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I J)e voornaam als schakel tussen generaties 

IH)\{l(EN GERRITZEN 

I Inleiding 

I h: t'l'llditie om kinderen te vernoemen naar familieleden loopt als een rode draad 
doOt' de geschiedenis van de naamgeving. In de gewoonte van vernoeming schuilt de 
(,t:l'll1aans-heidense voorstelling van het voortleven van een vroegere generatie.1 Men 
Ilt'Cll1t aan dat onze nog niet gekerstende voorouders geloofden dat met de naam ook 
k·ts van de vernoemde werd doorgegeven, omdat aan namen een magische kracht werd 
lOcgekend.2 Vanuit dit denkbeeld ligt het voor de hand dat aIleen overIeden familieleden 
wnden vernoemd.3 Na de kerstening raakte het idee dat voorouders via de naam voort-
kven op de achtergrond en werd vernoeming een traditie. Bij het vernoemen kwamen 
veda! eerst de grootouders aan de beurt en vervolgens de tantes en ooms. Naast de 
voorchristelijke reincarnatiegedachte is de vernoemingsgewoonte een manier om uit 
w drukken dat het kind wordt opgenomen in de familie. In de woorden van de eerste 
Amsterdamse hoogleraar voor volkskunde: 'Daar waar de familie de sterkst bindende 
factor in de gemeenschap is, worden kinderen gewoonlijk vernoemd naar een van de 
()udere familieleden, een van de ouders, een van de grootouders, tantes en ooms, even-
tueel naar meerderen tegelijk.'4 

Door de vernoemingsgewoonte was er eeuwenlang nauwelijks vernieuwing van de 
namenvoorrraad mogelijk. Vernoeming is daarmee de meest bepalende factor voor de 
olltwikkeling van de naamgeving van globaal de tijd van Karel de Grote tot aan de 
Tweede WereidoorIog. In de decennia na 1945 is de naamgeving aan kinderen ingrij-
pend veranderd. De vernoemingstraditie wordt sinds die tijd minder strikt gehanteerd 
en daardoor heeft de namenvoorraad aIlerIei vernieuwingen ondergaan. De mod erne 
voornaamgeving wordt gedomineerd door namen die enkele decennia gel eden niet of 
nauwelijks voorkwamen in Nederland. 

De naoorlogse veranderingen in de naamgeving aan kinderen kunnen we met recht 
een omwenteling noemen. Voor andere grote veranderingen moeten we terug tot de 
middeleeuwen. In die periode raakte het eeuwenoude Germaanse naamgevingssysteem, 
waarin vernoeming naar familieleden een centrale rol speelde, op de achtergrond om 
plaats te maken voor de namen van heiligen, en in mindere mate voor die van heersers 
en litera ire personages. Hoewel vernoeming als motief bij de naamkeuze nooit ver-
dween, werd de gewoonte kinderen naar familieleden te vernoemen in de loop van de 
middeleeuwen minder strikt gehanteerd. 

2 Vernoeming in de middeleeuwen 

In de periode v66r het massaal in gebruik komen van heiligennamen werd de naamge-
ving in het NederIandse taalgebied geheel bepaald door het Germaanse namensysteem 
- men noemde de meisjes bijvoorbeeld Hadewig, Adelheid of Hildegard en de jongens 
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Euerhard,Winold of Adelmar.De Germaanse naamgeving kenmerkr zich door een rijkeverscheidenheid door her naamgevingsprincipe *""ibi¡ Èinderen een naam kregen dieìMas samengesteld uit delen van de naam van ouders, grootouders of andere verrnianten.Yader Hildebrznt en moeder Gertrud noemden húñ ,oo.r li¡""ãr¡*la Gerbrant enhun dochter Hihrud.s Dit principe werd veelvuldrg ro.g.p".;. E;;*. gegevens onr-breken, omdat er weinig genealogische gegevens uit die tijd voorhanden zijn.6 Hoewelvernoeming naar heersers voorkwam, mogen we er vanuit gaan d,atin ons taalgebiedvernoeming naar familieleden het dominante principe bij dJnaamgevrng was.in de tijd dat de heiligennamen opkwamen, verkeã.de het Germå.rr. namensysreemal enige tijd in verval, onder .rr.., àoo, het nieuwe u..no.*i.rgrpri.rcrpe waarbij eengehele naam werd overgedragen op het kind. Dar was to..r, ,.k.r"in de adellijke geslach_ten, een veelvuldig roegepast naamgevingsprincipe. De ouárgarrg naar dit soort vernoe_ming vond onder Romaanse invroed pluais, waãrbij d. hof.re"rt"rrã.r, h.t voorrouwnamen.T De positie van de Germaanse namen ,aaktå in a. ioop u"" ae middeleeuwenechter voor¡l aangetast door de veelal uitheemse namen van vereerde heiligen zoals
Johannes, catharina, petrus, Margarethø, Nicoraas ,n nJ¡ribrrh-,;;;." van Griekse,Latijnse en Hebreeuwse afkomst.

