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Leendert Brouwer 

NOORD-HOLLAND, 
ZUlD-HOLLAND EN UTRECHT 

SPECIFIEKE FAMILIENAMEN IN 
NOORD-HOLLAND, ZUID-HOLLAND EN UTRECHT 

1.0 Familienamen zijn "gevormd volgens specifieke, regionaal 
varierende mechanismen" (MARYNISSEN 1995: 139). Bovendien laat 
taalkundig onderzoek zien dat er een samenhang bestaat tussen 
dialect- en familienaamgeografische patronen. Vergelijk b.v. het 
onderzoek van Jan Stroop naar de namen Schouten/Scholten en de 
namen die op het appellatief boomgaard zijn gebaseerd zoals Van 

Boogaard en Bongers, waaruit de conclusie wordt getrokken dat 
migratie blijkbaar altijd van bescheiden omvang is gebleven 

1993: 44). Wie zich in de familienamen in Holland en 
verdiept, kan echter ten aanzien van deze onomastische 

inzichten beter een slag om de arm houden. Twee cultureel bepaalde 
dingen immers mee bij een beschouwing over de 

familienamen: het is de regio waar het 
geconcipieerd is en het is vanaf de 15e eeuw 

immigratiegewest. Men kan hier dus minder dialectisch 
en meer gei"mporteerde namen verwachten. En om Ann 

"m;cc,'" nogmaals te citeren: "Vooral de Randstad Holland is 
een smeltkroes van aIle soorten familienamen, zodat het in 

gebied vaak moeilijk is om autochtone types te onderscheiden" 
1995: 143). 

familienamen zijn relicten, hoe het ook zij. Het zijn op zijn 
relicten van v66r de invoering van de burgerlijke stand aan het 
van de 1ge eeuw. Spelling en dialect van zeker twee eeuwen 
zijn zichtbaar in de huidige namenvoorraad. Ook in 

Nederland vinden we sporen uit 'de oudere, regionale 
van v66r de 1ge eeuw. We kunnen zelfs substraat aanboren 
periode v66r het Oudnederlands, zeker als we de 

die aan topografische namen zijn ontIeend erbij 
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betrekken. Hoewel ik me daarmee op het terrein van de toponymie 
begeef, zal ik daarvan zijdelings enkele voorbeelden geven. 
1.1 Voor dit verkennende artikel heb ik in eerste instantie de namen 
geselecteerd die veelvuldig in Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Utrecht voorkomen en in de andere provincies niet of in geringe 
mate. Daarvoor heb ik gebmik gemaakt van de gegevens van het 
Nederlands Repertorium van Familienamen, dat de situatie van 1947 
weergeeft op basis van de volkstelling in dat jaar. Deze 
namenverzameling wordt in het vervolg de 'Noordwest-namenlijst' 
genoemdl . Het is een voor de hand liggende benadering om tot een 
corpus van Hollandse en Utrechtse namen te komen. WeI moet 
hierbij worden opgemerkt dat er zowel namen tussen zitten die door 
het hele, dichtbevolkte gebied, met haar aantrekkelijke steden, 
verspreid zijn, als namen die streek- of plaatsgebonden zijn. Het zal 
echter duidelijk zijn dat een familienaam pas taalkundig specifiek 
voor een regio of plaats is als hij daar onomastisch is gevormd. 
Familienamen zijn aan personen verbonden en die kunnen zich 
verplaatsen. Dialectkenmerken in een familienaam zijn soms zelfs 
elders bewaard, terwijl de betreffende naam in het oorsprongsgebied 
verdween of genormaliseerd werd. De naam Van Oortmerssen 
bijvoorbeeld, duidend op herkomst uit Ootmarsum in Twente, bevat 
een Twents kenmerk als de gerekte tweeklank -ooe- (Ooetm6rsche of 
Oatm6rsche), weergegeven met een -r- (HEKKET 1975: 11). Deze 
naam komt in Den Haag en Rotterdam voor en nauwelijks in Twente 
en het oosten van het land. 

1.2 Ook als we naar de namen kijken die in een bepaalde plaats of 
regio veel voorkomen en elders niet of nauwelijks, moeten we deze 
namen niet al te gemakkelijk met het taaleigen van de betreffende 
plaats of regio willen verbinden. Veel voorkomende namen kunnen 
evengoed elders ontstaan zijn. Zo is de naam Pronk een van de meest 
voorkomende namen in de gemeente Den Haag en in het bijzonder 
in het daarvan deel uitmakende vissersdorp Scheveningen. De eerste 
Pronk is echter in Haarlem aangetroffen en de hoge frequentie van 
de naam is te danken aan de vmchtbaarheid van de nakomelingen 
van de eerste Pronk die zich in Scheveningen vestigde2

. Men zou dus. 
kunnen stellen dat er niets Haags aan de naam Pronk is. 

1.3 Nu ik in het voorgaande heb aangegeven inzake migratie op 
hoede te zijn, kan ik vervolgens gemst melden dat er niettemin 
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inheemse namen tussen de frequente Hollandse en Utrechtse namen 
zitten. De Noordwest-namenlijst bevat veel familienamen die 
verwijzen naar de wateren die hier stromen, de nederzettingen aan 
de dijken en namen die nog herinneren aan de uithangborden van de 
herbergen en neringen in de steden en dorpen. 
Bovendien zijn er weI degelijk enkele specifieke naamtypen en 
streekgebonden kenmerken van de familienamen in deze provincies 
aan te wijzen. Het meest in het oog springen de korte naamsvormen, 
namen zonder voorzetsels, lidwoorden of uitgangen, vooral in 
Noord-Holland. Verder treffen we in de omgeving van Rotterdam 
een groep namen aan die met het lidwoord 'den' worden ingeleid, 
zoals Den Hartog, Den Boer, Den Ouden, Den Hollander en Den 
Besten. Verderop in het artikel worden deze twee naamtypen 
behandeld. 

2.0 De grootste moot van de Noordwest-namenlijst bestaat uit de 
familienamen die aan toponiemen ontleend zijn. Dat is niet 
opmerkelijk: niet alleen zijn er over het algemeen meer van dit soort 
namen dan van andere naamtypen, maar generaliserend kan men 
veronderstellen dat herkomst - of adresnamen die ontleend zijn aan 
toponiemen in een bepaald landsdeel meer voorkomen binnen dat 
gebied dan er buiten. Beroepsnamen, bijnamen en patroniemen 
ontstonden daarentegen over het gehele areaal van het taalgebied; 
lexicale of morfosyntactische bijzonderheden kunnen deze typen 
specifiek voor een bepaalde regio maken. 

2.1 Bij de zogenaamde herkomstnamen, die voomamelijk verwijzen 
naar steden en dorpen, valt het ontbreken van het voorzetsel 'van' op 
in vergelijking met bijvoorbeeld de provincie Noord-Brabant, waar 
·van' steevast van de herkomstnamen deel uitmaakt. Ook bij de 

en meerledige adresnamen, die aan microtoponiemen (de 
namen van huizen, wegen, terreinen, enz.) zijn ontleend, is dit het 
geval. Het betreffen op de Noordwest-namenlijst voomamelijk Zuid-
en Noord-Hollandse namen; Utrecht geldt als een overgangsgebied. 
Een aantal Zuid-Hollandse herkomstnamen op de Noordwest-

heeft geen 'van' -variant. Hiertoe behoren de 
Barendregt en Barendrecht, Monster, Goudriaan, 

