantisch undurchsichtig sind. (…) Die Onomastik ist hier gefragt 
und gefordert.” Hij concludeert daarom “daß wesentliche Aspekte der theoretischen 
Onomastik (…) bei den uns vorliegenden Anfragen zur Bedeutung von Familien- und 
Ortsnamen nur eine geringe Rolle spielen.”  
De meeste ondervraagde naamkundigen bevinden zich echter ergens op een continuüm 
tussen naamtheorie als hoofdthema enerzijds en als fundament onder empirisch 



onderzoek anderzijds. Voor de meesten is kennis over de positie van de eigennaam 
binnen het taalsysteem een voorwaarde voor serieus naamkundig onderzoek. “Ich glaube 
nicht, dass man, ohne über den theoretischen Status von Namen - wenigstens implizit - 
Bescheid zu wissen,  über Namen forschen kann” (Albrecht Greule); “ik besteed in mijn 
eigen onderzoek aandacht aan de verhouding tussen soortnaam en eigennaam, i.c.  
familienaam. Dat impliceert dat ik bij mijn vergelijking van soortnamen en eigennamen 
wijs op het linguïstisch verschillend gedrag van beide categorieën” (Ann Marynissen).  
Relativerende geluiden zijn ook te horen “Although a good onomastician has to know at 
least the basis of name theory, in my opinion one can write a wonderful text on family 
names or first names, even if you ignore the linguistic status of proper names” (Enzo 
Caffarelli); “there is always an aspect of theory when dealing professionally with name 
research, but one does not necessarily be very aware of it” (Botolv Helleland); “I must 
admit that I do not often meditate very deeply over the special nature of names” (Mats 
Wahlberg). 
Voor de naamtheoreticus is een dergelijke relativering niet aan de orde. Klaas Willems 
antwoordt op de vraag ‘Is er goede naamkunde mogelijk zonder naamtheorie?’: “Ik denk 
niet dat dit mogelijk is. Dit geldt overigens voor alle taalkundig onderzoek: men moet 
zich altijd theoretisch positioneren, wil men empirisch overtuigend onderzoek afleveren 
(wat niet betekent dat men de theorie niet kan aanpassen op basis van de empirische 
inzichten). Bij eigennamen is van belang dat men definitorische kenmerken van de 
categorie eigennaam vastlegt, omdat men anders niet eens de instantiaties van de 
categorie op een coherente wijze kan onderzoeken. Wel benadruk ik dat omgekeerd ook 
de naamtheorie alle baat heeft bij naamkundig onderzoek. Aspecten als numerus, gebruik 
van merknamen, productnamen, de combinatie van eigennamen met determinerende 
elementen, de combinatie van eigennamen met attributen enz. zijn allemaal nog vrij 
onontgonnen terreinen van empirisch eigennaamonderzoek waarin theorie en empirie 
nauw op elkaar betrokken kunnen en moeten worden.” 
 
 
De kloof tussen naamtheorie en naamkundig onderzoek 
 
Bij de beantwoording van mijn vragen is Klaas Willems vrij uitvoerig ingegaan op de 
achtergrond van de kloof tussen naamtheorie en naamkundig onderzoek. Aangezien hij 
precies omschrijft wat ik zelf veel vager voor ogen had, citeer ik hem graag (eerst volgt 
een alinea met een wat meer direct antwoord op mijn eerste vraag). “Eigennamen heb ik 
altijd als een theoretisch object in mijn linguïstisch onderzoek betrokken, als speciaal 
type van een taalteken dat uiteraard potentieel universeel is, maar daarnaast ook tal van 
bijzondere kenmerken vertoont die van taal tot taal kunnen verschillen. Ik heb zelf geen 
omvattende concrete empirische onomastische studies doorgevoerd zoals die in de 
literatuur te vinden zijn, hoewel iedere theoreticus dergelijke studies wel hoort te kennen: 
de concrete instantiatie van de categorie eigennaam in de talen van de wereld leert ons 
veel over de categorie zelf, en het is maar via de klassieke empirische onomastische 
studies (eerst de historisch-etymologische van de 19de eeuw, vervolgens de bredere 
descriptieve taxonomieën van de 20ste eeuw) dat men een beter inzicht krijgt in de 
essentiële kenmerken van de categorie eigennaam. 