Dit gebeurde nier van de ene op de andere dag. De aanvankelijke terughoudend-
heid_ bij het geven van heiligennamèn is te verklarãn uit het r.,f ã"i-u.rrroeming naareen lid va¡ {e eigen clan zo_gebruikelijk was, dat de overga"g ";. .r"-en van reratiefonbekende heiligen, die wellicht vanwege hin anderszij; #r."rg ;anrrouwen wer_den beoo¡deeld, zich niet snel kón voltlekken.8 In zekére zin *"î d. traditie ervoorvera¡twoordelijk dat heiligennamen in de middeleeuwen, ondanks-de allesoverheer-sende heiligencultus, pas betrekkelijk raat doorwerkten i"'d..r""-geving.e Een anderverschijnsel dat ouders ervan kan hebben weerhouden rr"" knJ.rríl.iti"g.rrrr"-.rr i.geven, is dat in de vroege middeleeuwen kinderen alleen een heiligennaam kregen alsze voorbestemd waren voor een leven als geesteliike.l0

De vraag dringt zich dan op werke oÃstandígheden ertoe hebben geleid dat menvanaf de twaalfde, dertiende ..rr- -.., en meer bereid bleek met de eeuwenoude ver_noeming te breken en de gewoonte aannam kinderen heiligennamen te geven. Als oor_zaakwordr. vaak de enorme opbloei van de heiligenvererd;";;à. voorbeerden dieaantonen dat de verering van.een heilige pas invloed kreegÇ de naamgevrng wanneerde gewoonte om kinderen heilig.ennarnen t. g.u.n hoe daî;k id;;g had gevonden,relativeren die veronderstelling.ll ì(/e moetei .l¿arom voorzicirr*î; met het leggenvan een onmiddellijk causaar verband russen de opbloei lran hJiligárruerering en hetgeven van heiligennamen aan kinderen.
Naast religieuze invloed zouden opkomst en groei van de steden de verbreiding vande heiligennamen hebben gestimuleerà.12 In dit verband is het onderzoek van Kohlheimvoor.de plaats Regensburg van belang. Zrjn vraag is of het g.rr.r, *n h.ilig.rrrr"À.rr,zichhoofdzakelijk door de invloed u"i b.á.lr.ron.rik.., en de"rondtrekkende predikersheeft uitgebreid of door informatieoverdracht tussen de n.g.rrrb,rrg.rs zelf. uit hetverspreidingsparroon waarin de heiligennamen tussen 1200 ãn 1400-een plaats in denaamgeving veroverden, is af te lezen datde tweede reden het geval was.t, Dit betekentdat het ingeburgerd raken van het nieuwe vernoemings-otlf in het middeleeuwseRegensburg vooral een inrerne kwestie was. ook het iãpassen ";" à; heiligennamenin het sysreem van vernoeming zal.hebben bijgedragen ,ä" rr., rr.q"Jrrt., *ord.., uu.,deze namen. Hoewel het in gãbruik komen íã" h.íig."""-;; ;;l;; dat de vernoe_mlngsgewoonte bij tijd en wijle werd losgelaten, is ãen deer van de verspreiding vandeze namen juist weer te verklaren uit verÃoemi ng naar familiereden.

\Øelke regels de oude geslachten in Haarlem en"het omringendezuid-rennemerlandin de late middeleeuwen hanreerden, is tamelijk grondig ¡ir,"i..J:- uit de naam_

DE VOORNAAM ALS SCHAKEL T

i¿¡,rirrp, liliiltt clat er om en om naar vaderlijke en moederliike lijn werd vernoemd; de

,,,,,ri¡l*,1.l,,,1,,,r zoon kreeg de naam van de vader van de vader, mits die overleden was'
¡qlt iii,' l.ltootvacler nog leefde, kreeg het kind de naam van een van de overgrootvaders'
lii¡ rli, rivcrigc zoons kwamen vooral ooms van het kind in aanmerking, waarbij enige
,r¡ r,,r'lr,,t,l' llcìtond voor ooms die priester of monnik wafen; zij konden immers niet voor
¡,1,¡1 ¡,i¡1qr¡r nngeslacht zorgdragen þen dergelijke voorrang is ook uit moderne tijd bekend
tr¡ rlrri wclliiht een min of meet algemene regel). Voor meisjes werd hetzelfde systeem

¡¡r'vul¡qtl, ln cle loop van de tijd verdweende beperking dat alleen overleden grootoudefs
iì.,lrr,i*'n,l ,rrochtá.t worder,. Toch meldde Le Francq van Berkheij r'og in 177 6 dat 'bij
ç{',Flür'rr ccn oud, overgeloovig denkbeeld [heerst], dat iemand weldra sterft, wanneer hii,
p*liiìe inen zegt, vernãemd iJ." In het land van Kessel (Limburg) gold tot 1850 als al-

l,l{irillgt$ vcrnoemrngsregel dat er alleen vernoemd werd naar overleden familieleden'16

j Strenge uemoeming sinds de Heruorming

()¡rlnnks hun afkeer van de heiligenverering bleven bij protestanten de namen van de

Ircri[ige', of liever gezegd de door ãe heiligenverering in gebruik gekomen namen (zoals

li/¿rru7e, Pieter, Geertrwida, Jan,Trijntie en Cornelis), de meest voorkomende namen'
W*n¡'*. ..r, o**..rt.|ing in de naamgeving zouden verwachten, vindt die niet plaats;
llet nnarngeving in protestãntse kring onderging geen 'beeldenstorm'. In een studie over
ilou1r,tnri.., *o.di h.t proces als volgt omschreven: 'Hoe ging het hier te lande tijdens
,,u ,..1.., de Hervorming? Vader verliet de Moederkerk, maar behield natuurlijk zijn
rl()r)¡.rnaam, gelijk ook dè kinderen. En al ontvingen d9 nakomende kinderen geen ei-

¡¡er,li¡k.n doãprraa- meer: ze bleven toch geregeld en hoofdzakelijk naar grootouders
ìiÍ nout,. verwanten genoemd worden. Dat leren ons de doop- en grafboeken der pro-
rcst¿rntsche kerken, gè[¡k ook de verdere archieven.'17 De voorschriften ten aanzien van
dc cloopnaamgeving ziin voor protestanten ook niet erg expliciet'18

De katholieke kèrk formuleerde pas bij het Concilie van Trente (1545-1563) voor-
schriften met betrekking tot de naamgeving. Het geven van een heiligennaam werd
tçen door de katholieke kerk voorges.ht.u.tt. De gedoopte moest in zijn doopheilige
cen voorbeeld en beschermer voor het leven hebben. Bovendien getuigde een dergelijke
lu¿ìam van trou\M aan de moederkerk.ie Indirect heeft de Hervorming dus het gebruik van
heiligennamen door katholieken bevorderd. Dat gebruik was overigens al ingeburgerd
cn werd door vernoeming doorgegeven.

