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Voornamen in Limburg

INLEIDING

Limburg is, althans in Nederland, een beetje buitenland. We horen het aan het dialect,
dat niet alleen sterk afwijkt van de standaardtaal, maar ook in opvallend veel domeinen
wordt gesproken. We merken het ook aan de voornamen. Die zijn natuurlijk katholiek
gekleurd, maar vertonen toch veel meer eigenheid - het typisch Limburgse - dan het
eveneens katholieke Noord-Brabant. Om die eigenheid te kunnen plaatsen, is een
algemeen beeld van de naamgeving nodig. Naast regionale verschillen is daarvoor een
schets van de historische context van voornamen relevant. ln paragraaf 1 wordt vanuit
een beschrijving van de herkomst van onze voornamen een beeld van het fenomeen
gegeven. Omdat onze naamgeving sterk christelijk bepaald is, wordt vervolgens de
invloed van de kerk nader belicht. Daarbij wordt natuurlijk ook het specifiek katholieke
belicht.
Voor de Middeleeuwen hebben we gegevens uit het Limburg aan beide zijden van de
huidige grens, voor de moderne tijd moeten we ons beperken tot Nederlands Limburg.
Zo wordt de traditionele (officiele) naamgeving beschreven aan de hand van de top-
100 van AOW-ers in Nederland (AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet). Op
basis van deze lijst wordt in paragraaf 2 een karakterisering van de naamgeving per
provincie gegeven. Dit dient als basis voor de beschrijving van de karakteristieke
Limburgse namen.
De officiële namen geven slechts een beperkte blik op de voornamen, zeker als het om
het specifiek Limburgse gaat. Het gaat immers om schrijftaalvormen waar de kerk een
standaardiserende werking op heeft gehad. Dialectinvloed manifesteert zich in de
roepnamen, de naamvorm zoals die in het dagelijks leven wordt gebruikt. ln paragraaf
3 wordt op basis van voorbeelden een schets gegeven van de verscheidenheid aan
dagelijkse naamvormen in Limburg.
ln de naoorlogse vernieuwingsgolf is veel van het specifiek Limburgse verloren
gegaan. Toch is op basis van de namen die bij de jongste generaties geconcentreerd
voorkomen in Limburg, nog wel het een en ander te vinden dat we typisch Limburgs
mogen noemen (paragraaf 4).

1. HISTORISCHE CONTEXT

1.1. De herkomst van onze voornamen
Onze namenvoorraad is een mengeling van Germaanse namen en uitheemse
heiligennamen. De Germaanse namen vormen de oudste laag. ln de loop van de
Middeleeuwen zijn daar christelijke namen van Hebreeuwse, Griekse en Latijnse
oorsprong bij gekomen. Overigens zijn er ook Germaanse heiligennamen, bekende
voorbeelden in Limburg zijn Gertrudis en Hubertus (zie paragraaf 2.3 en vooral2.4).
Ook zijn er uitheemse namen in gebruik gekomen waarvan geen heilige bekend is.
Een mooi voorbeeld is Judith, die met de verkorting Jutte (zie hieronder) ten grondslag
ligt aan de uitdrukking 'met Sint Juttemis'. De voorbeelden hieronder geven een beeld
van de Middeleeuwse naamgeving in Limburg. Het gaat om materiaal uit de 13de en
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14de eeuw, Noord-en Midden-Limburg (Giesen 199s); 14de en lsde eeuw, sevenum(Kerstjens_199s); en lsde eeuw, NLeroeteren, Mãaseik, Heppeneert en andereplaatsen (Segers 2002).

Germaanse namen: Albert, Aleit, Arnt, Bernhard, Berta, conraet, Diedrick, Edewart,Ermgard, Franck, Fredeswint, Geerken, Ghiselbrecht, Goudorf, ouoa, Heitew¡crr,Hennekin (van Hendrik of Johannes, zie hieronder), Lenardt, Mechtildis, Reinald,Rutger, Swenoldis, Tiel, Trude, Walraven, Zeger.

uitheemse namen: Agnete, Arexander, Andreas, ceciria, craes, coppart (< Jacob, met-art als vleisuffix; Van der Schaar 1953,202), Cornelis, Elias, Evá,'fel¡òitas, fVå"'f.sofia), Gilis, Hans, Jacob, Jan, Jenneke, ¡utte (< Judith), kersken (< chr¡siia;;),Katryn, Liese, Lisbet,. Margaretha,_Matthijs, Meus (< earthoiômeus), Micher, Nicoraus,Peter, Philippus, Raphaë|, Saren, Servaeó, Steven, Symon, Tijs.

Onder de voorbeelden van Germaanse namen vinden we bekende namen als Albert,Aleit, Berta, Franck en Rutger, en minder bekende, zoals Fredeswint, Goudolf enSwenoldis. De laatste namen zijn, net als bijvoorbeeld Ghiselbrecht en Walraven, vollevormen. Daarnaast zien we verkortingen als Arnt, Guda en Tiel, met 
"omé ""nvleiuitgang: Geerken, _He¡nekin (raatstgenoemde kan ook van Johannes, eenuitheemse naam, zijn). Bij Germaanse namen geeft de tweede naamstam het geslachtvan de naam aan; de tweede naamstam is een mannelijk of vrouwelijk woord. -D"aro.

is het gebruik van de Latijnse uitgang -is bij de vrolwetijke namen Mechtildis enSwenoldis opmerkelijk.
ook bij de uitheemse namen vinden we verkortingen (cfaes, Fyen, Hans, Meus, Tijs)en volle vormen (Alexander, cecitia, Margaretha, Raphael). oitii¡st¡e ooet, uergãietä;met de Germaanse namen, actueler aan. Deze namen hebbeñ 2ich dan ooi b"t",kunnen handhaven door de eeuwen heen.