, Maasland, Honkoop (= Hoenkoop bij Oudewater), 
, Rietkerk (= Ridderkerk?) en Klapwijk, welke naam 
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verwijst naar een buurtschap bij Pijnacker. Utrechtse op 
de lijst zijn de namen Agterberg, duidend op herkomst lilt de 
buurtschap Achterberg onder Rhenen, Westbroek (gemeente 
Maartensdijk), Driehuis (gemeente Wilnis) en Portengen (gemeente 
Breukelen). 
Noord-Hollanders op de lijst zijn Scherme?, Schoor!, Opdam 
(vermoedelijk evenals de familienaam Obdam ontleend aan de 
plaatsnaam Obdam), Ursem, Blokdijk (gemeente Venhuizen), Boekel 
(gemeente Akersloot) - de naam Van Boekel komt weliswaar 
Noord-Brabant voor, maar duidt op herkomst uit het dorp Boekel ill 
deze provincie -, Castricum, Beemster en Bobeldijk (gemeente 
Berkhout). De naam Schellingerhout, ontleend aan het Noord-
Hollandse Schellinkhout, komt meer in Zuid-Holland voor. 
Maar het ontbreken van het voorzetsel 'van' bij Hollandse 
topografische familienamen is geen regel. In het 
zien we bij de eerste generaties vaak nog weI het voorzetsel ill 
documenten genoteerd; soms is het voorzetsel gehandhaafd. 
Herkomstnamen met een minder voorkomende van-variant: 
Ouwerkerk (Ouderkerk aan den IJssel of Ouderkerk aan den 
Amstel), Nieuwpoort, Alkemade, Odijk, Bakkum, Moerkerken en 
Moerkerk (Mijnsheerenland), Meerkerk, Bunnik, Maasdam en 
Schalkwijk. Vrijwel gelijk: (Van) Wensveen (= Waddinxveen), (Van) 
Vianen en (Van) Oosterom, alsmede de samengetrokken vormen 
(Van) Oostrom (= Oostmm bij Houten)4. De balans wil zelfs nog weI 
eens de andere kant overhellen, zoals bij de namen Schagen, Nierop 
(= Niedorp), Reeuwijk, Amsterdam, Bodegraven, Montfoort, 
Hamersveld, Adrichem en Tienhoven die minder voorkomen dan 
Van Schagen, Van Nierop, Van Reeuwijk, Van Amsterdam, Van 
Bodegraven, Van Montfoort, Van Hamersveld, Van Adrichem"en 
Van Tienhoven. De plaats Haastrecht bood verschillende mogeltJke 
herkomstnamen: Van Haaster(en), Van Haastert, Van Haastrecht en 
Van Haastregt met beduidend minder voorkomende pendanten 
zonder voorzetsel. Naast de meer dan 300 Van Harmelens zijn er 
slechts enkele personen met de naam Harmelen. 
De namen Van Kralingen en Van Waveren (Waver(veen» hebben 
geen tegenhanger zonder voorzetsel, evenals Van Zwieten en variant 
Van Swieten, welke namen een voormalige nederzetting of een 
landgoed bij Zoeterwoude aanduiden. Ik permitteer me een 
toponymisch zijsprongetje voor een Kustnederlands rehct: de 
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plaatsnaam Zwieten (918-948 cop. eind lIe Suetan; 1125-1130 cop. 
ca. 1420 Zweten) is afgeleid van de waternaam Zwete, later Zwiet < 
*swoti 'zoete'; vgl. Eng. sweet (KDNZEL, BLOK en VERHOEFF 1989, 
BLOK 1959a: 17-18 en BLOK 1959b: 22). 

De Noordwest-namenlijst bevat ook herkomstnamen die laten zien 
dat regionaal frequente namen van elders kunnen komen. Een 
voorkeur voor vestiging in Holland en Utrecht blijkt bij de families 
Van Yperen uit leper in West-Vlaanderen, Van Garderen, 
Remmerswaal van het verdronken Reimerswaal in Zeeland Van 
Eeden (wellicht uit E(e)de onder Aardenburg of Ede bij in 
Oost-Vlaandereni, Van Hengel (vermoedelijk uit Hengelo in 
Gelderland), Van Heiningen (Fijnaart, NB), Van Bochove 
(Bokhoven, NB), Van Bodegom (waarmee wellicht Sint-Martens-
Bodegem bij Brussel wordt bedoeld of de Vlaamse toponiemen 
Booigem en Beugem, waarvan de oude vormen overeenkomen), Van 
Toledo, Van Vuure uit het Betuwse Vuren, Van Looij (VenIo, Lb), 
(Van) Praag, Beijersbergen uit Bergen (= Mons) in Henegouwen dat 
aan het Beierse Huis toebehoorde, Van Walsum (gemeente Didam), 
Van Scheppingen (= Schi:ippingen), Deutekom (= Doetinchem), Van 
G.emeren (= Gernert), (Van) Nederpel(t) uit Neerpelt in Belgisch 
LImburg, Grimbergen (de van-variant van de Belgische plaatsnaam 
treffen we in Limburg en Noord-Brabant aan) en Van Weenen. 

2.2 In navolging van Rudi Ebeling heb ik hierboven ter 
onderverdeling van de familienamen die naar toponiemen verwijzen 
de termen herkomstnaam en adresnaam gehanteerd (EBELING 1993: 
108 en 117). Men moet echter beide begrippen niet strikt uit elkaar 

halen. De herkomstnamen die strikt genomen aangeven waar 
.remand vandaan komt en in de nieuwe woonplaats zijn gevormd, 

overeen met de middeleeuwse namen die landsheerlijk bezit 
J/lICUIUUIUIJU. Genealogische sporen kunnen echter leiden naar takken 

de betreffende families, zodat men kan vaststellen dat de naam 
in de familie was voordat men zich elders vestigde. Vergelijk 

de naam Van Amstel (= Amstelland) in Noord-Brabant 
weI degelijk daar terecht is gekomen dankzij de 

. van Amstel, een van de samenzweerders tot de moord op 
V ill 1296 (VAN AMSTEL 1998). Een onderscheid is evenmin 

te maken als de familienamen verwijzingen naar 
buurtschappen en waterlopen betreffen. Het gaat 
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bijvoorbeeld bij Van der Gaag ongetwijfeld om een of meerdere 
families die ten tijde van de naamsaanneming in de 16e of 17e eeuw 
land aan dit riviertje bezaten met verwanten en nakomelingen die in 
de naburige dorpen en steden waren gehuisvest en nog een (erfelijke) 
relatie met 'thuis' onderhielden. 
De Gaag stroomt van Delft via Schipluiden richting Maassluis. De 
familie(s) Van der Gaag hechtten zich ook in de volgende eeuwen 
aan de vertrouwde omgeving: het verspreidingsgebied van deze 
naam, die anna 1947 door ongeveer 1350 personen werd gedragen, 
beperkt zich vrijwel tot de plaatsen in en rondom Delfland. 
Op de Noordwest-namenlijst treffen we verscheidene watemamen 
aan: Van der Vlist, Van der Merwe, Verwaal, Van der Zwet, 
Helsloot, Van der Aar, Van der Voorn, Van der Wilk, Van den 
Blink ... 