Vernoeming werd in d. loopu".r de eeuwen een traditie die zo vanzelfsprekend was
clat de namen van de kinderen bii het huwelijk als het ware al vaststonden' Het afwiiken
van de gewoonte kon oorzaak oi geuolg zrin van een familieve te, maat ook wel verband
l-rouderimet een erfenis (in veel .,rltur.n zijn naamgeving en erfenis met elkaar verbon-
den);20 beide gegevens zijn alleen op anekdotisch niveau gestaafd'21 Ook het vernoemen
naar predikairä Ui; hun eerste doopbediening kon oorzaak ziin.van het incidenteel
loslatån van de vernoemingsgewoonte. Hiervan zijn voorbeelden bekend uit'l7alcheren,
Schouwen-Duiveland en Sint-philipsland.2z Het kon daarbij zelÍs gaan om de gehele naam
van de dominee; een markanr voorbeeld is Jacob Binneweg Gabrielse (Jacob Binneweg is

de voornaam, Gabrielse de familienaam), naar dominee Jacob Binneweg.23

Details van de vernoemingsgewoonte zijn beschreven door Sierksma. Zijn gegevens

zijn gebaseerd op een enquête en betreffen de eerste helft van de twintigste eeuq maar
géldJn u..-oedeil¡k ook voor de eeuwen ervoor.2a Uit ziin onderzoek blijkt dat de eerste

Ioor, -eestal de voornaam van de vader van de vader kreeg en dat de eerste dochter werd
genoemd naar de moeder van de vader of van de moeder; dat laatste verschilde per streek

ãr, p.. pl""ts. Bij het tweede kind was over het algemeen 'de- andere kant' aan de beurt:
*^i u"d.rrkrnr vernoemd, dan werd, afhankelijk van het geslacht van het kind, de naam
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iilt (lt vilder of moeder van de moeder gegeven en andersom. Het derde en vierde kind
lilr¡,,l,rr p,cwoonlijk de naam van de grootouders die nog niet vernoemd waren; zonodig
ir,¿:r'rl lre t geslacht van de naam veranderd (Cornelis wordt Corneliø, Jannetje wordt Janl.
ilì¡ rl,, volgende kinderen kregen de tantes en ooms van het kind de eer; daarbij gold in het
Itl¡qernccn cle regel dat wanneer de ouders van de vader voorgingen, ook de broers en zussen
v¡t ¡ tle vacler het eerst aan de beurt kwamen. Van der Schaar ziet dit patroon in zijn enquête
Itr:vr:*tiÍìcl; wel constateert hij dat ì¡/ânneer het tweede kind de eerste jongen was, de vader
v¡rrr ele moeder vaak de voorkeur genoot; ook als het tweede kind het eerste meisje was,
¡4in¡¡ moederskant vaak voor. Verder meldt hij dat het ook wel voorkwam dat wanneer de

Hr{rotouders van het kind vernoemd waren, de namen van de ouders of overgrootouders
RÈlå(lvcll werden.2s De volkskundige Blok merkt naar aanleiding van een andere enquête op
rlnl cle keuze van de naam bii de eerste dochter, ofwel naar de moeder van de vader ofwel
¡ltrr¡ cle moeder van de moeder, niet zo duidelijk streekgebonden is als Sierskma voorstelde,
w*nt in sommige streken waren beide methoden in gebruik.26

Algemeen is de traditie dat overleden familieleden voorrang kregen bij vernoeming,
rrnclers gezegd 'dood gaat voor levend'. \Øanneer in het gezin een kind overleed, werd de
ruram vaak aan het volgende kind of de volgende zoonldochter gegeven. In veel gevallen
zal er dan geen sprake zrinvanvernoeming naar het overleden kind, maar van herstel van
ftct vernoemingspatroon. De kinderen waren overigens niet altijd overleden in dergelijke
gcvallen.2T De vernoemingsregels werden soms zo strikt nageleefd dat kinderen in één
gezin dezelfde naam konden dragen.28 Volgens de volkskundige Boekenoogen was dit
niet ongewoon: 'Dat men âân kinderen uit één gezin dezelfde voornaam geeft, schijnt een
pnpraktische handelwijze. Het is echter bekend, dat gelijknamige broeders en zusters van
ondsher volstrekt niet zeldz aam zljn.'ze Ilhet dagelijks leven kon onderscheid gemaakt wor-
clen door voor de gelijknamigen een verschillende variant van de naam te gebruiken. Drie
broers die aI\en Jan Krømer heetten, werden Jan, Johan (of Johønnes) en Jantie genoemd.
Van een andere oplossing getuigt kleine Klaas en grote Klaas.De voorbeelden ziin uit de
Zaaîstreek)maar het is aan te nemen dat dergelijke constructies ook in de rest van het land
voorkwamen

De gegevens op basis van enquêtes (Sierksma, Van der Schaar, Blok) en impressionis-
tische observaties (Polderman, Boekenoogen) verschaffen alleen een globaal beeld van de
vernoemingsgewoonte in ons land. Tal van subvragen, zoals verschillen tussen dochters
en zoons,' de invloed van sterfte binnen de familie en vernoeming van buitenechtelijk
geboren kinderen, blijven onbeantwoord. Voor een uitgebreid onderzoek naar vernoe-
mingsstrategieën is een databestand met familiestructuren nodig, zoals werd gebruikt voor
een onderzoek in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.3o Het betreft gegevens over de
gezinsopbouw van L522 gezinnen, waarvan het huwelijk werd gesloten tussen circa 1820
en 1930 (de kinderen zijn geboren tussen circa 1820 en circa 1940). Voor 133 gezinsrecords
(negen procent van het bestand) is een volledige analyse van ve¡noeming mogelijk, omdat
die records de namen van tantes en ooms van het kind bevatten.