1.2.lnvloed van de kerk
De rol van de kerk in het proces van massale overgang naar heiligennamen in delate Middeleeuwen is bescheiden geweest. oe îerãnderinj is eerder toe teschrijven aan 'mond-tot-mondreclame' dan aan devotie "of kerkelijke orut<(Gerritzen 1998a, 34-41). pas ten tijde van het concilie van Trente (1s4s_1s63)kwam er expliciete bemoeienis van de kerk met de naamgeving aan kinderen."Tijdens en na de Hervorming wordt het geven van een heiligennaam door dekerkelijke overheid voorgeschreven. De gedoopte moest in zrlñ doopheilige eenvoorbeeld en beschermer voor het leven hebben. Maar íret was ook eenstellingname tegenover de afkeer van heiligen bij de protestanten.,' (ubachs 1g90,57)- De katholieke synode van Dooinik '(1s7'4) u"rooão aan kinderenoudtestamentische namen te geven, omdat deze eei bijzonder kenmerk van deketters waren geworden. En hoewel het dan mogelijk ¡s oat oe Hervorming eenverandering in de katholieke naamgeving teweeg heeft gebracht, lijkt dai nietwaarschijnlijk. Enerzijds omdat die al in sterkJ mate bìepaald was door deheiligennamen en anderzijds omdat vernoeming naar familieleden in zo,n sterkemate de naamkeuze bepaalde dat er weinig ruimte over bleef voor eenandersoortige naamgeving. wer zin er bij kathorieken namen gereiderijkverdwenen omdat er geen heilige voorhanden was, zoals Zeger,- wouter,
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Gijzelbrecht (en Gijzel en G4's) en Lanceloot en Lansen, hoewel die tendens in
Noord-Nederland minder sterk was (Lindemans 1944).
ln sommige gevallen werd er een heiligennaam bij een naam 'zonder heilige'
gezocht, zoals Theodorus voor Dirk, Georgra voor Gerbrich, Willibrordus voor
Broer, Susanna voor Swaentien en Alexius voor A/e. Er zijn lijsten die pastoors
gebruikten bij het zoeken van een geschikte doopnaam bij een inheemse, niet-
christelijke naam. ln het bijzonder is hier de lijst Nomina Propria Hollandorum Ie
noemen; ook is er een lijst met de titel Vercorte Nederlantsche namen met de
Latijnsche in't geheel, om daer uyt ziinen Patroon te vinden. Crott geeft lijsten van
roepvormen en doopnamen voor Heerlen en omgeving, Kerkrade en Oirlo bij
Venlo (Crott 1977a-d). Bij de laatstgenoemde lijst merkt h'tj in de inleiding op, dat
opeenvolgende pastoors in de doopregisters op de laatste pagina hebben
vastgelegd welke doopnaam bijwelke roepnaam hoort.
Een voorbeeld van de invloed van de pastoor op de naamkeuze geeft Jacobs. ln
de periode waarin pastoor Tijsen de kinderen in Susteren doopt (1911-1919), stijgt
het percentage kinderen dat naar een Susterse heilige wordt vernoemd van 3,5%
naar 36,5o/o. De heiligennamen worden vooral als tweede en derde naam gegeven,
waardoor is aan te nemen "dat Tijsen de wensen van ouders en peetouders
respecteerde" (Jacobs 1998). Vermoedelijk heeft dit soort invloed alleen
incidenteel plaatsgevonden.
Algemeen katholiek is de opkomst van Josef. Zo is in '1621 het feest van Sint Jozef
ingesteld door paus Gregorius XV (Eussen 1989, 50 en 56 noot 32). De naam
Jozef doet dan ook zijn intrede in de regio MaastrichtSittard na 1640, eerst als
tweede naam; later als eerste naam (zie ook Van der Wijst 1977, 251-252). De
stijging van na 1870 kan verklaard worden door het feit dat paus Pius lX Jozef in
dat jaar tot schutspatroon van de gehele rooms-katholieke Kerk verklaarde (Van
der Schaar 2005, 230). Verder heeft de katholieke Kerk invloed uitgeoefend op de
inschrijvingsgewoonte, namelijk door de namen in Latijnse of gelatiniseerde vorm
in de doopboeken en andere registers te noteren. Wanneer we op Graaf afgaan, is
dat eerder een Nederlandse dan een katholieke bijzonderheid (Graaf 1915).

2. TRADITIONELE NAAMGEVING

2.1. Traditionele naamgeving in Nederland
Op basis van de top-100 van AOW-ers in Nederland is een beeld te krijgen van de
traditionele naamgeving. Met de term 'traditionele naamgeving'wordt verwezen naar
de periode waarin de naamkeuze in sterke mate bepaald werd door de traditie
kinderen te vernoemen naar familieleden. Deze gewoonte leidde tot een verstarring
van de namenvoorraad, waardoor eeuwenlang dezelfde namen van generatie op
generatie werden doorgegeven.

Top-100 van AOW-ers in Nederland

Vrouwen: Maria, Johanna, Anna, Cornelia, Wilhelmina, Elisabeth, Catharina, Hendrika,
Adriana, Petronella, Jacoba, Geertruida, Helena, Margaretha, Aaltje, Antonia, Grietje,
Alida, Trijntje, Neeltje, Theodora, Christina, Jantje, Elizabeth, Antje, Geertje, Jannetje,
Janna, Willemina, Pieternella, Gerritje, Gerarda, Dirkje, Hermina, Hendrikje, Marie,
Theresia, Berendina, Martha, Josephina, Martina, Henrica, Francisca, Lena, Sophia,
Aleida, Maartje, Dina, Bertha, Jansje, Agnes, Louise, lda, Hendrina, Everdina, Annie,
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Joånna, Louisa, Gertruda, wiily, Francina, Agatha, Frederika, Gerritdina, Jannigje,clasina, Magdarena, carorina, Gerda, reùnt1e, Hunii"tt", paurina, Antonetta,Hubertina, susanna, figfertje, Engerína, Geesje, Gradà, ùãaite, Annigje, Jantina,Henderíka, Hendrica, wiilempje, p-ietje, Arbertá, Krazinà', luà¡r, ruo"rdina, Gezina,Nelly, Bernardina, sara, Barbara, nartje, Dorothea, emmã, õiara, nag;e (63% van devrouwen is met deze 100 namen benoémd).