Er gaapt inderdaad een zekere kloof tussen het concrete empirische onomastische 
onderzoek enerzijds en de theorie van de eigennaam anderzijds. In de in oorsprong 
logisch-filosofische traditie van taalonderzoek (analytische filosofie, Kripke, Searle, 
Donnellan enz.) wordt de eigennaam niet als een empirisch maar als een theoretisch 
object gedefinieerd, en in die traditie vindt men bijzonder weinig informatie over de 
eigennaam als een historisch taalfenomeen. Ik denk dat het daarom ook niet 
verwonderlijk is dat de empirische onomastiek maar weinig heeft aan de inmiddels 
omvangrijke logisch-filosofische discussie.  
De empirische onomastiek zelf is dan weer altijd eerder wars geweest van theoretisch 
onderzoek, met als gevolg dat naamkundig onderzoek traditioneel een positie inneemt 
aan de periferie van de taalkunde, met een klemtoon op historisch onderzoek dat soms 
meer overeenkomsten vertoont met cultuurhistorisch onderzoek dan met modern 
taalkundig onderzoek waarin de synthese van theorievorming en empirie steeds vaker 
centraal staat. 
De kloof tussen theorie en empirie is de laatste jaren misschien wat minder groot 
geworden. Er zijn verschillende bijdragen verschenen waarin beide aan bod komen (of 
die bijdragen overtuigend zijn, laat ik daarbij in het midden). Dat dit zo lang geduurd 
heeft, heeft zo zijn redenen. Ten eerste is de theorie van de eigennaam een complex 
domein van de algemene taalwetenschap, waarvan de uitdieping zich ver kan verwijderen 
van de empirische onomastiek. Dat is op zich overigens niet erg, omdat het nu eenmaal 
intrinsiek is aan moeilijke thema's binnen de algemene taalwetenschap, maar het wordt 
wel problematisch indien de "veldwerkers" vragen hebben bij de relevantie van de theorie 
van de eigennaam.  
Ten tweede heeft de theorie van de eigennaam het aanschijn van een medusahoofd: wat 
in etherische begrippen allemaal over de eigennaam werd geschreven, lijkt niet altijd 
even goed doordacht en soms ronduit oppervlakkig, temeer omdat vele beweringen 
traditioneel niet empirisch gestaafd werden.  
Ten derde wordt in de theorie van de eigennaam sinds vele eeuwen heel wat herhaald, en 
het historiografische bewustzijn is soms zoek. Daardoor kan men als "veldwerker" 
gemakkelijk de indruk krijgen dat de "theoretische" altijd met dezelfde grote problemen 
bezig zijn en er maar niet uit geraken, met name met de definitie van de eigennaam als 
categorie en het verschil tussen de eigennaam en andere categorieën (soortnaam, 
determineerder, etc.).” 
Een ander punt van kritiek brengt Pierre Swiggers naar voren, namelijk “dat theoretici 
van de eigennaam zich vaak beperken tot persoonsnamen (eventueel ook toponiemen), en 
weinig ingaan op fenomenen als toenamen, micro-toponiemen, hypocoristica, 
merknamen enz. Die beperking is er minder bij taalkundigen die zich met theorie van de 
eigennamen bezighouden, maar is vooral opvallend bij filosofen.” Het is natuurlijk 
merkwaardig dat veel taalfilosofen zich blijkbaar richten op de prototypische namen, 
want juist de niet-prototypische namen zijn theoretisch interessant, bijvoorbeeld: wanneer 
wordt een spottende aanduiding bijnaam? 
“Historisch zie je binnen het naamkundige onderzoek een evolutie”, zo schrijft Willy van 
Langendonck, “eerst worden prototypische namen bestudeerd, daarna bijnamen, nog later 
merknamen en dergelijke (thans erg in). Stewart (American Name Society) proclameerde 
reeds in 1953 het onderzoek van merknamen en dergelijke als eveneens horend tot de 
studie van namen.” 