2.3 Waar zoveel dijken het land tegen het water beschermen, vinden 
we stellig namen van dijken in de familienamen terug. Exclusieve 
Hollandse dijknamen in familienamen zijn in frequentievolgorde de 
namen Hordijk, Buitendijk, LUijendijk, Reedijk, Ouwendijk, 
Westdijk, Breedijk, Nieuwendijk, Meuldijk, Zoutendijk, Blokdijk, 
Hagendijk, Hoogerdijk, Oudijk, Bobeldijk, Oudendijk en 
BUijtendijk. Alle in 1947 met meer dan 250 naamdragers en buiten 
de drie noordwestelijke provincies met minder dan 25 naamdragers 
per provincie. 
Een gecomprimeerde dijknaam die hier nog tussen hoort en die hoog 
op de lijst staat, is Verkaik (ZH 675, NH 225, Vt 65). We kunnen 
deze naam vooral in de plaatsen in en rondom de Krimpenerwaard 
lokaliseren. Ver- is samengetrokken uit 'van der' en Kaik is een 
samentrekking van Kaaidijk. Een ka(ai)dijk is een soort lichte dijk. 
Ais naambasis in de Krimpenerwaard komen in aanrnerking een 
Kadijk of Kaik te Haastrecht (vgl. het toponiem Kaikse watering 
aldaar) en de Kadijk boven Bergambacht (VAN DEN BERGE 1960: 
20). De familienaam Kaaijk is een minder frequente Noord-
Hollandse variant, hier nog te verbinden aan de waterloop de Kaaik 
te Assendelft. De kadijk waaraan het water haar naam heeft 
ontleend, is er niet meer (SCHONFELD 1955: 20). 
Ook de verwante naam Verkade « Van der Kade, kade = 'wallangs 
waterloop') is exclusief Hollands (ZH 740, NH 125, Vt 20). Met het 
woord kade komt bovendien een uniek woord van Keltische 
oorsprong aan de oppervlakte: kaai < *kajo(s); kade met -d- is een 
hypercorrecte vorm6. 
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2.4 Nu we in de microtoponymische sfeer zijn beland, kan aandacht 
worden besteed aan enkele historisch taalkundige verschijnselen die 
nog in een aantal familienamen resteren. Een klankverschijnsel dat 
kenmerkend is voor het kustgebied en dat bestempeld wordt als een 
ingwaeonisme, is ontronding: de u in het woord put, die door umlaut 
in gesloten syllaben uit westgermaans u ontstaan was, werd ontrond 
tot i: pit, respectievelijk e: pet. Op den duur werd deze klinker echter 
teruggedrongen door de oostelijke u (put), die vervolgens in het 
standaard Nederlands ingang heeft gevonden (SCHONFELD 1970: 50; 
vgl. SCHRIJVER 1999). 
Ontronding is bijvoorbeeld herkenbaar in de specifiek Hollandse 
naam Bregman, variant van Brugman, alsmede in enkele minder 
voorkomende varianten als Breg, Breggeman, Van der Breggen en 
Briggeman. Deze laatste vorm is op het Zuid-Hollandse eiland 
Voome geconcentreerd, wat in overeenstemming is met het 
dialectgeografische kaartbeeld: de grens tussen het i- en het e-gebied 
ligt zo ongeveer ten noorden van de Zuid-Hollandse eilanden. 
Hoewel inmiddels de ontronde vormen in de Zuid-Hollandse 
dialecten vrijwel verdrongen zijn en de e-vormen zich beperken tot 
Noord-Holland en Friesland?, is de naam Bregman in Zuid-Holland 
wijdverspreid. Benthuizen en Pijnacker zijn de plaatsen met de 
meeste naamdragers. 

2.5 Een ander overblijfsel waarmee Hollandse dialecten zich 
onderscheiden van het gangbare Nederlands, is de consonantcluster 
-ft- in plaats van -cht-. De klankverandering -ft- > -cht- die in het 
Oudnederlands plaatsvond, drong niet, of pas veel later, in het 
westen door8. Ook dit relict is in een aantal familienamen van 
toponymische aard bewaard gebleven, zoals in Van der Graft versus 
Van der GrachtlGragt, Van der Kroft versus Van der Krogf en Kluft 
versus Van der KlugtlO. 

2.6 Specifieke adresnamen zijn de familienamen die aan huisnamen 
zijn ontleend. De Noordwest-namenlijst wordt aangevoerd door een 
vertegenwoordiger uit deze categorie: Van der Zwan. In 1947 Ieefden 
er 2000 Van der Zwannen in Nederland, waarvan 1500 in de 

.'. gemeente Den Haag. HoeweI we in 1562 in de Rotterdamse 
ene Ariaen Ariaensz in de Zwan kunnen lokaliseren, 

•• ... nnm'n we de oorsprong van (een van) de Haagse familie(s) Van der 
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r;«..rr:...-rs c../ ol....cvr:'" \.(<1'.--; r wu-c.l e"..,l) MJ- h. ... ,is 
Zwan weI in Scheveningen terug. In 1635 kocht de uit Ter Heide 
afkomstige Crij!rwaaruit 'de Swaen' hangt De familienaam Van der 
Zwan kwam in de 18e eeuw bij zijn nakomelingen in zwang (zie VAN 
DER ZWAN 1987): met korte vocaal en met het verbogen lidwoord 
'der', dat vermoedelijk eerder aan fonetische omgevingsfactoren is te 
danken dan aan het vrouwelijk geslacht van het substantief; in 
Holland was het geslacht van het woord zwaan mannelijk en daaruit 
zou de constructie * Van den Zwan kunnen zijn voortgekomen

ll
. 

De volgende op de lijst is eveneens een huisnaam: 't Hart, een 
familienaam uit Delfland en omgeving, in het bijzonder uit 
Rotterdam. Waarschijnlijk moet hier niet aan het orgaan 'hart' 
worden gedacht, maar aan de vele afbeeldingen van het dier 'hert' 
op uithangborden, zoals bij 't Gekroonde Hert, een 17e eeuwse 
brouwerij te Delft, en In 't Drinkend Hert, een herberg te Leiden 
(VAN LENNEP 1867: 327). In enkele dialecten werd e uit de 
westgermaanse i veer r en consonant immers tot a (SCHONFELD 
1970: 67). 
Ook de familienaam Vliegenthart behoort tot de exc1usieve Zuid-
Hollandse namen. Een uithangbord met de afbeelding van een 
vliegend hert hing in de vorige eeuw bijvoorbeeld nog aan een 
logement in Naarden, waar voorheen een paardenposterij was 
gevestigd (VAN LENNEP & TER Gouw 1867: 328). 
De Hollandse namen Van der Starre en Van der Star wijken 
eveneens af van de vorm die het appellatief in het standaard 
Nederlands heeft gekregen: ster. De vormen ster en star werden in 
het Hollands evenwel door elkaar gebruikt Ook de namen Van der 
Ster en Van der Sterre behoren tot het Hollandse namendomein, zij 
het minder frequent, terwijl Van der Sterren de Brabants-Limburgse 
naamvorm is. Het is opmerkelijk dat de niet-geapocopeerde vorm 
Van der Starre de meest voorkomende variant is. Overige aan 
huisnamen ontleende familienamen die hooggeklasseerd op de 
Noordwest-namenlijst staan, zijn Van der Knaap (schildknaap), Van 
der Lans, Van der Kraan (kraanvogel), Van der Blom, Van der Kruk, 
Van der Wilt, Van der Windt, Anker (enJofberoepsbijnaam van een 
ankersmid?), Van der Zon, De Vreugd, Schilt12, Van der Lely, 't 
Hoen, Van der Ruit, Van der Voet, Van den Engel en Van del' 
Klaauw. lets lager, maar vermeldenswaard: Maan en 't 
beide verwijzend naar een uithangbord met de voorstelling van 
Mannetje in de Maan13 
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3.0 In. vaH een tweetal specifieke naamtypen 
op. Nlet in Noord-Holland, maar weI kenmerkend voor 
deze .provmcle, de korte, eenstammige familienamen. Bij de 
vormmg van faIllihenamen .uit patroniemen valt Noord-Holland op 
met . een aantal namen dIe gelijk zijn aan korte roepnamen 
Flexlekenmerken of -zoon-suffixen ontbreken. . 
GJ. liet al in zijn studie van de Zaanse volkstaal uit 
1897 Zlen hoe deze namen in de 16e en 17e eeuw ontstonden met 

als I?irck Jansz. anders Dirck Jan (Wormerveer 1617) 
en Comelis Pzetersz. alias Kees Heyn (Westzaanden 1625) 

1897: 120). Het tweede voorbeeld is op het eerste 
vreemd. Hoe kon deze Comelis zowel een patroniem 

... als een patroniem Heyn hebben? Maar het wordt 
begnJpehJk als men dat zijn volledige naam Comelis Pietersz 
Heyn gewee.st moet ZlJn. Heyn verwijst naar de voomaam van een 
voorouder mt eerdere generaties, wellicht naar de voomaam van zijn 
grootvader. In deze peri ode is vee1al sprake van een drieledig 

voomaam patroniem - farnilienaam. Zolang het 
patr?mem ZlJn daadwerkehJke patroniemfunctie behield, verscheen 
het m de bronnen in de vorm van doop- of roepnaam met 
-sz. Ma.ar. als patromem familienaam werd en in een volgende 

m posltle doorschoof, werd hij vee1al verkort. Men zou ook 
eenvoudigweg zeggen dat een roepnaam geleidelijk aan de 
starns van een famlhenaam verwierf. 
Als uit genealogisch-archivalisch bronnenonderzoek geen concrete 