Mannen: Johannes, Jan, corneris, Hendrik, wilrem, pieter, Gerrit, petrus, Jacobus,wilhelmus, Gerardus, Adrianus, Antonius, Hendrikus, ¡acoo, Joh"n, Theodorus, Dirk,Franciscus, Marinus, Arie, Nicoraas, Martinus, Henricus, áernardus, Arbert, Kraas,Peter, Albertus, Hermanus, Leendert, Leonardus, Herman, Adriaan, Joseph, Frederik,Lambeftus, christiaan, Hubertus, Josephus, Gerard, teun¡s,loannes, Roerof, Frans,Evert, Harm, simon, Hendricus, Geert,'Abraham, Berend, Àrnòtor", Karer, Gerhardus,
llun9, Andries, Gijsbertus, Derk, paurus, Jozef, Louis, Antoon, Aart, Henri, Hans,Maarten, Andreas, Antonie, wouter, Basiiaan, jar<ou, Êgb"rt, wirr,"r, echtgenotesoveruuegend Nederrands, Bernard, Thomas, Rudorf, nooärt, ô¡"n"rt, nnn","Ànìàn,Kornelis, Eduard, Gerhard,.paur, George, Bertus, rvrurten, nnihonius, piet, christianus,Barend, Anthonie, Lodewijk, Hubert, -Harmen, cornelius, Leo, Johann echtgenotesoverwegend Nederlands, Ferdinand (71% van de mannen is met deze 100 namenbenoemd).

Er ziin grofweg twee typen namen: verkorte, eventueel vernederlandste namen (Antje,
19u"., J3nna, Dirk) en vormen die deze aanpassing niet hebben ondergaan (Antonius,Elisabeth, Jacob, Maria) of geratiniseerde namen-(withermus, uen¿rí<ü, è;r*d;q:.De Kerk waartoe de ouders van het te dopen t<ino oànoren, spÉetoe een belangrijke rolbij de vraag in werke vorm de doopnaàm werd opgegeven. Zoars gezegd haddenkatholieken de gewoonte hun kinderen- in te råien" ."ni¡ùn met de Latijnse,gelatiniseerde of oorspronkelijke vorm. De pastoor noteeroä dan niet Joke maarJohanna, niet wim maar withetmug niet Mieþ maar marø, ¡át Gert maar Gerardus.Protestanten echter lieten hun kinderen vaak inschr¡ván met een Nederlandsenaamvorm.
Komen we terug op het onderscheid Germaans versus uitheems, dan valt op dat er bijde vrouwen weinig Germ.aanse namen zijn - afgezien uun oãuo'en afgeleid van eenmannennaam, zoals wilhemina en Hendrikã. ln de top_100 vindãn we aileãnGeertruida/Gertruda (en de mogerijke verkoftingen ceertË, Gles;e en Gezina), enAaltje/Alida/Aleida (vormen van Adelheid).-ln Limburg ï¡iro"n we overigens wetGermaanse vrouwennamen (zie paragraaf 2.4). Bij o""o,unn"n zijn de Germaansenamen vrü goed ve.rtegenwoordigd, met naast de overbekende ¡lenor¡r,,willem/wilhelmus, GerrivGerard(us) en dergerijke ook Lamïertus, Roerof, Karer,Gijsberlus, Egbert en natuurrijk de tyþisch Limburgse Hubertus.De variatie is beperkt: niet alleen is een groot deõl van de Nederlanders met deze top-100 benoemd (vrouwen 63%, mannen llvo¡, maar ook ,i.¡n uããi nuren varianten vanelkaar' Tellen we alle varianten van een góndvorm oi¡ ertáar, bijvoorneeld Johannes,Jan, Johan, Joannes, Hans en Johann, e-n Johanna, ú"ú;,-J;;Åetje, Janna etc., danblijkt dat ongeveer de helft van naamdragers met de top-10 van grondvormenbenoemd is. Vanzelfsprekend werd er in het d-agelijts levãn w-i gevarieerd op dit vasterepertoire, door het kiezen van verschiilendJ roepuorr"n 1=i" purrgraaf 3). Veerdaarvan zien we in de bronnen níet meer, omdat'in parochìã. 

"n g"r"enten veerverdoezeld werd op het gebied van naamvormen en varianten.

Doreen Gerritzen

2.2. Karakteriseri n g per provi ncie
We hebben nu een beeld van de traditionele namen in heel Nederland. Om het
specifiek Limburgse goed in de context van regionale bepaaldheid te kunnen
piaatsen, geven we een korte karakterisering van de traditionele voornamen per

þrovincie. óat gebeurt op basis van een selectie namen waarvan meer dan 25o/o van
äe naamdragers in de betreffende provincie woont. Een opsomming van de
frequente na'iren heeft namelijk weinig zin, want die bestaan altijd uit een selectie uit
de top-100 van Nederland, met daarbijenkele van de hieronder genoemde namen'

Friesland
Friesland vertoont de meeste karakteristieke namen, de zogenaamde Friese namen:
Jeltje, Hiltje, Baukje, Tjitske, Froukje, Akke, Sjoukje, Aukje, Jitske; Anne, Douwe,
Sjoärd, ¡étte, Rut<e, Tjeerd, Wiebe, Bauke, Fokke, Lieuwe, Sipke (zie Gerritzen
2001 ).

Groningen
Karaktéristieke namen in Groningen zijn Henderika, Trientje, Martje, Anje, Harmke;
Harm, Berend, Roelf, Harmannus, Freerk. Typerend zijn ook vrouwennamen met de
verkleiningsuitgang -ien: Geessien, Hinderkien, en -chien: Annechien Hillechien,
Fennechiðn (oãk in Drenthe) en voor mannen namen op -o: Fokko, Eltjo, Anno,
Menno. Tot slot zijn de vormen met Hin- uit Hendrik typisch Gronings (Hinderika,
Hinderikus, Hinderkien, Hindrikje).

Drenthe
Drentse namen zijn Geesje, Roelofje, Margje, Jentje, Zwaantje; Roelof, Geert,
Egbert, Jans, Janñes. Nei als in Groningen zien we namen op -ien (Jantien'
Hénderkien) en -chien/-gien (Lammechien, Margien). Een andere uitgang die opvalt,
is -igje lHitig¡e, Annigjé; ook in Overijssel). Mannelijke vormen van vrouwelijke
namãñ gevormd met -inus (Jantinus, Grietinus) zijn ook typisch Drents.