Uit de analyses blijkt dat vrijwel alle kinderen vernoemd werden naar grootouders,
tantes en ooms of ouders. Btj de (zeldzame) onbekende vernoemingen ging het niet om ver-
nieuwing van de namenvoorraad, want het waren allemaal namen uit het vaste repertoire.
In het onderzoeksgebied was geen significant verschil in de mate van vernoeming tussen
meisjes en jongens. \lel valt op dat meisies wat vaker naar een man genoemd werden dan
jongens naar een vrouw (vier procent tegenover elf procent). Dat laat zich deels verklaren
doordat jongensnamen makkelijk om te vormen zijn tot meisjesnaam, vanJan kan bijvoor-
beeld Jannigje gemaakt worden, maar dat er voor een deel van de vrouwelijke namen geen
gebruikelijke mannelijke tegenhangers zijn, namelijk de namen met een vrouwelijke grond-
vorm, zoals Margaretha, Maria en Elisabeth.3l Enerzijds is vernoeming voor dochters en
zoons even gebruikelijk, anderzijds maken mannen meer kans dat hun naam verder leeft.

L5

r_.,,Vondelingenbriefje uit het archief uan het Aalmoezeniers_
Vleeshuis te Amsterdam.
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De meerderheid van de zoons die het eerste kind waren, werd naar de vader van devader genoemd. ook de andere ',,..rroe-irg.n laren h., ;å ;;;;;;hten parroon zien,
ä:::.å'ff;iä',i'åiå:: wel' Dat zou deel-s uerkl"ardk,,n"."',,Jà,¿* à"", ¿. ,.ã.i

Bij vergelijking van de 51 buitenechtelijk geboren kinderen (de moeder is later wel metde vader getrouwd) met de andere ..*rg.birä.n vart op ¿"r.r'"*-r,àìdingsgewijs mindernaar de ouders van de vader wordt ge.roãmd. Bij deze kinàer;";;";;;;; ,anres en ooms vanhet kind opvallend hoog en zijn er veel onbekende vernoemingen. Buitenechtelijke kinderenwerden dus minder traditioneel vernoemd dan eerstgebo..nJn binrrr'een huwelijk.De kindersterfte is in her eersre deel van de päiode "";;;;;;.ek nog erg hoog,dus dit aspect kon goed onderzo.rt, *"ì¿." (ovãrigens a""rt ã.r. rtertte specraculair,namelijk van een maximum van,25 p., ho.,d.ra b*;d;ù;;;ï.rd.r.., naar vier).De term 'vernoeming. naar overled.i kirrd.r..r, wordt gemaksharve gehanteerd. Ditprincipe werd in de Alblasserwaard en Vijfheerenrand.." ri-;ìi;i;;ãir.qu.r,, roegepasr.De naam van een overleden kind leeft aiì u""t verder i;;;;l;;;;'geboren kind, eengewoonte die_tegenwoordig voor velen ondenkbaar is.De dood kon ook op een andere manier.het g.rin r.irr.r.n, namelijk door hetoverlijden van een ouder. De kinderen uu' u"d.r, dl. tri¿.", á. ,*rr,g.rr.h"p van demoeder stierven, werden allen naar h.- u.rrro..rrd, ook de dochterslIn de late middereeuwen gord binnen oude gesracht.r, i., uu"rt."., en omgeving bijhertrouwen een bijzondere ,rãrnoemingri.gJ. In dat gevar kreeg de eerstgeboren zoonin het nieuwe huweliik van een weduwã deîaâm van ãe overredJrr-..Àrg.rroor, de eersr_geboren dochter u"n ..r, herrrouwde ;;;;;"", werd vernoemd naar de overredenechtgenote'32 Het is interessant om îa te gaan of dezeregel ook in de Alblasserwaarden vijfheerenlanden werd gevolgd. t., ,l..fitrir.n van de zestig onderzochte tweede hu_welijken van de man (hertiou*ã. uro.r*..r ,i;r, ,ri.t bij het oî¿.rro.r. betrokken) waser in het nieuwe huwelijk sprake uur, .r"u-rouereerrkámst -.t ãlou..teden moeder.ot,:.^îil-l::9:*jïq werd ã.rs "i.t 1-..rf "is 
reget toegepast.trerr¡rcnamrgherd binnen een gezin was in de Arbraierwaard en vijfheerenrandengeen onbekend verschijnser. Bij dochters vinden we 45 koppels en bij de zoons g4. Inde meeste gevallen gaat het o* ou.r..rrk"*rì i" de grondvorm, dus met vormvariatiezoals Antonia k reuntie, Gerrit k Ger¡¡,- Küz¡ra k-Kraas¡e, ir¡i u'Adrìanws.Bij eenkleiner aantal is er vormvariatie én een tíeede naam, zoals jan Leendert k. Johannes;verder zien we exacre overeenkomst,.to^1"- jirrig¡e k.Jannigie, Lee:n-dert k Leendert,zelfs een keer Jacob corneris k ¡acáb cirå"i¡r,en gedeelterijke overeenkomsr van hettype Jannigie Dirkje k -Jannigje- Maria en Arüe k Ar¡e corrit¡r.in t., utg.-een geldtdus dat bij het aantreffen rrui'twe. ¿.r.trà. n"-.r in één gezin, ondanks het feit datkindersterfte veel voorkwam en_her g.tr"*.i¡t was de iJ;;ä;; overreden kinddoor re geven aan een volgend Li"¿l"i.il."¿er.meer mag worden aangenomen darhet oude¡e kind overreden-is. gverij.* i-# geljknamigheid bij tweelingen relatiefmeer voor dan bij 'eenlingen,. nØelicht is hier sfrake u"n ä; ,J;;g; u"., fr., gebruik:één bepaalde persoon is aãn de beurr om u.r.roË,'J ;. ;;.d.": " -""