. naar voren komen, kan het problematisch zijn om een 
van dlt soort korte namen als patroniemen te identificeren 
we in deze namen vaak algemeen bekende 

Bovendlen IS de kortheid van familienamen 
Noord-Holland tot de patronymica beperkt. Onverbogen 

hdwoord komen hier bijvoorbeeld meer voor dan 
met hdwoord: Groot, Groen, Zwart, Bruin, Swart, Klein 

enz. Voorkeur voor het weglaten van preposities, 
suffixen ook voor andere categorieen, waarin namen als 

Kok, Komng, Schaap, Kroon, Laan, Post, Kooij, Roos en Tal 
onder te brengen. 
groot aantal namen is niet in een categorie indeelbaar. Veel 
.. name.n als Boon, Mol, Bas, Buis, Vas, Blom, Mooij en 

zlJn meervoudlg verklaarbaar. Voor de naam Boon houd ik het 
de eerste plaats op een familienaam die uit een voomaam 
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voortkom1. Dit wordt genealogisch aangetoond door een filiatie van 
enkele generaties waaruit blijkt dat Boon teruggaat op de vormen 
Boudynsz., Boynsz. en Bowensl4

. Maar vormen als De(n) Boon en 
Van der Boon zouden ook in een andere richting kunnen wijzen.15 

Exc1usieve Noord-Hollandse namen die in ieder geval tot het korte 
patroniemtype kunnen worden gerekend, zijn de namen Kos en Kes 
« CorstiaaniChristiaan of Constantinus), Nooij « Arnold), Bart « 
Bartold of Bartholomeus) , Ris « Rissent), Bas (Sebastiaan), Sijm en 
Zijm « Simon), Bank « Bankras, Pancratius), Piet « Pieter), Rem 
« Remmert, Reimert), Heijn « Hendrik), Luijt « Ludolf, Ludger), 
Reijn (Reindert), Rep en Rip « Rippert, Rikbert), IJff(Ive, Ivo), Lub 
« Lubbert), Sier « Zeger, Segher), Swier « Zweder), Al « Aldert, 
Alwin, Albert), Dijt « Diede, Diethard), Meijn « Meindert), Joor 
« Joris), Does « Theodorus), Louw (Louwerijs), Kuin en Kuijn « 
Kuindert, Koendert), Eg « Egbert), Huijg en Huig « Hugo), Vas « 
Vasterd), Aaij en Aij « Aijelt). Deze opsomming, die ook niet 
zoveel voorkomende namen bevat, kan ongetwijfeld worden 
aangevuld. 
Bij enkele vormen kan men behalve aan mansnamen ook aan 
vrouwennamen denken, zodat sprake kan zijn van een metroniem, 
bijvoorbee1d bij Nan « Nanne)16, Kee « Cornelis of Cornelia), Nel 
« Cornelis, Cornelia of Petronella) en de naam Mak « mansnaam 
Macco of vrouwennaam Machteld), die in Noord- en Zuid-Holland 
voorkom1. 
Overigens treffen we verschillende van dit soort namen ook vrij 
exc1usief in Zuid-Holland aan, zoals Snoeij17, Jol « Jolle), Reijm 
(variant van Rem uit Noord-Holland), Beij « Beydin, ontronde 
vorm van Bouden/Boidin). 
In beide provincies en sommige namen ook in Utrecht: Baaij, Bon 
(evenals Boon < Boudijn, Boudewijn), Floor « Floris), Hus « 
Huso) , Kloos en Klees « Nicolaas), Looij « Ludolf), Sprongl8

, 

Teeuw « Mattheus). 

3.1 In Zuid-Holland, vooral in Rotterdam en omgeving, vinden we 
een aantal namen die worden ingeleid door het lidwoord den, het 
bepaalde lidwoord dat een oorspronkelijke mannelijke genus-n beva1. 
Familienamen met het lidwoord den zijn in feite het gevolg van het 
naamvalverlies in de middeleeuwen. Door de teloorgang van het 
naamvalsysteem kon het accusatieve den bij masculiene subjectieven 
in de nominatief verschijnen. Dat wil zeggen dat het lidwoord voor 
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een zelfstandig naamwoord in onderwerpspositie de vorm van de 
lijdend voorwerpspositie kon aannemen. 
We horen dit den nog in dialecten onder de grote rivieren. Het is 
opvallend dat de familienamen met Den nu juist geconcentreerd zijn 
in het overgangsgebied, in het mondingsgebied van deze rivieren; in 
het zuiden komen slechts enkele vormen voor. 
Het lidwoord den staat alleen voor namen die beginnen met een 
klinker, een h, d, b, t of in enkele gevallen een r: Den Duden, Den 
Hartog, Den Dulk, Den Boer, Den Toom, Den Ridder, enz. Ze 
moeten in de l6e en 17e eeuw ontstaan zijn. Daarom wordt weI 
verklaard waarom deze verbogen lidwoordsvorm niet in Brabantse 
en Vlaamse familienamen voorkomt: het proces van naamvorming 
vond daar in de vroegere periode plaats toen de nominatiefvorm van 
het lidwoord de nog onderscheiden werd van den in de accusatier 9

. 

We kunnen echter constateren dat in het Nederlandse rivierengebied 
achternamen in de 16e eeuw ook al erfelijk konden zijn, maar nog 
aan vormverandering onderhevig waren. Bij 16e-eeuwse generaties 
van een familie Den Hartog uit Tiel verscheen de naam bijvoorbeeld 
nog als die Hartogh, die Hertoch en die Hertich (SPRUIT 1989: 40). 
Overigens zijn ook in het Nederlandse Den-namengebied de de-
varianten frequent aanwezig, maar hier getuigen zij er 
eenvoudigweg van dat men met zijn tijd meeging en dat men zich 
aanpaste aan het moderne systeem, waarin men nog slechts gebruik 
ging maken van de bepaalde lidwoorden de en het, zonder enige 
referentie aan een onderscheid tussen van origine mannelijke en 
vrouwelijke woorden. 
De taalkundige G. Geerts gaf in zijn beschouwing van genus en 
geslacht in de Gouden Eeuw aan, dat de -n-vorm van de adnominale 
woorden in het 17e-eeuwse Holland geen casusmorfeem meer was en 
evenmin nog genusindicator. De anlaut van het volgende woord is 
van betekenis voor het gebruik. Niettemin kwijnt de -n weg. "Den 
leidt in het zuiden van Holland een iets zekerder bestaan dan in het 
noorden. ( ... ) Naarmate men meer naar het noorden toe gaat, vervalt 
m.i. eerst de r als den-behoudende anlaut, vervolgens de b en 
tenslotte ook d en 1. In Noord-Holland komt den zelfs niet meer voor 
vokalen voor. In chronologische zin is de evolutie in dezelfde 
richting verlopen" (GEERTs 1966: 179). 
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met het lidwoord 'den' 
(Den Hartog, Den Boer. Den Ouden, enz.) 
Bron" Nederlands Repertorium van Famliienamen [VolkslellillO 1947} 

10-25 naamdragers 
• 26-100 
• 101,250 • 251-500 • 501-1500 • 3330 (Den Haag) 

• 5335 (Rotterdam) 
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De 60 meest voorkomende Den-namen in Nederland met te zamen 34.140 naamdragers in 1947. 

KAART 1: Familienamen 
voorkomende Den-namen 
naamdragers in 1947 20 

196 

met het lidwoord 'den ': De 60 
in Nederland met te zamen 34. 