Overijssel
Namén die we vooral in Overijssel vinden, zijn onder meer Hermina, Aleida, Gezina,
Jenneken, Aaltjen; Gerhardus, Fredrik, Mannes, Wicher, Dries, Zwier. Typerend zijn
namen op -(d)iña (Gerritdina, Berendina) en -igje (Jennigje, Gerrigje)'

Gelderland
ln Gelderland springen de volgende namen eruit: Gerritje, Grada, Everdina, Evertje'
Heintje, Reintje, Berdina, Gerritjen, Teunisje;
Gradus, Aalt, Geur1, Garrit, gãrtus, Eibert, Maas, Beert, Bernadus, Rutgerus. We
vinden er veel vrouwennamen die bestaan uit mannennamen met de
verkleiningsuitgang -(t)je en een enkele keer -a of -ina/-ine, soms van specifiek
Gelderse mannennamén: Beert(je), Bessel(tje), Brand(ina), Eibert(je), Geurt(ie)'
Maasfie), Melisfie).

Utrecht
ln Utrecht vallen op: Willemijntje, Gijsberta, Aartje, Gijsbertha, Alijda, Aletta, Rtlkje'
wijnanda, wijntje; c¡jsoertus, Gijsbert, Rijk, Reijer, Aalbert, wouterus, Elbert, Rutger,
Vél¡s. We zien veel namen met 'ij' die we elders met 'i' aantreffen: Everijntje,
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Frnne;fJntjel, Fk+rrenrijntje (nrot -ijntje via -ion uit -ina) en Sijbertus (elders meer in devorm Siebert).

Noord-Holland
Noord-Holland kenmerkt zich door het gebruik van Aafje, Guurtje, Afra, Dieuwertje,Marijtje, Divera, satje, Eg!j_e, rmmetje, Guurtruida; Gérbrand, Vorkert, Lourentiús,Meinardus, Arien, Hartog, Wijbrand, ñan.

Zuid-Holland
Typisch Zuid-Hollandse namen zijn Adriaantje, Lijntje, Geertrui, Bastiaantje, Arendje,
l?"pj", Pleuntje, sr¡gje, Teuna;Arie, LeendeÉ, aástiaan, Maartãn, Huiberi, Âr,1, H"iõ,Pleun, corstiaan, Leenderd. we vinden er veel vrouwennamen gevormd uitmannennamen met- de verkleiningsuitgang -(t)je (ook in Gelderland ãn utrecht):
frgndje, Huibertje, Martijntje; en verder lamen met ,ij,(ook in utrecht): .l"corunt¡ä(elders Jacomina/-e), Krijntje (uit euirinus), t_ijdia, trt¡s'1ùit Dionysius). Êen ur"e,.nde
9gl9 in de bijt is in dit verband Lijntje, die stami ,¡t o" Franse vorm Ghistain(Gislenus), met lijn uit -lain dus.

Zeeland
Echt Zeeuwse namen zijn pieterneila, Maatje, Jacomina, suzanna, sara,Magdalena, Tannetje,. J_ozina, Leuntje; Marinus, 

-Abraham, 
riaak, David, Jozias,Jannis, Krijn, Hubrecht, François. Het voorkomen van oudteétamentische namen alslsaac, Deborah, David en Susanna is te verklaren door immigratíe van religieuzevluchtelingen (Franse Hugenoten; zíe Meeftens 19zs en Gerr¡tiôn 199gb).

Noord-Brabant
Noord-Brabant is de provincie met de minste vormvariatie. We vinden er de typischkatholieke naamvormen, voor vrouwen eindigend op -a, voor ,ãnn"n op -us. Dit typezien we ook terug in de karakteristieke namen: Petronella, Henricä, francisca,Maftina, Antonetta, Joanna, Geertruda, Hendrica; petrui, Adrianus, nntonius,Franciscus, Henricus, Martinus, Josephus, Christianus.

2.3. Traditionele naamgeving in Limburg
Vanuit bovenstaande tour door het voornamenlandschap van Nederland kunnen we nuonze blik richten op de províncie Limburg. We presenteien eerst de top-100 van AoW-ers in Limburg.

Top-l00 van AOW-ers in Limburg

Vrouwen: Maria, Anna, Johanna, Erisabeth, catharina, petroneila, wirhermina,Helena, Hubertina, Gertruda, Josephina, cornelia, tvlargãrethá, Agnes, Hendrika,Marie, Theodora, Gertrudis, Theresia, christina, Antoniä, oeraroal Elisa, Berthà,Barbara, Adriana, Geertruida, lda, Francisca, Jacoba, Louisa, Gertrud,'Henrica,sophia, Martha, Mathilda, Katharina, Aldegonda, Henr¡etie,-'Hendrina, ¡oannà,Dorothea, Elizabeth, Antonetta, clara, Jozef-ina, iaulina, l_u"¡u, carolina, l_eon¡e,Louise, Jeanne, Antoinette, Josephine, paura, sibiira, Antoinetta, Martina,Philomena, Magdalena, Arida, Rosa, Mathilde, Gerda, Rle¡Já, Bårnardina, Hermina,Gerardina, Emma, Mechtirdis, Jeannette, Josepha, Erise, Annie, Regina, Eriza,Angelina, Hendrica, Mechtirda, Huberta, lsabella, Hubertine,'¡ulìäna, Heleie, Grietje,
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Aaltje, wilhelmine, odilia, christine, Hildegard, Trijntje, Ju!!9: Allegonda, cecilia,
Geriruida, Arnoldina, Marianne, Hedwig, Huberdina, Dina (83% van de vrouwen is

met deze 100 namen benoemd)'

Mannen: Johannes, Peter, Jan, Gerardus, Joseph, wilhelmus, Hubertus, Jacobus,
Petrus, Willem, Hendrikus, Antonius, Hendrik, Franciscus, Theodorus, Henricus,
JozeÍ, Leonardus, Johan, Pieter, Joannes, Martinus, cornelis, Hubert, Frans,
Mathias, Josephus, Gerard, Nicolaas, christiaan, Mathieu, Adrianus, Herman,
Lambeius, Pierre, Andreas, Antoon, Karel, Jacob, Mathijs, Bernardus, Henri, Louis,
Wilhelm, Leonard, Arnoldus, Hermanus, Jean, Leo, Hendricus, Albert, Marinus,
Godefridus, Paulus, Lodewijk, Guillaume, Theodoor, Heinrich, Gerrit, Paul, Maftin,
Albertus, Johann, Matheus, iudovicus, Jacques, Frederik, Godfried, Arnold, Michiel'
Alphons, Bernard, Thomas, August, Lambert, Dirk, Eduard, Laurentius, Rudolf,
lreoooi, Egidius, Josef, Renier, Simon, Maria, Ferdinand, Michael, Alexander,
Cornelius, Victor, Arie, Johannus, Willy, Emile, Adriaan, Augustinus, Franz, Charles,
Adolf, Alphonsus (86% van de mannen is met deze 100 namen benoemd).