vanaf de late middeleeu\¡/en tot aan de jaren zestig van de twintigste eeuw heeft de naam_
lijig-gnr ingrijpende wijzigingen oná..g""r'. Eiåeeft welis;;;;"j;;;.rnreuwing vande namenvoorraad plaarsgevonden, bijvoõrbeeld aoo. i--ig.r;,îi", ai, gebeurde opzeer beperkte schaal. overhet ulg.á..á u..t""..J.¿. 

""à-Á.i-rrg. ;;;;;rstabiel patroondoo¡ de srrense vernoemingsg.rioont. di. i;;ã f"-ili;li;;;".. ö;.";;*."nte had eenconserverende werking o,q dt ll1Ts.ving en zorgd,eervoor dat verandeîingen zich slechtslangzaam konden voltrekken.i3 ì(¡rn.reei *. dui de officiele vo;;;;; gegeven russen1910 en 1940 bekijken, dan krijgen we niet ulà.., ..., beeld van de namen van heden_

ii,i:i!1\i, ()l(lcl'clì, maâr ook van de periode efvoor. In die naamgeving domineren bij de
!.ì r1!r!!r,l Mtria, Johanna, Anna, Cornelia, Wilhelminø, Elisabeth, Catharina, Hendrik"ø,
,,\rl¡,Àll,l ctt I'etronella en bil de mannenJohannes,Jøn,Cornelis,Hendrik,Willem,Pieter'
i;¡:r¡il, l\'lrus,lacobus en'Wilhelmøs. De verscheidenheid in de naamgeving is beperkt,
r!!lnt ll(,t clc top 25 is bijna de helft van de ouderen benoemd. Beperken we ons tot grond-
ïíri'iirf n, wrtirr:bij we bijvoorbeeld Jan, Johannes, Janna, Jantie en lobanna samennemen
r¡tirlCr qlç ¡¡t'ondvorm 'Johannes', dan is de concentratie nog veel sterker: met de min of
i!¡r,'{,1' 'qrf uwige toptien' is bijna de helft benoemd.3s

llc ¡fficiële namen zijnvaak niet dezelfde als de namen die in het dageliiks leven
iVq,frlCtt ¡¡Cbruikt. 'De neiging om de kinderen anders te "noemen" dan ze "heten" is
lri¡ ttits re l¿rnde (...) etg groot', noteerde een onderzoeker in 1953. \lanneer we nu de
vririlourklgse generatie naar de naam 'voor dagelijks gebruik' vragen' dan bliiken de
t!ìrrul ¡:tr¡:ulaire roepnamen voor de mannen Jan, Henk,'V/im, Piet, Gerrit, Gerard,
l;y¡¡¡¡n''lheo, Hans,'VliIIem, Johøn, Kees en Joop, en voor de vrouwen Annie, Riet, Ria,
FJfl, ll'r¿røs, Anna,Corrie,Joke,Henny,Tiny,Gerda,WillyenJannytezrin.Hoewelde
rtit¡{rrng op -ie of -y als een modeverschijnsel kan worden beschouwd, zljn deze roep-
lìi¡¡çrl toch traditioneel te noemen. Ook voor de mannelijke roepvormen geldt dat de

llirq¡$tt te herleiden zijn tot namen die reeds eeuwen tot de meest voorkomende behoren.
lìnt gelc{t eveneens voor de populaire roepnamen van de naoorlogse generatie. Voor
ilf rnannen zljn de populairste namen onveranderd Jan, Peter, Henk, Hans, Wim, Jos,
lliú, lohn, Bert, Kees, Jobøn, Gerard, Theo, Frans, Pawl, Willem en René, maar voor
ilil vr()uwen zijn modernere, of meer trendgevoelige roepnamen zoals Ria, Joke,Wilma,
Ytl.tnne, Anja, Els, Marian(ne), Anneke, Elly en Ineþ.e inttek.35

4Vernoeming in de hueede belft uøn de huintigste eeuw

l)c enorme veranderingen in de voornaamgeving van de naoorlogse decennia zljn zo
eviclent dat we van een omwenteling mogen spreken. De keuzevrijheid die ontstond
clçordat er minder belang gehecht werd aan de vernoeming naar familieleden, en de
!,t:otere bekendheid met vreemde namen, maakte het mogelijk dat allerlei namen die
voorclien weinig of helemaal niet voorkwamen, populair werden. Het meest opvallende
claarbij is de introductie van allerlei ontleende namen, zoals Niels, Michelle, Jeffrey,
IQnt, Dennis, Yuonne, Maurice en Jessica. De Naamwet staat het geven van dit soort
¡¿uren, evenals zelfgeconstrueerde namen, sinds 1,970 toe. Vóór die tijd was de wet,
ingevoerd aan het begin van de negentiende eeuq zo geformuleerd dat alleen namen die
¿rl in Nederland voorkwamen, waren toegestaan. In de jaren 1960 was deze beperking
niet meer te handhaven en werd de wet veranderd in een 'alles-mag-behalve'-construc-
tie : alle namen zijn toegestaan, tenzij ze ongepast ziin of samenvallen met bestaande
familienamen die niet als voornaam gebruikeliik zijn.