Met behulp van de dialectgeografie kan worden geconstateerd, dat 
den nog niet uit de Hollandse dialecten weg is. Als we het lidwoord 
den in nominatieve positie uit de Reeks Nederlandse Dialectatlassen 
cartograferen, blijkt dat de inwoners van enkele boven de Lek 
gelegen plaatsen den v66r de woorden duivel en dominee gebruikten, 
dus den v66r d-anlaut. De Lek is echter de noordgrens voor het 
gebruik van den voor b- en t-anlaut, in concreto bij de woorden bok, 
{bier)brouwer en timmermanltummerman. 21 

We tellen in Nederland ongeveer 200 Den-namen, die halverwege de 
20ste eeuw door 39.000 personen werden gedragen. In Zuid-Holland 
woonden meer dan 23.000 Den-mensen, in Noord-Holland 4200, in 
Noord-Brabant 3600, in Utrecht 2500, in Gelderland 2400, in 
Zeeland 1950 en in de overige provincies is dit type naam zeldzaam. 
De Den-namen kunnen in verschillende betekeniscategorieen 
worden ingedeeld. 
Beroepsnamen: Den Boer (ZH, Zl), Den Dekker (NB, NH, Zl, ZH), 
Den Boef (ZH) en Den Boeft (Zl) - mnl. boef, boeve 'knecht', Den 
(H)outer (ZH) - een houter is iemand die eikenhakhout ontbast (voor 
leerlooierijen en bakkerijen), Den Herder en Den Harder (Gl, ZH), 
Den Drijver (ZH), Den Heijer (ZH) - de werkman die heit, palen in 
de grond slaat voor een fundering, of betreft het bij deze 
Scheveningse naam iemand afkomstig uit de nabijgelegen 
kustdorpen Ter Heijde (gemeente Monster) of Berkheij (voormalige 
nederzetting ter hoogte van Wassenaar)?, Den Bakker (ZH, NB) en 
Den Bekker (Gl, NB), Den Tuinder (ZH), Den Boesterd en Den 

(Ut) - < bootserlboetser = grappenmaker?, Den Bezemer 
Den Bleijker (Lb, Zl), Den Blijker (ZH), Den Ble(e)ker (ZH), 

Baas (Ut, ZH), Den Bode (Ut), Den Brouwer (ZH), Den 
'£1nJ'YPJ('KPr (ZH), Den Buitelaar (ZH). 
·.J ....... 'm op basis van een adjectief, veelal evenals het lidwoord met 

slot -n: Den Ouden (ZH, NB, NH, Ut), Den Oudsten (ZH, Ut) en 
Oude (ZH, NH); Den Besten (ZH, Gl, Ut); Den Bree(i)jen (ZH); 
Dunnen (ZH, NB); Den Brave(n) (ZH); Den Adel (ZH, Gl) en 
Edel (ZH); Den Heeten (ZH) en Den Heten (Gl); Den Rooijen 

Den Dikken (ZH); Den Blaauwen (ZH); Den Eerzamen (ZH); 
Rappen (Asd). Voorzichtig zet ik ook de Scheveningse naam 
Dulk in dit rijtje: een bijnaam uit mnl. dullike = 'dwaselijk, op 
domme, malle, dwaze wijze'? Of is bij deze naam sprake van 
klankvariant van dolk: persoon met een dergelijk steekwapen of 

'in den DulkIDolk'? 
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Het lidwoord 'den' in de nominatief 
Bron: Reeks Nederlandse Dialeclallassen 

den duivel 
o den dominee 
• den (dam) bok 
• den (dem) (biar}brouwer 
+ den timmerman 

Boven de Lek houdt hat lidwoord 'den' gevolgd door 
nog net stand; 'den' met b- an t·anlaut niet. 

KAART 2: Het lidwoord 'den' in de nominatief 
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groot deel van de Den-namen komt uit de huisnamensfeer, 
echter de verschillende mogelijkheden van bijnaamgeving op 

van appellatieven niet hoeven te worden uitgesloten. Den 
(ZH, Gl, Ut), de meest voorkomende Den-naam, met 
als Den Hertog (ZH, NH, Ut), Den Hartigh (ZH, NH), Den 

(ZH, Ut, Gl) en Den Hartoog CUt), kan in deze categorie 
ingedeeld. Men kan zich voorstellen dat deze naam naar een 

of herbergnaam 'De Hertog van Gelder' verwijst. Maar ook een 
Isn.rerlland bij of een andere relatie met een hertog kan in deze 

tot uitdrukking gebracht zijn. Men zou in dat geval kunnen 
aan nakomelingen van een onecht kind uit hertogelijke 
of bijvoorbeeld aan de beheerder van het jachthuis van de 

(het Hertogenhuis). 
de huisnamen, of eventuele (beroeps)bijnamen, treffen we 

diemamen aan: Den Haan (ZH, ZI), Den Otter (NB, 
Den Uijl (ZH, Ut) en Den Uil (ZH); Den Daas CUt, ZH)? -

(1993) brengt de naam Daas eenvoudigweg in 
met de betekenis daas = 'paardenvlieg': bijnaam voor een 