Op basis van de namen die niet in de top-100 van heel Nederland voorkomen,
krijgen we al een eerste indruk van het typisch Limburgse' We komen er in de
volgende paragraaf uitvoerig op terug.

Niet in Nederland, vrouwen: Gertrudis, Elisa, Gertrud, Mathilda, Katharina,
Aldegonda, Jozefina, Leonie, Jeanne, Antoinette, Josephine, Paula, sibilla'
Antoinetta, Philomena, Rosa, Mathilde, Gerardina, Mechtildis, Jeannette, Josepha,
Elise, Regin a, Eliza, Angelina, Mechtilda, Huberta, lsabella, Hubertine, Juliana,
Helene. Wilhelmine, Odilia, Christine, Hildegard, Allegonda, Cecilia, Gertruida,
Arnoldina, Marianne, Hedwig, Huberdina (42 namen)'

Niet in Nederland, mannen: Mathias, Mathieu, Pierre, Mathijs, Leonard, Jean,
Godefridus, Guillaume, Theodoor, Heinrich, Martin, Matheus, Ludovicus, Jacques,
Godfried, Arnold, Michiel, Alphons, August, Lambert, Laurentius, Theodor, Egidius,
Josef, Renier, Maria, Michaei, Alexander, victor, Johannus, willy, Emile, Augustinus,
Franz, Charles, Adolf, Alphonsus (37 namen).

Omgekeerd zien we welk naamtype in Limburg ondervertegenwoordigd is (zie
hierónder). Voor vrouwen zin dat de korte vormen met een inheemse
verkleiningsuitgang en vormen op -ina, beide afgeleid van een Nederlandse
mannennãam,-mei daarnaast enkele typisch Zeeuwse namen (Pieternella, Susanna,
Sara). Bij mannen zien we veel Nederlandse naamvormen (en toch ook enkele
uorr'"n óp -us). Zagen we bij de vrouwen Susanna en Sara, bij de mannen valt
Abraham, ook Zeeuws, op. Tot slot is de Friese Anne een bijzondere naam - geen
mannelijke vorm van Anna, maar uit Germaans Arn- 'adelaar' (Van der Schaar 2005'
51). Al met al is duidelijk dat het hier om protestantse namen en naamvormen gaat'
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Niet in Limburg, mannen: Kraas, Leendert, Teunis, Roerof, Evert, Harm, GeertAbraham, Berend, Gerhardus, RrenJ, Andries, óu.oãrti,., Derk, Aart, Hans,Maarten, Antonie, wouter, Basiiaan, .lãtoo, egoËft,Ïãbãi,'curo"rt, Anne, Anton,Kornelis, Gerhard,.^G_eorge, Bertus,'tt¡arten, Anthonius, piet, chrístianus, BarendAnthonie, Harmen (37 namen). rrso' I rçr' vrrrrtrratlus' Þareno,

2.4. Karakteristieke namen voor Limburg
De namen die wer in de Lìmburg"u, ru"i niet in de Nederrandse top_100 voorkomen,gaven al een indruk van het ty[isch Limburgse. Een preciezåi oeelo verschaffen denamen die geconcentreerd in Limburg voorkomen' (meer dan 2so/o). Hieronderpresenteren we die namen, met een freq-uentie van 25 of f,og"r.
Typisch Limburgse namen, vrouwen: Hubertina, Gertruda, Josephina, Agnes,Gertrudis, Erisa, Barbara, Gertrud, Kathàr¡na, ruoeéãnoiJäJJt,n", Leonie, Josephine,sibitta, Antoinerta, phiromen¿, n¡atn¡rJe, It¿echt¡roiã,- H¡sä, Ër;", Angerina, Mechrirda,lsabelta, Hubertine, odiria, Gertruida 1iåt nier hebben ou n"Ã"n een frequentie vanmeer dan r00), phiromina, rrmgard, Ànnetta, Rosarina, ,lo)i.eta, Joséphine, Hérène,Emitia, Therese, Josefine, Rosalie, l"ro"rt¡n", Ge;;rdi.;; õ"fia, Virginie, Josefina,Franciska, Victorine, Mechtilde, e"rnuráin", philomène.

opva'end aanwezig zijn de Germaanse, vrouwennamen (zie ook paragraaf r), teweten Gertruda/Gertrudis/Gertrud/Gertruida (in de vorm ceàüuioa tandelijk frequenr,evenals de mogerijke verkortingen cegryè, Gerda, cããsjercezina), Ardegonda,Mathitde/Mechtirdis/Mecht¡roa/Mec-htiro", ôoí¡ã.9;i;;"r;. üäÀ"n de rijst mer namendie wer in de Limburgse, maar niet'n_.g:- N"dgrrandse top-100 voorkomen (ziehierboven), ztln daar nog Hitoegaro en Heow¡g aan toe te voegån. Het voorkomen vandeze namen duidt niet oþ restañten u"n o"-cJrÃ;;;;; 
"åårgä,"gsperiode _ zoars bijde Friese namen het geval is - maar n""àt "äioãÃJ;i h"ii".raan van Germaanseheiligennamen. Aile genoemde namen zijn gedragãn'iàär-u"rende heirigen. ookenkele van de andere typisch Limburgse vrouwennamen zijn te herkennen als(Middeleeuwse) heirigennaam, te weten A-gnes, Barbara en sofia. waarom ze speciaarin Limburg voorkomen, vergt aanvulleno èultuur-historisclr oÀJàr=o"L. wel is bekend