 
 
Naamcategorieën 
 
In het hierboven aangehaalde antwoord van Vibeke Dalberg en Rob Rentenaar kwam al 
naar voren dat er onder de toponymisten meer aandacht is voor theoretische reflectie – 
ruimer dan de positie van eigennamen binnen het taalsysteem – dan onder 
antroponymisten. Die indruk lijkt me juist, wat niet wegneemt dat de noodzaak tot theorie 
ook bij persoonsnamen-onderzoek noodzakelijk is. “When analyzing personal names it is 
often most important to have a clear view of the distinction between different kinds of 
personal names and personal designations; if not your results will be most confusing” 
(Mats Wahlberg).   
Een andere naamcategorie die in de antwoorden belicht worden, zijn straatnamen. “Ze 
zijn”, schrijft Reina Boerrigter, “zelden het hoofdonderwerp van naamtheoretische 
studies. Ze worden veelal onder de loep genomen binnen een meer algemene categorie 
samengestelde toponiemen (Dalberg, Van Loon). Of bij de behandeling van de 
(sub)categoriale betekenis van namen (Van Langendonck). Onderzoek naar straatnamen 
dat enigszins theoretisch georiënteerd is of tenminste enige theoretische basis heeft, zijn 
recente studies naar de straatnaamgeving door de jaren heen. Hierbij wordt aandacht 
besteed aan de functie van straatnamen: terwijl straatnamen vroeger een oriënterende 
functie hadden, worden straatnamen tegenwoordig ook gebruikt als middel om het 
culturele gedachtegoed hoog te houden (o.a. Kohlheim, Glasner).” En verder: 
“Onderzoek naar straatnamen dat vanuit linguïstisch perspectief uitgeoefend wordt, moet 
ervoor zorgen taalkundige theorieën kritisch te bekijken voordat deze worden toegepast 
op de straatnamenvoorraad. Het is bijvoorbeeld erg verleidelijk om bij de bestudering van 
het tweede deel van straatnamen uit te gaan van een lexicaal-semantische theorie, maar 
hierbij moet dan ook reflectie plaatsvinden op naamtheoretische ideeën met betrekking 
tot de betekenis van namen. (…) wanneer een zelfstandig naamwoord met een bepaalde 
lexicale betekenis deel wordt van een toponymische samenstelling, maakt de 
naamkundige functie van de samenstelling de lexicale betekenis van het oorspronkelijke 
zelfstandige naamwoord overbodig. Dit kan een van de redenen zijn dat een bepaald 
tweede deel van straatnamen kan worden gebruikt in een nieuwe straatnaam, naar 
analogie van bestaande toponymische samenstellingen, zonder de lexicale betekenis van 
het oorspronkelijke zelfstandige naamwoord (Nicolaisen).”  
Willy van Langendonck wees hierboven al op de toegenomen belangstelling voor 
commerciële namen (merknamen en dergelijke). “Voor dit soort namen”, aldus Reina 
Boerrigter, “is een naamtheorie nodig om de categorie te bepalen van de te onderzoeken 
namen. Richt het onderzoek zich bijvoorbeeld op bedrijfsnamen als onderdeel van het 
talige landschap of worden namen van bedrijven bestudeerd die minder ‘zichtbaar’ zijn? 
De eerste categorie namen zouden namelijk ook als toponiemen beschouwd kunnen 
worden (Wochele). Naast naamtheorie zijn voor dit soort onderzoek theorieën met 
betrekking tot bedrijfscommunicatie en marketing relevant.”  
Met het thema commerciële namen komen we, via de constatering dat merknamen zich 
kunnen ontwikkelen tot soortnaam, ook aan de periferie van de naamkunde. Ik doel hier 
op de processen waarbij een eigennaam tot soortnaam wordt en andersom. Juist bij dat 
type onderzoek is kennis over naamtheorie onontbeerlijk. “In my studies main questions 



regarding this kind of relations [de relatie tussen naamtheorie en naamkundig onderzoek, 
DG] are dealing with the linguistic status of the name with respect to lexicalization and 
onymization (and transonymization: the passage from proper names to other proper 
names) processes” (Enzo Caffarelli). Toch ontbreekt die kennis bij sommige 
onderzoekers op dit terrein, constateerde Reina Boerrigter. “Tijdens het congres Names 
in the Economy 2 in Wenen werd een lezing gegeven over de namen van gerechten op 
menukaarten. De PowerPoint-presentatie die deze lezing ondersteunde, wisselde de term 
‘dish names’ af met ‘dish descriptions’. De lezing richtte zich op de linguïstische 
middelen in ‘dish names’ die werden ingezet om de vermeende kwaliteit (lees: prijs) van 
de gerechten aan geven. Naamtheorie zou de doorslag moeten geven over de status van 
dergelijk onderzoek. In hoeverre zijn de namen van gerechten namen? Daaraan was de 
spreker blijkbaar voorbij gegaan.” 
 