druk persoon; deze naam is dan synoniem met Den Breems (ZH), 
eveneens een soort vlieg behorend tot de familie der dazen of 
paardenvliegen, zo genoemd naar haar brommend, gonzend geluid, 
Den Os (ZH, Asd), Den Exter (ZH, NB, ZI), Den Haring (ZH)23, 
Den Harink (Asd) en Den Haerinck (ZI), Den Arend (ZH), Den 
Hengst (ZH), Den Draak (ZH), Den Hond (ZH), Den Haas (ZH), 
Den Bra(a)sem (ZH), Den Das (NH), Den Baars (ZH), Den Beer (ZI, 
ZH), Den Bok (Ut, NB), Den DUijf(ZH). 
AIs niet-dierlijke adresnamen of (beroeps)bijnamen kunnen gelden: 
Den Hoed(t) en Den Toom (ZH). Een specifieke beroepsbijnaam is 
Den Butter, en misschien ook Den Bouter, duidend op een boterboer; 
deze namen worden verderop uitvoeriger behandeld. 
De vierde opmerkelijke groep' onder de Den-namen bestaat uit 
herkomstnamen: Den Hollander (ZH, NB, ZI, NH), Den Braber 
(ZH, ZI, NB), Den Heijer? (zie boven), Den Engelsman (ZI, ZH), 
Den Engelse (NB, ZH, NH), Den Engelsen (NB, ZH), Den 
Houdijker CUt) - van de Hou(t)dijk te Geestdorp boven Woerden?, 
Den Turk (ZH, NH), Den Hooglander (ZI, Asd), Den Otto lander 
(ZH), Den Ottelander (Asd, Rtd), (Van Goor) den Oosterlingh (NH), 
Den Dijker (ZH, Ut), Den Oudendammer. (NH, Rtd), Den Duytsen 
(ZH), Den Bremer (NH), Den Hagenaar (Rtd), Den Eilander. 
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4.0 Hoewel het officiele Nederlands grotendeels gebaseerd is op de 
taal die in Holland werd gesproken, treffen we in de Noordwest-
namenlijst ook familienamen aan die teruggaan op appellatieven die 
wat hun vorm betreft niet tot de erkende schrijftaal zijn 
doorgedrongen. 
Een representant hiervan is de naam Butter, in Zuid-Holland tevens 
met lidwoord: Den Butter. Het is een beroepsbijnaam voor een 
boterboer of een zuivelkoopman . Dialectgeografisch onderzoek laat 
zien dat in West-Nederland (Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland) 
overwegend butter voor boter wordt gezegd. Ten oosten van dit 
gebied zegt men batter. De woordvorm bater is vanuit het Vlaams 
en Brabants via de hogere sociale klasse in Holland tot het algemene 
Nederlands doorgedrongen (zie o.a. HEEROMA 1935: 27, VEREECKEN 
1938: 89; KLOEKE 1950: 78 en DE VAAN 1997: 133). Wanneer we de 
diffusie van de namen Butter en Batter met de boter-kaart 
vergelijken, kunnen we constateren dat de naam Butter vrijwel 
uitsluitend in het butter-gebied voorkomt (maar in Zeeland niet). De 
naam Batter is in Zuid-Drente en Noord-Overijssel geconcentreerd, 
rondom de kem Hoogeveen, maar we vinden ook tientallen 
naamdragers in Noord-Holland, in het bijzonder in Amsterdam. De 
namen Bater en Boater komen aanzienlijk minder voor, 
voomamelijk in Leiden, respectievelijk in Amsterdam. In Belgie 
komen deze twee naamsvormen niet voor! 
Op de verspreidingskaart zijn ook de naamsvormen met -man 
opgenomen: Boterman(s), Batterman en Butterman. En ik waag het 
erop om de Zuid-Hollandse naam Bouter als variant te beschouwen, 
hoewel dit allerminst vaststaat. Deze naam zou net als Bouterse een 
patroniem kunnen zijn, maar de nevenvorm De(n) Bouter biedt de 
mogelijkheid om dit uit te sluiten. Een voetnoot van G. G. Kloeke bij 
de vermelding van de vorm bouter voor boter in Hoom, waarbij bij 
reageert op 1. van Ginneken, gaf tenslotte de doorslag om ook deze 
vorm op te nemen: "Van Ginneken bewijst op zijn 'zoon'-kaart aan 
de ou-schrijfwijze te veel eer, wanneer hij deze diftongische 
uitspraak constateert voor Westmaas, Broek in Waterland en Hoom. 
Deze au is slechts te danken aan de toevallige omstandigheid, dat 
aIleen deze drie correspondenten au hebben geschreven. Maar iedere 
Hollander weet dat de ou-uitspraak vrijwel voor heel Holland geldt. 
Wanneer Van Ginneken aan Amsterdam een defuge 00 toewijst, 
berust dat op de schrijfwijze van een der correspondenten. Maar de 
ene invuller voegt eraan toe "de a klinkt meestal als au" en de 
andere "al deze oo's zwemen naar au" (KLOEKE 1950: 78). De naam 
Bouter zou dus een weergave van Bater met deze naar au zwemende 
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o kunnen zijn, waarmee de naamdragers zich in het Butter-gebied 
onderscheidden. Nader onomastisch-genealogisch onderzoek dient 
bier uitsluitsel te geven. 
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KAART 3: De familienamen Bo (o)ter(man (s)), (Den) Butter(man), 
Botter(man) en (De(n)) Bouter in Nederland 
Bran: Nederlands Repertorium van Familienamen (volkstelling 
1947) 
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4.1 Een naam die veel voorkomt in Zuid-Holland en elders in het 
land niet veel, is Breur, een gepalataliseerde nevenvorm van Broer. 
Als we het verspreidingsgebied van de naam Breur vergelijken met 
de broer-kaart uit de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland24 valt 
ons iets merkwaardigs op. De umlaut-grens tussen de woorden broer 
en breurlbruur loopt midden door de provincie Utrecht, via 
Gorinchem en Breda zuidwaarts. De familienaam Breur zit echter 
geheel aan de verkeerde kant van de isoglosse, daar waar volgens de 
kaart geen sprake is van umlaut in het woord broer. In 
overeenstemming met het kaartbeeld zou men de naam Breur of 
vergelijkbare varianten met -eu- in Utrecht boven de Lek en in 
Gelderland, Overijssel en Drente verwachten. In het westen zegt 
men broer en in het Rivierengebied ten oosten van Gorinchem en in 
Noord-Brabant ten oosten van Breda zegt men bruur. 
De familienaam Breur is echter in de eerste plaats een Zuid-
Hollandse naam die in de rivierendelta van de Waal, Merwede en 
Maas voorkomt, in het bijzonder in Rotterdam, Hardinxveld-
Giessendam en op Overflakkee. Daarnaast zijn er Noord-Hollandse 
families met deze naam in Amsterdam en Aalsmeer. 
Een eenvoudige verklaring voor deze afwijking zou kunnen zijn, dat 
de Breurs vanuit het oosten de rivieren zijn afgezakt of in ieder geval 
uit het oosten komen. Vergelijk de familie Breurken in Amsterdam, 
waarvan bekend is dat een voorvader Brorken heette en in 
Niedersachsen leefde25. Maar deze verklaring kan terzijde worden 
geschoven, omdat naast Breur ook enkele andere broeders met -eu-
in ongeveer hetzelfde gebied voorkomen: Breure(n}, Jongebreur en 
Bestebreur(tje}. 
Ook deze breur-vormen komen aan de verkeerde kant van de grens 
voor. De naam Breure treffen we in Zuid-Holland in de regio 
Rotterdam-Hoekse Waard aan, in Noord-Holland in de regio 
Amsterdam-Haarlemmermeer en verder in Zeeland op Noord-
Beveland en Tholen, en in Noord-Brabant eveneens aan de 
verkeerde kant, namelijk in Dinteloord en Steenbergen. De minder 
voorkomende vorm Breuren heeft de meeste naamdragers in Wilnis, 
Amsterdam en Rotterdam. De samengestelde vormen Jongebreur en 
Bestebreur(tje} zijn te vinden in de regio Schiedam-Rotterdam-
Capelle, respectievelijk Rotterdam-Usselmonde (Bestebreurtje) en de 
Hoekse Waard (Bestebreur)26. De Dialectatlassen van Van Oyen en 
Weijnen (RND) sluiten aan bij het kaartbeeld in de Taalatlas 
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Noord- en Zuid-Nederland: de opgave voor het woord broer is bij de 
plaatsen in Zuid-Holland steeds broer. We weten echter dat 17"_ 
eeuwse Hollandse schrijvers als Bredero het woord breur 
gebruikten27. We kunnen dus constateren dat in delen van Zuid-
Holland in het verIeden de umlaut-vorm breur gangbaar was en dat 
hij inmiddels is teruggedrongen. De familienaam Breur is een relict 
dat dit bevestigt. 

5.0 Een vluchtige conclusie ter afsluiting van deze naamkundige 
verkenning is dat het karakter van de autochtone farnilienamen in' 
Holland en Utrecht kort en krachtig is. Geen opmerkelijke 
vaststelling als men bedenkt dat hier onder andere het eerst het 
afvallen van de slot -e bij substantieven plaatsvond (bed < bedde, 
graf < grave). Bij de familienamen vinden we veel korte, 
monosyllabische namen, vooral in Noord-Holland; bij 
herkomstnamen ontbreekt vaak het voorzetsel. 
Bij dit onderzoek is een namencorpus in beschouwing genomen dat 
veel voorkomende namen in Holland en Utrecht omvat die elders 
nauwelijks voorkomen. Wellicht treffen we onder de rninder 
voorkomende namen meer dialectvormen of relicten aan. Als we 
bijvoorbeeld de naam Van Vuure op de Noordwest-namenlijst 
tegenkomen, een familienaam die in deze vorm vrijwel uitsluitend in 
Noord-Holland (i.h.b. in Amsterdam) voorkomt en duidt op 
herkomst uit Vuren in de Betuwe, constateren we het ontbreken van 
de slot -no Dat is bepaald geen ongebruikelijk verschijnsel in de 
Hollandse dialecten28. Herkomstnamen waarin we dit duidelijk 
kunnen zien, zijn de namen Van Aggele, Van Ardenne, Van Aste, 
Van Ballegoie, Van Beijere Berge Henegouw, Van Bezuije, Van 
Bochove, Van Diggele, Van Donge, Van Drieberge, Van Esse, Van 
Haastere, Van Heijninge, Van Leeuwe, Van Prooije, Van Staalduine, 
Van Velse, Van Wageninge en nog een aantal. Het zijn echter vrijwel 
allemaal (beduidend) minder voorkomende varianten29. Het 
ontbreken van zo'n slot-n staat natuurlijk niet netjes. Men mag de 
Hollanders bondigheid toeschrijven, maar geen slordigheid! 
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Noten 