3il¿; 
*'"'e tussen heirisenvererins 

"n nuà;s";"i;;;rãiiå t.¡" Gerritzen;õò;;,
lnvloed van het Frans uit zich in het voorkomen van Antoinetta (we zagen eerderAntonetta ars karakteristieke naam in Náord-Brabant¡, rsaoãriã, Annetta, Joséphine,Hélène' Virginie en Philomène. ook nurun als Rosarie'ãn vilion:n" doen Frans aan. lnparagraaf 3 zullen we zien dat de Franse invloed .iòr, nóg Juiåer¡r<er manifesteert ophet gebied van de roepnamen. Tot srot de opmerking dãt een deer van de namenalleen in deze lijst voorkomt omdat oe vorm oi_spettini ¿ãÀ i,i'rirourg concentreert.
Påi"::tt":,j"oorbeerd 

voor respectieverijk er¡sa/Eiise/ÈLã án Ëmiria, en Katharina en

Typisch Limburgse namen, mannen: peter, Joseph, Huberlus, Jozef, Leonardus,Joannes, Hubert, Mathias, Mathieu, pieire, Rnoreäs, ùã,t^, a"onard, Jean, Leo,Lodewijk, Guiilaume, Theodoor, É"¡nr¡J, .MuÍ.h, M;ih;¿;, Jacques, Godfried,Alphons, Theodor. Eqidius, Josef, n"Àiði, lr¡"ria, rvic'rraei, üì;ä;, Johannus, Franz (rothier hebben de namei een frequenti" uãn ruu,. oan 100),'Kair,-ö""pur, Antoine, Jures,Eugène, servatius, Michel, Leopold, Ãiton., Felix, Nicolas, Ernest, Marie, werner.
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Winandus, Edmond, Michaë|, Willij, Servaas, Elisabeth, Heinz, Winand, Matthias,
Léon, Alphonse, Conrardus, Silvester, Giovanni.

Nadrukkelijk aanwezig zijn Joseph/JozeflJosef (algemeen katholiek, zie paragraaf 1.2;
in Noord-Brabant in de vorm Josephus, zie paragraaf 2.2); Hubertus/Hubert (waarvan
ook Van der Schaar al opmerkt dat het een typisch Limburgse naam is "o.i.v. St.-
Hubertus 'de apostel der Ardennen', ca. 703 à 705 bisschop van Tongeren-Maastricht",
Van der Schaar 2005, 202); Leonardus/Leonard en Leopold (beide zijn 'late'
heiligennamen, hetgeen verklaart waarom we ze bij protestanten niet vinden) en hun
verkodingen Leo en Léon; Mathias/Matthias, Mathijs, en Mathieu en Matheus (Mathias
en Matheus zijn sterk verwant); Servatius/Servaas, zoals bekend patroon van
Maastricht.
Net als bij de vrouwen zien we ook hier opvallend veel Germaanse heiligennamen:
naast de al genoemde Hubertus, Leonardus en Leopold zijn dat Lodewijk, Godfried,
Alphons/AlfonsiAlphonse, Werner, Edmond en Conrardus. Vanuit spellingoogpunt zijn
Joannes en Johannus interessant; de eerste omdat hij typisch katholiek is en de
tweede omdat hij ontstaan is door de dominantie van de uitgang -us bij katholieke
mannennamen. Dat laatste geeft meteen aanleiding te wijzen op het minder frequente
gebruik van vormen op -us in vergelijking met katholieken elders in Nederland.
Opmerkelijk is dat er ook vrouwelijke namen in dit overzicht staan: Maria/Marie en
Etisabeth (vergelijk Segers 2004, 22-23). Allicht zal men op het niveau van de
roepnaam niets meer van deze vrouwelijkheid merken. Net als bij de vrouwen vinden
we verschillende Franse naamvormen, zoals Mathieu, Pierre, Jean, Guillaume,
Jacques en Renier. Daarnaast komen Duitse namen voor (Heinrich, Theodor (?),
Franz, Karl, Werner (?), Heinz) en een enkele ltaliaanse naam (Giovanni). Bij de
naamdragers is eerder te denken aan immigranten.

2.5. Regionale verschillen in Limburg
Een naam als Servatius maakt nieuwsgierig naar regionale verschillen binnen
Limburg. Op dit punt beschikken we over beperkte gegevens. Vermeldenswaardig
zijn de meest karakteristieke namen per tweecijferig postcodegebied in het boek
'Over voornamen' (Bloothooft e.a. 2004, 186).

Meest typerende namen voor vrouwen en mannen per postcodegebied, met tussen
haakjes de belangriikste plaats(en)

Noord-Limburg
58 (Venray) Gertruda en Maria (m.)
59 (Venlo)Aldegonda en Theodor

Midden-Limburg
60 (Roermond en Weert) Mechtildis en Renier
61 (Geleen en Sittard) Mechtildis en Maria (m')

Zuid-Limburg
62 (Maastricht) Annetta en Servatius
63 (Valkenburg) Philomena en Hubed
64 (Heerlen en Kerkrade) Jozefa en Maria (m.)
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Juliette' Lisette en Trinette als voorbeelden, maar dit lijken maar ten dele roepnamente zijn.
crott veaamerde ook roepnamen met een Duits stemper, die hij in onder meerKerkrade, simperverd, Bocrrortz en vaarsvond: Joep, met ars verkreinvorm Joeppemanof Jüpje, Greetchen, tjgetc!91, Trautje; lçn., FrÉì;: H;;]¡1"n". rypisch Kerkraadsis J' voor 'g': Jreetsþ (Greetje), .lenróeã (CertruO), ¡ärtu'iCr"tul, Jiet (Giet), Jirraad(Gerard), Joestaaf (Gustaaf). Jãep is ""n uom oió toericrriirìg benoeft, vooral vanwegede zogenaamde anorganische 'p"(zie voor dit verschijn""t no""Lnots 1966).Die 'p'is eerder op,te. vatten ais àxpressieve krank i"ãig"ii;[joop uit Johannes) danals 'spellinguitspraak' (Joseph; 