'Slie de populaire voornamen van de naoorlogse decennia bekijkt, zal niet op de
gedachte komen dat vernoeming nog een rol speelt. Toch is dat niet helemaal terecht,
want het gaat hierbij om roepnamen en niet om officiële namen. Een deel van de
voornamen die bii de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn opgegeven (de officiële
namen), zijn namqlijk wel traditionele namen, waarvan de meeste vrijwel zeker vanuit
vernoeming zijn gegeven. Dat kunnen we afleiden uit onderzoek naar voornaamgeving
dat zich baseerr op gegevens van de burgerlijke stand.36 De frequentielijsten uit derge-
li¡ke studies laten steeds een gemengd patroon zien. Ze bevatten traditionele namen als
Maria, Jobønnes, Elisabeth en Gerrit en moderne namen als Chantø\, Mørtiin, Jolanda
en Dennis.

Een andere aanwijzing dat de vernoemingsgewoonte gedurende de omwentelings-
fase niet is uirgestorven, biedt een onderzoek waaruit blijkt dat bijna de helft van de
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leerlingen van het Baarnsch Lyceum die tussen 1967 en 1.973 geboren waren, op eenof andere manier vernoemd was naar .." f;il.Ii;..; B;; í ñåöen van her Nassau_college in Heerenveen lag dit aandeer z.lfs,op ruim zeventig procent (geboortejaren1969-197 5) '38 Recentere gigevens laten zien crat vernoeming naar familieleden voor veelouders nog steeds een rolipeelt bij de naamkeuze. Een "r";;;;ê;; gehouden in 1995onder ouders met kinderen tot vier;"", br"cnt naar voren dat nog bijna de herft van dekinderen vernoemd wordr naar eei familreiid. o-d;;il"""i.L".t ook gevraagdis naar de roepnaam en de officiële naam van het kind, kon worã.ï u"rrg..rerd dat devernoemlngsnamen veelal een onzichtbaar bestaan leiden. Ze wordennamelijk meestalals tweede (en volgende) officiële ,raam geg.ven.r,
De rol van vernoeming is þ1n1e¡ aã iomiier.¡ voornaamgeving zeker niet uitge-speeld, maar her staat buiten kijf dat h.i b.r"rrg ervan rs atgenomen. zo d.aard,e inAlkmaar het aandeer traditionele n"rn.r, ,rrrr.., r96s en :.9gr-van sTprocent naar 33procent'4' ook in Fleerenveen werd voor de korte p.r¡oar-lgei_igzs ,rnduidelijkeafname van het percentage vernoemingen geconstate'era, ,r"*.[í. uá" ss procent naar58 procenr.al Belangrijk is ook te bedä"keî dar vernoemen regenwoordig meestar eenbewuste keuze is en niet meer uit macht der gewoonte plaatsvindt. Bovendien kunnenwe uit de lijsten met roepnamen afreiden ¿at ¿e u.r.rå.*i.rgr;;;" in het dagelijksleven nauwelijks tot uitdiukking komen.al Dat geldt overigens voor de vernoemdenrot op zekere hoogte ook, wanr het was rr..r g.brîi.ilr. lriäîrå.pnaam afweek vande officiële r,""-.*D"t g"f gok d;;"ätl'"kï.id ,o, variatie en a"np'assing aan de tijd.zo kon withetmina voor.drie genera"ties i" h;;;;s;üji.;i;" ;ïr"achtereenvolgensMiintje' Mien en wil worden. D-e laatste decennia ..-ht.. ko-..r u"ri"rrr.n van traditi-onele namen, ook de ï:i..". versies, weinig voor. Zovinden we rot in de jaren 19g0weliswaar enkele popuraire namen aiå -ogeTi¡k ,ri, u.r.,o.-inr'å'Jårr.r", en zijn (Jan,Peter, Marieke en ranneke), maar he:,zijn"er te weinig om te kunnen vermoeden dathet sysrematisch is toegepast..Hetzerfd. i.tà, uoo, orril...rde varianren (die overigensin het land van herkomsi vaak tot d. trå'ditià.r.I. ,ru"-g.ri"g ¡ìrräì.n), zoars Karin,Niels, Jacqueline en lrona. Deze namen zijn als moderne ;;;d;;;" en minder vaakuit vernoeming. Bovendien komen *--ig. traditionele ,;;;î;.en enkele vormvoor als populaire naam: Antonius, Cornel"is,l"";;@;),^¿-;;;;;:r;;rirn;Wilhelmina,

H endr i ka, G ee rtrui da, Cornel ia.

De breuk met het oude systeem van vernoeming wortert in een maatschappij die mettal van conventies en tradities bt"k. ook ã. veranderde opvatting over de betekenisvan familiebanden, de ontkerkelijki.rg, d. tã.rr.*ende invloed ..,r"rr"¿. massamedia, debetere onderwijsmogelijkhe¿.n fá.ntî"" å. ,ì
vakanries ,,,r.í ¡.uî.,' bi;g.d,às.; "".'ol;;i.*,',::Tiåi"'"ffiï,î) 