1. Als we de namen uit het NRF selecteren met meer dan 250 muuul:1ragl 
in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht te zamen en 
minder dan 25 naamdragers in de overige provincies afzonderlijk, 
resteert een lijst met 850 namen. 
2. Voor zover bekend betreft de eerste naamsvermelding Willem How""", 
Pronek, in 1493-94 wonend in de Damstraat te Haarlem. Omstreeks 1 
ontstaat op Scheveningen een familie Pronk die weI uitermate talrijk 
worden (S.E. Pronk & F.H.J. ,>;an Aesch, 'Het geslacht Pronk 
Berkenwoude'. In: Gens Nostra 44 (1989), bIz. 439-444). 
3. Ook in Rotterdam en Den Haag wonen families met deze naam. Men 
hier ook kunnen denken aan een beroepsnaam voor een schermer. 
de naam Schermers en de vermelding van Didderie die Scermer 
Dordrecht 1285-86 (Stadsrek. Dordrecht 1283-87, bIz. 48). 
4. Maar meer Van Oostrum dan Oostrum. 
5. "Het geslacht Van Eede(n) behoorde tot de vele naar hier un:,,,,,,,,,, 
Vlamingen. Men kende in Lisse zelfs een 'Vlaamse buurt'." Pieter 
van Eede, lathouwer, kwam uit Sinaai in het land van Waas; grootvader 
Thomas Mauritsz (van Eede), schepen van Lisse in 1665 (AM. HUll.l\.,'"U'" 

Keukenhof Hollandse Studien 7, Dordrecht 1975, bIz. 56). 
6. Dutch kaai, kade 'quay' - "This item stands a good chance of being 
direct borrowing from Celtic, either British or North-West 
Celtic, into Old Dutch ( ... ). The situation as laid out above is that 
earliest attestations of the borrowing *kajos in Dutch and French 
roughly contemporary, so that it is not possible to argue that the Dutch 
was borrowed from French on the basis of the date of the 
attestations alone. Moreover, within French the word is found earliest 
dialects bordering on Old Dutch, and within Germanic Dutch is the 
language in which the word appears. This, and the large amount 
Germanic loanwords in French in general, and the specific semantics 
kaai/quai, which are connected with coastal activities, point to 
likelihood that French borrowed the word from Dutch rather than vice 
If this is correct, Du. kaai, kade is the first and as far as I know the 
clear instance of a Celtic word directly and exclusively borrowed by 
(SCHRIJVER 1999: 36). 
7. Vgl. Heeroma 1935, kaart2: brug-brig-breg;ANKO, 1, kaart 'rug'. 
8. "De overgang vanft tot eht begint op Frankisch gebied reeds in de 1 
eeuw en breidt zich dan in oostelijke en noordelijke richting uit, tegelijk 
kracht afnemend.( ... ) In het frio bleef de ft bewaard. Holland 
oorspronkelijk, althans grotendeels tot hetft-gebied (b.v. craft, graft bij 
van Delf; vercoft, after in Leidse stukken van de 14de eeuw). Tot diep in 
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eeuw handhaafde zich daar deft tot in Delfland ( ... ). In het Zaans zijn 
verschillende woorden metft in gebruik, b.v. after, zaft, kroft (krocht: 
crocht, croft < lat. crupta); in het Drechterlands daarentegen legde ft 

latere tijd af. ( ... ) Velare en labiale consonant zijn acoustisch 
geluiden: bij verslapte articulatie is overgang van I in X mogelijk" 

,flVl'rr.L.JJ 1970: 99-100). 
roftlkroeht betekent 'duinakker' of 'tussenveld, nog niet uitgegraven 
land te midden van veenderijen'. "De familienaam Van der Croft kwam 
de 14e eeuw voor, later schreef men ook Vercroft, totdat aan het eind 

de 18e eeuw definitief twee familienamen ontstaan: Van der Kroft en 
der Krogt. De eerste bekende vermelding van een persoon met deze 
staat in de grafelijkheidsrekening van 1316: Hughe van den Crofte of 
uten Crofte huurde land in het Haagambacht 'up den Vene' resp. 'up 

Gheest'. Omdat dit in het duingebied bij 's-Gravenhage is, mogen we 
dat de krocht waar Hughe zijn naam aan ontleende in deze 

gelegen was" (P.C.J. van der Krogt, 'Stamreeks Van der Krogt'. 
Zuid-Hollandse stam- en naamreeksen, Rotterdam 1986, bIz. 113-122). 
"Het Zaanse toponiem Kloft, waarnaast Klofter, bij kluft, duidt evenals 
Zaanse toponiem Splitkamp een stuk land aan dat in verschillende 

uitloopt, als het ware gespleten is" (SCHONFELD 1980: 40). 
ms'venmeJ.di·Il 19: Pancras Dammas Cluft, geb. (Lisse?) 1536, zoon van 

Gerrits alias Cluft (AM. Hulkenberg: Keukenhof Dordrecht 1975, 
9; vgl. idem: De Aagtenkerk van Lisse, p 44). 
. Vgl. Van Loon 1980: 150: "Hetjongere en het - ik zou haast zeggen af 
toe artificiele - schrijftalige karakter van de Hollandse herkomstnamen 

ook tot uiting in de vaak diachronisch afwijkende morfologie van het 
lidwoord: Van der Stoel, Van der Valk, Vari der Woude ( ... ). 

waar toponymische toenamen reeds van in de Middeleeuwen tot 
vaste en erfelijke toenamenbestand behoren, bewaren over het algemeen 
getrouw de Middelnederlandse uitgangen: Van den Broek, Van der 

Vanden Hoof( ... )."] 
Albert Gerbrantsz Schilt, Amsterdam 1585, was een zoon van Gerbrant 

zeilmaker in 't Schilt op de Nieuwendijk (VAN DILLEN 1941: 87) 
Comelisz Meesz, bijgenaempt 't manneken in de maen, woonde 

1600 in Zouteveen (gem. Schipluiden). In 1624 werd hij postuum 
Comelis Meesz uijten Maen vermeld. Zijn zoon heettte Comelis 

Maen (J. Maan, 'Stamreeks Maan'. In: Zuid-Hollandse stam- en 
Rotterdam 1986). In Rijswijk woonde omstreeks 1585 