"r r¡n raritie" dl;;;^';;;'ii.pr"L"n ats Joseps).
crott heeft ook namen genoteerd die vroeger vooral op het platteland gangbaar waren,maar nu verdwenen zijn: Berb (< Barbãra), crit (l n¡lö"r"tnul, Éo"äpårti""i i.Hubertina), Jen (< .lqlrTnu), Ni;ës ;;.Nii L. ndnu";-uÌ"'à"n uo6 ats Agnies),Pitternel (< Petroneila), Trieng (< Catharina], fiuuili-bårt rà"1, Zeef (< Josepha);Baltes (< Barthasar), Doeres (. ir,eoàãrrs),.óriekkes'(. Háiolì"us), Jires (< Egidius),Nandes (< Winandus), Neiles 1< corneris¡,'Nerã" i. ù";;;;;, Notdes (< Arnotdus),Tünnes (< Antonius) en Wiekkes (. l_uOóvicu:) .d: il;";t¡jk; roepnamen eindigenallemaal op -es, een gevorg van dò typisch kathorieke nu"ruäir"n op _us, die, zoarswe gezien hebben, niet eens zo dominant zijn in L-ür;õ. overigens moet wergewezen worden "p"l"",t^rlï:ll,:.liil"tUk karatiter van die uär,n"n op _us en op deverandering in die schrijfgewoonte. uit onderzoer. uun ó" üos-is geote¡en dat namenop -us tussen 1940 en 1960 toenemen (De Vos 19g9; ,¡u oo[ slgers 2004, 35_37).

Een derde bron voor namen zoars ze in het dagerijks reven gebruikt worden, vormentot slot diarectwoordenboeken, die soms roepvormen vermerden. we vonden ze irlwoordenboeken van het venroos (Arsters.e.a. 1993, 323_ãzãl neerrens l.tongeneel1884, T7-78), Maastrichts (Enoòpors 19s5, szl'_iso¡ -ãÃ" 
Kerkraacs (stichtingKirchröadsjer Dieksiejoneer t 9'gZ, Zù _ZOZ¡.

Venlo(Venloseroepnaam<doopnaam,selectievanvoorbeelden):Grit(je)<
Margaretha, Keto, Toke, Teuke . c"ir'ui¡nu (via Frans caio),-r-¿-n" . Hérène, Net(ie) <Antoinette; Dré(ke) < André, Brous < nmnioàius, Cr¡tûe) I ónlãiien, Ocifte < Adotfus,Fäös(ke) < servatius, Hanke, Hant < He¡dricus, Hens(ke) > Johannes, Hoeb <Hubertus, Juupke < Joseph, Kep(pie) . ,C"9gr1,'Kr;ëbikÐ < Jacobus, Lei(ke) <Leonardus, Lerang < Laurenr, r_oti¡à¡ /looewr¡l,ñilõi:';íernardus of Leonardus,Pieëter, pitter < petrus, Sjeng(skei<'tean,-Sjraai. Ooåiá, S-tri'. cr,r¡"toffet, Thei(ke)< Theodorus, Toeën < Ántol¡us,'Tuum..ihomas, T;;;("1;) < Antoine, Wiet(ie) <
H'j:Ir"" of wiilibrordus. ook in venrã zijn dus uóoru"iià"Ã'van Franse invroed te

Heerlen (idem): Beb(ke) < Barbara (elders van Elisabeth), Fieng < Josephine, Giedru <Geeñruida, Goes(ke) l.Ay.g.ylru.f<àrrienl < Carotina, (l¡r. ðluru, Lientje < Hetena,Liep < Elisabeth (met 'p' uii'b'¡, R"r" i ñosa, Trieng'< Catfiar¡nã, Zet(ie) < Etisabeth;Balt(es) < Batthasar, E:g (. egiaius¡, Grèães < Gerãrdus, H;i;;, < wirhermus, res <lsidoor,Joehan<Johanneõ,¡upei.¡ozef,-r"qir.ej-.Leo(nard),Meis<
Bartholomeus, Neer en Nerus < ReiÄerus, l:ll:.r l p-"tiúË, égyà¡"" < Xaverius, Sjtas< Eustache, Sjteff < Stephanus, Tenies ié¡onys¡us, Wiem < Wiltem.
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Maastricht (idem): Aonsjail < Angelica, Berreb < Barbara, Dits < Amadea (en
Amadeus), Jès < Agnes (door de Franse uitspraak), Lenna < Helena, Liebe <
Elisabeth, Nie < Cornelia, Twajnèt < Antonia (via Anoinette), Vèrsj < Virginie; Bernaar
< Bernard, Ezjied < Egidius, Gieljom (klemtoon op Giel-)< Guillaume, Klemang en Klim
< Clemens, Koojstaal < Constant, Leijenar < Leonard, Mang < Armand of Romanus,
Miebes < Bartholomeus, Remeis < Remigius, Rom < Jeroen/Jerôme, Sjo < Joseph,
Taaf < Gustaaf, Tòmma < Thomas (het accent suggereert dat de klemtoon op de
eerste lettergreep ligt, wat merkwaardig is aangezien het een Franse uitspraak lijkt),
Z¡ang en Aeng . Jan/Johan.

Kerkrade (idem): Fei < Sofia, Hella < Helena, Joelsje < Juliana, Kleer < Clara, Kriestel
< Christina, Miets < Maria (de 's' iS een ander voorbeel van een anorganische
consonant, zie boven), Polien < Paula, Stjiena < Christina, Tsiel < Cecilia; Dei <
Dionysius, Hain < Henricus, Jer < Gerardus, Kes en Kep < Caspar, Klaus < Nicolaas,
Lennet < Leonardus, Mai < Mathias, Reub < Robertus, Sjir < Gerardus, Tsander <

Alexander. Tsiem < Simon.