en buitenlandse

Juist omdat het losraten u"n ã..u.rrroemingsgewoonte de meãst ingrijpende veran_dering van.de afgelopen tientailen i"r." *"tlì, her van belang de achtergrond van ditverschijnsel in de moderne naamgeving nader te bekijken. nØat beweegt ouders om metde eeuwenlange traditie ',,".r rr.r.ro.*i.,g te brekeiiil;.;z;ìirJiruo.,¿.rroek overde periode 1960-1970 noemden o,rd.rsin rroþord. urr, rr.q,r.rrìi.-Je rrolgerrde argu-menten' Het vermijden van verwisseling in het gezinlde familie; de traditionele namenzijn ouderwets en achterhaald; de ou¿J""*.tt bevailen niet meer; het vermijden van
l]l1ir:" * nadere specificaties zoals 'de ¡o"g;' ." 'de oude,; afwissering; erk kind heeftrecht op een eigen naam; her kind mag niet fifden onder een á"¿.r*ãrr. naam; onrevre_denheid met de eigen traditio".t. tr"r"À; á. ,i""* t o-, al veel voor in de familie.a3!üelke argumenten hebben ouders o- hu., kind juist wel te vernoemen? De onder_vraagde ouders noemden in vorgorde.van u.trngri¡krr.í¿, ¿ooirr.i u.;;;;." wordt dank_baarheid getoond of de herinne"ring levend g.Àioa.r,; d. ";;;;;;;;-en varen in de

,iììlir,il{ (v;riìl( gaat het om tijdloze namen); gewoon omdat'we altiid al zo heetten'; omdat
iì,'l ¡rrr lcrrrtt¡ì¿rl gewoonte is; omdat de grootouders erop aandringen; de naam van dezaak
, ¡l lrlt,r'rlr,r'ii nìoet op dezelfde voor- en familienaam overgaan; het kind krijgt de naam van
r'¡¡!¡ lrr,rtoont of -tante (alleen als tweede naam); een voornaam dreigt in een familie verloren
Ir'glit;ìlt, ()¡rvallend was dat de ouders die hun kinderen niet vernoemden (tachtig procent
r:lrr i[' onclclvraagden), duidelijke argumenten voor die keuze gaven, terwijl de ouders die
rlr, lr'¡rdif ic wel in stand hielden, hun beslissing schouderophalend verklaarden.aa

5irrils Nederlandse ouders met de traditie van vernoeming hebben gebroken, mani-
l*trfrj(rt zich in de naamgeving een sociale verscheidenheid. Ouders laten zich, meestal
{rlrrrlilr lret te beseffen, beïnvloeden door de groep waartoe zii behoren. Door de keuze
tììlt rJßr1 bcpaald type voornaam voor hun kind kunnen zlj laten zien tot welke sociale
kl*ssc zij gerekend willen worden. Zo vinden we in villawijken veel 'elitenamen' als
l;rtlltrritpte, Maurits, Florentine en Diederih, terwijl in arme buurten kinderen bijvoor-
huclrl vnker S arnanta) Ricardo, Melissa of Danny heten.as Dat je naam iets over je sociale
utlkornst k¿rn verraden is nieuw. Namen waren vroeger niet voorbehouden aan bepaalde
kilt¡¡rlerr; cle traditionele namen waren van hoog tot laag hetzelfde en werden bepaald
iluor frmilietraditie (vernoeming) en godsdienst (katholieke versus protestantse nââm-
vurrrren). Nu zijn er in Nederland subculturen in de naamgeving die ten dele sociaal
he prrrrlcl zijn. Godsdienst speelt overigens nog steeds een rol: in de 'bible belt' krijgen
vr:el [tincleren traditionele vernoemingsnamen.

De ouderen die voor de oorlog geboren zijn, hebben op het gebied van naamgeving
rrìilr'nre veranderingen meegemaakt. Ze zljn zelf vrijwel allemaal vernoemd, ze hebben
lçinclcren gekregen in een periode dat vernoeming al wat minder vanzelfsprekend was en
hull l<leinkinderen zijn geboren in een tijd waarin vaak niet meer vernoemd werd. Een
Irlcin onclerzoek onder 75-plussers in drie bejaardenhuizenzonder religieuze grondslag
irr Amersfoort geeft enig inzicht in hoe die generatie dat ervaren heeft.a6 De resultaten
r,ijn gebaseerd op een schriftelijke vragenlijst ingevuld door negentig respondenten.

Zoals verwacht, is de overgrote meerderheid van de ouderen vernoemd. Op de vraag
of zij hun kinderen hebben vernoemd, anñ,voordt 75 procent bevestigend. De daling zien
wo vooral in de volgende generatie: van de kleinkinderen is slechts 44 procent vernoemd.
Vecl ouderen lijken deze tendens te accepteren: 65 procent zegt vernoeming niet belangrijk
tr: vinclen, 30 procent vindt vernoeming wel belangrijk en 5 procent weet het niet. Uit indi-
vicluele gesprekjes bliikt dat velen het vroeger wel belangrijk vonden, maar nu niet meer.

De ouderen die hun kinderen vernoemd hebben, deden dat vooral uit gewoonte,
rlaar ook wel uit waardering voor de persoon naar wie het kind vernoemd is. Minder
bclangrijk was de overweging dat de naam in de familie moest blijven bestaan. Soms is
cr vernoemd omdat de respondent de betreffende naam mooi vond.

De ouderen die hun kinderen niet hebben vernoemd, geven vaak als reden dat ze
geen waarde hechtten aan het voortzetten van de voornamen uit de familie. Ook wordt
wel geantwoord dat ze vonden dat het kind een eigen identiteit moest krijgen. Het ar-
gument dat ze de voornamen in de familie niet mooi vonden, speelt nauwelijks een rol.
Ook het voorkomen van verwarring is zelden een overweging.