 
Literaire naamkunde 
 
Het onderzoek naar namen in literatuur is een buitenbeetje binnen de meer taalkundig (en 
historisch) georiënteerde naamkunde. Toch krijgt literaire naamkunde binnen de 
driejaarlijkse internationale ICOS-congressen een volwaardige plaats; het meest recente 
nummer van Onoma, te verschijnen eind 2007, is gewijd aan literaire naamkunde. Binnen 
de context van dit overzicht is het interessant dat juist Grant Smith, die zich zowel met 
naamtheorie als literaire naamkunde bezighoudt, me zijn antwoorden gestuurd heeft – en 
zeer uitvoerig bovendien.  
“My current research focuses literary onomastics, which differs from traditional 
onomastics fundamentally insofar as any literary study analyzes a work of art and must 
therefore emphasize the artistic functions of language more than its forms. That is to say, 
all works of literature are presumed to have an artistic purpose, and so the primary 
interest of a literary scholar is to show how the words, including names, function to 
achieve that purpose. 
I hasten to emphasize that this distinction is one of priority, and not of exclusion. The 
forms of names are often of fundamental importance in determining the social context or 
point of view in a narrative or lyric. Yet as elements of a work of literature, the forms and 
the context they evoke need to be seen as serving an artistic purpose. Indeed, we 
sometimes find names doing things in literature that they don’t do in other contexts just 
so they will be recognized as fantasy or as a unique imaginative construct.  
The priority of function over form is important to my research on Shakespeare’s uses of 
names.  I plan to compile a full listing of proper nouns in Shakespeare’s works.  Often 
Shakespeare simply borrows names from his sources, but he also invents names and plays 
with names in a figurative fashion.  The forms he uses often suggest social status or 
ethnic identity, but such uses of form also serve thematic purposes.  Much has been 
written about the possible etymologies of Shakespeare’s names, but he had little formal 
education and does not appear to have read widely.  His most intriguing names appear to 
have been aural inventions.  For example, he would have pronounced Othello as an 
invitation to speak, O-TELL-O, and repeatedly reminds the audience that Desdemona fell 
in love with him because of his storytelling.  The book that I hope comes out of this 



research will include etymologies, but primary emphasis will given to the artistic 
functions of the names.   
Let me close this statement by saying that onomastic analyses of literature do not need to 
make explicit reference to literary theory, but they must at least be not inconsistent with 
literary theory—or they have abandoned the idea of artistic purpose and coherence. 
Artistic function is the heart of literary theory and research, and therefore of literary 
onomastics.” 
 
Tot slot 
Aan het eind citeer ik graag mijn collega Reina Boerrigter, die het werk van Willy van 
Langendonck in perspectief plaatst. “Naamtheorie vormt een belangrijke basis voor 
naamkundig onderzoek. Een theoretisch werk als dat van Van Langendonck is dan ook 
zeer welkom. Het is een veelomvattend en gespecialiseerd naslagwerk, dat echter niet 
voor alle naamkundigen even toegankelijk is (niet alleen vanwege omvang en prijs). 
Omdat naamkunde een multidisciplinair vakgebied is, denk ik dat veel naamkundigen 
baat zouden hebben bij naamtheoretische publicaties waarin deze linguïstisch 
gespecialiseerde naamtheoretische bijdrage vertaald is naar meer algemeen toegankelijke 
naamkundige terminologie zonder aan deze linguïstische georiënteerde aannames af te 
doen. Dergelijke publicaties zouden de verscheidenheid aan naamkundig onderzoek 
theoretisch wellicht meer met elkaar in overeenstemming kunnen brengen.” 
 
Lees hier de volledige antwoorden van  
Reina Boerrigter, Enzo Caffarelli, Vibeke Dalberg & Rob Rentenaar, Magda Devos, 
Albrecht Greule, Milan Harvalík, Botolv Helleland, Willy  van Langendonck, Ann 
Marynissen, Grant Smith, Pierre Swiggers, Jürgen Udolph, Mats Wahlberg, Klaas 
Willems 
 

 
 
 
 
 