Aemsz alias 't Mannitgen, die eveneens als Mannitgen in de Maen 
vermeld (A Gordijn, 'Over bijnamen en familienamen in de zestiende 
. In: Kroniek. Orgaan van de Historisehe Vereniging Rijswijk (1986». 
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14. Stamreeks: Pieter Jansz Boon, schout van Peursum in 1649; zoon van 
Jan Pieter Boonse; zoon van Pieter Adriaensz; zoon van Adriaen Boudynsz / 
Boynsz / Bowens, in 1554 schepen te Peursum (J. Kooijman, 'De drie 
Arkelse lenen in Peursum'. In: De Kroniek. Kwartaalblad van de 
Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen 12 (1991), nr 1, 
bIz. 4). 
15. Wellicht moeten we ons niet 1aten afleiden door de vormen De(n) Boon 
en Van der Boon en kunnen we deze naam a1s patroniem be schouwen en 
niet anders. In Holland hebben wel meer patroniemen een lidwoord en een 
voorzetse1 gekregen; vergelijk Van der Arent < voornaam Arend, Van der 
Sar < Saers, De Snoo < Sno(e)(ij) en Van Spronsen < Spronksz (A. 
Slootweg, 'Slootweg-Cattel'. In: Kronieken Prometheus 6 (1997), bIz. 121; 
G. van Niekerken, 'De herkomst van de Westlandse familie Van der Sar'. 
In: Ons Voorgeslacht 46 (1991), bIz. 120; informatie van W. de Snoo te 
Hoogvliet; P.C.J. van der Krogt, 'Stamreeks Van Spronsen'. In: Zuid-
Hollandse stam- en naamreeksen, Rotterdam 1986, bIz. 226-232). 
16. Vergelijk Fays ver Nannen sone, Dordrecht 1284-85 (Stadsrek 
Dordrecht, p 16); vervolgens in Holland en Utrecht in de eerste helft van 
14e eeuw: Bruning Nannensoen, 1308-09 (OBA, nr 31), 
Nannensone, 1309 (Reg. Guidonis, nr 42), Willaem Nannekinesone, 1 
(Ibid., nr 265), Willam Nanne te Noordwijk in 1337-38 
Henegouwsche Huis, p 80-81), Willaem Nanne Boyssoen 
Haarlemmerveen (Ibid., p 101) (vgl. c.L. Verkerk, 'Baljuw Bernd van 
Dorenwerde en zijn domicilie in Amstelland'. In: Jb. Amstelodamum 
(1996), bIz. 35,42). 
17. "Allereerst moeten wij vaststellen dat Snoey (of Snoy) een voornaam 
en betrekkelijk veel voorkwam in de Krimpenerwaard, de provincie 
en Gelderland" (B. de Keijzer, 'De familie Snoey te Ouderkerk aid 
In: Ons Voorgeslacht32 (1977), bIz. 113). 
18. Vgl. voetnoot 15. 
19. Van Loon 1989: 211: "Het chronologisch verschil in het opkomen 
den bij zaaknamen en agentia verklaart ook, waarom den niet vo()rk'om 
Zuidnederlandse familienamen met inleidend lidwoord (De Backer, 
Bock, enz.). Het gros van de Zuidnederlandse familienamen was 
reeds erfelijk geworden in de late middeleeuwen, op een ogenblik 
een den-nominatief bij persoonsaanduidingen nog uitgesloten was." 
Marynissen 1995: 156-159. 
20. Met dank aan Boudewijn van den Berg voor de verzorging 
kaarten en Tineke Tegelaers voor de bewerking van gegevens. 
21. Het enquetemateriaal van de verschillende RND-atlassen 
geraadpleegd werden, is helaas niet homogeen. Zo werd in sommige 
niet naar het woord duivel gevraagd, maar naar Lucifer. In het deel 
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Brabant, dat ook een stuk Zuid-Holland bevat, werd naar het woord pastoor 
gevraagd in plaats van dominee, met de uitwijkmogelijkheid om het 
plaatselijke woord voor burgemeester te geven. Men kan uit het kaartbeeld 
dus niet conc1uderen dat men niet 'den dominee' zei in het zuidelijk Zuid-
Holland en Noord-Brabant. 

Uit genealogisch onderzoek blijkt overigens dat een aantal Den Otters 
gerelnterpreteerd zijn uit het patroniem Otten. Zo was Hillebrandt Florisz 

Otter (Amsterdam 1567-1637) een nakomeling van Claes Wouter 
een 15e eeuwse koopman uit Purmerend (G.A.F. Maatje & 

Alkemade: 'Wat vliegt daar?!. In: Jb. Centraal Bureau voor 
48 (1994), bIz. 94). Hillebrant Gerritsz. den Otter, 

te Amsterdam in 1585, had echter zijn naam te danken aan 
pand van zijn vader, Gerrit Heusenz., korenkoper in den Otter op het 

(Damrak) (VAN DILLEN 1941: 172). In de Rivierenstreek ontstond de 
vervolgens omstreeks 1700 in de familie van Jan Weyertse den Otter, 

in 1733 te Leerdam huwde; hij was een zoon van Weyert (den) Otter, 
Opijnen 1674, zoon van Jan Otten, die in 1674 in Opijnen woonde 

Burggraaf: 'Kwartierstaat Burggraaf'. In: Gens Nostra 41 (1986), nr 1, 
24). 
Vergelijk Simon Jansz. in den Haringh op den Nieuwendijk (Amsterdam 
eeuw), achter welk huis hij een haringpakkerij bezat (VAN DILLEN 1941: 

Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland, Deel I, aangevangen door 
. G.G. Kloeke, aflevering 5, no. 4. Leiden 1952. De broer-kaart is 

door Johanna Daan 1937-1945. 
Stamreeks: Jan Frederik Breurken, geb. Amsterdam 1850; zoon van 

Breurken, geb. Den Helder 1817; zoon van Bernardus Benes 
geb. Sappemeer 1786; zoon van Bene Benes Breurken, geb. in 
1737; zoon Bernardus Benes Brorken, geb. Dorpen in 

1692 (Nederlandse Familienamen Databank, informant: 
Breurken-Hendriks, 29-2-2000). 

klankvariant Bestebroer komt in Zuid-Holland tamelijk verspreid in 
mondingsgebied van de grote rivieren voor (Rotterdam, Schoonhoven, 

Numansdorp ). 
chOnfeld 1970: 46: "Moeilijk te verklaren is de umlaut die voorkomt 

ongeveer op dezelfde wijze als de umlautsvormen bij groen, zijn 
en bruur inheems in 't oosten van ons land. De vorm breur is ook 

in Holland, waar hij in de 17de eeuw bij Bredero e.a. zeer 

1885 :498: "Aan eenige Nederlandsche gouspraken, bepaaldelik 
frankische in 't algemeen, aan de hollandsche in 't byzonder, is eigen 

de slot-n der woorden in d'uitspraak achterwege laat. Aan deze 
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uitspraak, welke aan de Nederlanders die van frieschen en saksischen 
zijn, zoo zonderbaar in d'ooren klinkt, danken geslachtsnamen 
Tiggeloove (tichel-oven), Jansse, Van Heusde, Van Ake, Van Campe, Van 
Emde, Minde, Van Vuure (Vuren is de naam van een geldersch dorp), hun. 
ontstaan". Vergelijk H. Kollis & Chr. van Vuure, Jacob Arysz van Vuerert 
en Trijntje Comd. Muijs met hun afstammelingen, BergeniAmsterdam 1982. 
29. Uitzondering in dit rijtje is de naam Van Ardenne die meer voorkomt 
dan Van Ardennen. 
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ZEELAND 

VAN AALBRECHTSE EN BREUNESSE: 
FAMILIENAMEN IN ZEELAND 

Binnen de Nederlandse dialecten nemen die van Zeeland een 
bijzondere plaats in. Ze worden beschouwd als een brug tussen 
Vlaanderen en Nederland en de gelsoleerde ligging zorgde ervoor 
dat tal van oude verschijnselen er bewaard zijn gebleven. Binnen de 
wat nauwere context van het Noord-Nederlandse taalgebied zijn de 
meest opvallende verschijnselen het feit dat de Nederlandse 
zogenaamde "lange ij" en de ui er geen tweeklanken zijn, maar als 
ie en uu worden uitgesproken: ies, mien (ijs, mijn); (h)uus, muus 
(huis, muis). Ret bekende zinnetje "kiek, kiek, een kacheltje op de 
diek" illustreert dit verschijnsel ten dele en laat bovendien zien dat 
de woordenschat heel eigen trekjes heeft, want een kacheltje is een 
veulentje. Ret de Zeeuwen zo typerende zinnetje "ons zien zunig" 
(wij zijn zuinig) bevat beide verschijnselen. 
De officiele regeling van de burgerlijke stand en in samenhang 
daarmee van de Nederlandse familienamen dateert van de Franse tijd 
en is dus betrekkelijk jong. De wet is in wezen voor een belangrijk 
deel niets anders dan de consolidering van een bestaande toestand, 
want iemand die reeds een familienaam voerde, moest deze laten 
vastleggen en degenen die niet over een min of meer vaste 
achtemaam beschikten, moesten er een aannemen. We mogen ervan 
uitgaan dat zo rond 1811 een groot deel van de Zeeuwse bevolking 
nog eentalig was en in de dagelijkse omgang aIleen maar dialect 
sprak. Van de gemeenteambtenaren die verantwoordelijk waren voor 
de inrichting van de burgerlijke stand mogen we aannemen dat ze de 
Nederlandse standaardtaal machtig waren en bij het noteren van de 
familienamen de op dat moment vigerende regels van de 
Nederlandse spelling volgden. In 1804 kreeg Nederland de eerste 
algemene spellingregeling, opgesteld door Matthijs Siegenbeek. 
Deze spelling, die uitging van het principe "schrijf zoo als gij 
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