Ondanks de dalende tendens van vernoeming, is bij de respondenten bijna de helft
van de kleinkinderen vernoemd. Als het gâat om vernoeming naar henzelf, ervaart de
meerderheid van de respondenten dat als positief. Opvallend is dat de mensen die aan-
geven vernoeming niet belangrijk te vinden, de vernoeming naar henzelf veel positiever
ervaren dan de mensen die vernoeming wel belangrijk te vinden. Een verklaring kan
zijn dat eerstgenoemden uit families stammen waar vernoeming niet meer gebruikelijk
is, zodat de verrassing extra groot is als ze wel vernoemd worden. Van de ouderen die
niet zijn vernoemd, is slechts negen procent daarover teleurgesteld. Zelfs mensen die
vernoeming wel belangrijk vinden, geven niet vaak aan teleurgesteld te zlin.
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5 Conclusies

Vernoeming naar familieleden is een manier om uit te drukken dat het kind wordt opge-nomen in de familie; het kind raakt door de voornaam verbonden met het uoorg..l"'.î,.Belangrijk daarbij zijn natu-urlijk de grootouders van het kind, zlj zijnveelalde eersrendie in aanmerking komen. In de grote gezinnen van vroeger k*r-.., ook de tantes enooms vaak aan bod. Door 'om en om te vernoemen' zocht men een harmonieus even_wicht: was vaderskant vernoemd, dan was bij het volgende kind moederskant aan debeurt' Die regel mocht doorbroken worden uh d. dooá in de familie zijn ìntrede deed:'dood gaat vóór levend'.
De bereidheid te breken met de traditie van vernoeming is cruciaal, pas dan kunnen'nieuwe' namen doordringen in de namenvoorraad. zo is-deu.rrro.-rrrgrgewoonte erde oorzaak van dat de naamgeving eeuwenlang een star verschijnsel bleef. Van nâam-þeuze.was vroeger feitelijk_geen spiake, men kãr, hooguit "f"rrrk;;;;" de regels doorniet de meest voor de hand liggende persoon te vernoemen.

- Halverwege de twintigste eeuw kwam er, voor het eerst sinds de middeleeuwen, \¡/eerbeweging in de namenvoorraad, omdat meer en meer ouders de behoefte voelden eennaam te geven die uitdrukking gaÍ aan de individualiteit van het kind en aan hun gevoelvoor mode en esthetiek. De inspiratie daarvoor haalden en halenzeuit hun refererrtiËlro.f(familie, vrienden, kennissen), waardoor voornamen nu soms de sociale afkomst van dedrager onthullen. vernoem.d wordt er nog wer, maar de traditionele namen komen op detweede (en volgende) positie en fungeren daarmee alreen nog ,1, offi.i¿i. ,rr"*.
De vernieuwing in de middeleeuwen lag in het g.u.r, u"'r, heiligennamen aan kinde_ren' Dat was een langdurig proces dat slechis indirect re maken n"ã -.t de verspreidingvan de verering van bepaalde heiligen. Deze verandering hield vooral verband met deopkomst van steden en de verspreiding van nieuwe gewoonten in die steden, onder allekringen van de bevolking u"n hoog toiraag. De intrãductie .rr"rr t .itig.rrrramen was dusmogelijk meer een kwestie van mode dan van devotie. De omslag in äe ,raa-geving ge_durende de late middeleeuwen illustreert in zekere zin een langdîrig kersteningsprocesin een stedelijk kader, de omslag in de tweede helft van d. t*iitig.t". .err* orrth,rlt.e'bijna revolutionaire breuk met het verleden die zich in korte tiidîoltrok.
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NOTEN

1' -|ohannes van der Schaar,. uit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en familienamen. Assen
^ 195,3, 15; Adolf Bach, Die deutscben pe"rs"onennamen,Heidelberg 1952);\ iOó: 

""
2. Bach, Die deutschen Personennamen, $ 499.3' Ibidem, $ 468; M. Thierry de_ Bye,Délie-ans, 'Gewoonren en gebruiken met betrekkrng tot de. naamgeving aan kinderen vóór 1600,, Holland, 6 (1,974) 259_i97, 

^ld^^; itl:-^"4' A'J' Bernet Kempers, voornamen. Hoe lzomen ui "ràaû wat doen *" ui""lui"rLrt/Anrwerpen 196s,4g.5. Het (fictifve) voorbeeld is van Schröder; zie R.A. Ebeling , voor- en famiii",nà*ä'ìi Nr¿"rtor¿.
- Geschiedenis, ugrspreiding, uorm 

_en geb-ruik Groningei;s_Gr 
^r""n^.g. tõóá,'10.'''6' M' Gysseling' ouerzicht ouer de Noõrdnederlandse fersoonsnamen tot r22 j.Anthroponymrca/Onomasrica Neerlandica xvr, Brussel/Leuven 1.966,'i ä,-^tiiá, Ã ,;ï.---'' '^"""

Z. Y"n 4"t Schaar, uit de uo,rdingsgeschiedenis,93 e.í.; Gyéseling, Ouerzicbt,6_8.8' Jost Trier, Der Heilipe lodocui iein Leben ,nd seine v;reh/;;g ;"-;lei"i'"i" ni¡r*s 
"ur 

Geschichte der
^ deutschen Namengãbing. Breslau 7924, llg.- --' --9- Edmund Nied, Heìligenuer.ehrung und ñamengebung. sprach- und kurturgeschicbtrich mit
. ^ !911cks.i2htigung der Famìliennamen. Freiburg"i. Plr.iS)+,21.10' Michael Mitterauer, Ahnen^und-Heìlige. NamZngebuig in'der europäischen Geschichte.München199 3, 1 11,, 239 -240 en 348-350.
11' V-olker Kohlheim, 'Zur Erforschung der Diffusion onomastischer Innovationen,, Beiträge zur
- ^ lI.amlnfo_r9chung.Neue Folge, 12 (tgZll t_Z+, aldaar 19_20.
1.2. Yan der Schaar, Uit de wordingsgeschiedenìs,i4.
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1. Pachtcontract uit 1279. 