Veel vormen zijn door dialectinvloed te verklaren, zoals de namen met umlaut (via
diminutietuormen), bijvoorbeeld Berb(ke), Sjeng(ske); de namen die ten oosten van
de Panninger lijn te situeren zijn, bijvoorbeeld Sjtas, Sjteff, Sjtiena; de Franse nasaal
zoals gerealiseerd in Limburgse mond, in bijvoorbeeld Mang, Klemang en Lerang.
Aonsjail is een typisch voorbeeld van een aanpassing van een Franse naam
(Angèle) in Limburgse mond, met Aon- voor de genasaleerde klinker en -sjail voor -
gèle. Het zou aanvullend onderzoek vergen om alle vormen te kunnen duiden.

4. HÊDENDAAGSE NAAMGEVING

Tot slot willen we kort ingaan op de namen zoals die de afgelopen decennia in
Limburg gegeven z'ljn. Voor een algemene indruk presenteren we hier eerst de top-
100 van Nederland; als bron geldt het AKW-bestand (AKW staat voor Algemene
Kinderbijslag Wet) van de Sociale Verzekeringsbank (dit materiaal is uitvoerig
beschreven in Bloothooft e.a.2OO4), De namen die niet in de top-100 van Limburg
voorkomen, staan cursief.

Top-1 00 AKW-bestand (1 983-2004): Nederland

Meisjes: Sanne, Maria, Laura, Anne, Kim, Lisa, Johanna, lris, Anna, Linda, Anouk,
Michelle, Eva, Lotte, Melissa, chantal, Esther, Tessa, Femke, Daniëlle, Amber,
Elisabeth, charlotte, Naomi, Denise, suzanne, Kelly, Emma, Joyce, Eline, llse, Julia,
Romy, Manon, Maaike, Fleur, Sophie, Daphne, Sharon, Mandy, Merel, Samantha,
Jessíca, Wendy, Lisanne, Marieke, Nina, Demi, Nicole, Nienke, Brill., Cornelia,
Melanie, simone, stephanie, sarah, Lieke, Vera, Judith, lnge, Marloes, Nathalie,
Tamara, Jennifer, Kimberley, Mariolein, sandra, Rianne, Kirsten, Maud, Robin,
Kimberly, Priscitla, Floor, saskia, Nikki, Ellen, Danique, sablne, Maartje, Mariska,
Adriana, Marit, catharina, sara, Roos, Leonle, Bianca, claudia, Myrthe, Patricia,
Angela, Marleen, Janneke, Yvonne, Zoë, Daisy, Milou, Dominique, Hendrika (met
deze 100 namen is 40% van de meisjes benoemd)'
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Jongens: Thomas, Johannes, Kevin, Tim, Jeroen , Jan, Dennis, Mark, Niers, Robin,Rick, Tom, Martijn, sander, Bart, Nick, Michaet, sieral, oaån, ouniet, wouter, Mike,Jeffrey, Roy, wiilem, patrick, Lars, Ruben, Bas, cornet¡si, j".p"r, Hendrik, Max,Maarten, Bram, piete.r, Koen, Danny, wesrey, Robert, Thijs,'Davio , Mohamed, Jere,Jesse, Vincent, Jold¡r, Frank, petêr, sv_en, Joey, Joosi, Arexander, Gerrit, Erik,sebastiaan, Luuk, stijn, Richard, Lucas, F*9o, þ:^¡, oiix, Matthijs, Dyran, Marco,Justin, sjoerd, Ricardo, Joris, Jacob, Micher, Gijs, Rob, Cn'r¡rt¡"un, steven, Michier,Pim, sam, Johan, Marc, Rik, Ftorß, Marin ",-étrn, brian,- trriet, simon, Marcer,Laurens, Bastiaan,. Mohammed, Timo, Jutian, parrs, stäphan, Nicky, Jacobus,Ronald, Roet (met deze 100 namen is +s% uun'd" ñõr, ú;oemd).
De .naamlijsten zijn een mengeling van ontleende namen, Nederlandse namen,veelal namen die vroeger nièt to1 de argemeen voorkomende behoorden, entraditionele namen, met daarnaast MohamedTMohammed. De Vos heeft voor sittardgeconstateerd dat de traditionele namen in 1960 nog steeds de hoofdmootuitmaakten (dat zar ook erders het gevar zijn geweest), ;;år uào1. o" generatie ernagaat dat niet meer op. De modiêuze namen zijn het domein van de officiëreregistratie binnengedrongen (in Hasselt, waarmee hij vergelijkt, was dat al eerdergebeurd; De vos 19g9, 16-20). Bij de namen die niêt in-de'top_100 van Limburgvoorkomen (cursief), zien we niet alleen on-Limburgs" n"r"n-ui. Nienke, Dirk, Gerriten simon, maar ook de typisch Limburgse namen Roos, Leonie, Angera en Matthijs;ook varianten van deze namen komen ñiet voor in de top-100 vãn Limburg. Blijkbaarhebben deze namen in Limburg hun charme verloren, i"*¡r ze ¡n de rest van hetland als modenaam zuilen gerdèn. voor werke namen de Limburgers wer massaarzijn gevallen, zien we hieronder. De namen die niet in oe táp-to0 van Nederrandvoorkomen, staan cursief.

Top-l 00 AKW-bestand (t 983-2004) : Li mburg

Meisjes: Kim, sanne, Laura, Michelle, Kelly, Linda, Anouk, Anne, Maria, Joyce, Maud,Nicole, lris, Mandy, Lisa, sharon, Denise,-Lotte, Merissã,'rngå,-cnrntar, Anna, Lieke,simone, Femke, Vera, Britt, Loes, wendy, Manon, rrriÅ", "ru", Robin, Esther, J/fstephanie, Johanna, Daniëile, Erisabeth, suzanne, rverãn¡e, ¡essica, Demi, Naomi,Romy, Jennifer, sandra, Tessa, Daisy, Eilen, ¡ua¿¡ie, 
-rÃur, 

Daphne, Rianne,charlotte, samantha,. Mirou, cindy, ¡uoún, yvonne, Nath;rie, Erine, shirtey, Renée,Saskia, Monique, Anke, Maaftje, Racherte, Tamara, nmoei,traudia, Lynn, Danique,Rachel, lmke, Kimberry.,.c.etine, ilse, Myrthe, Froor, e¡anca,'¿sÀle¿ sophie, Lisanne,Patricia, Bo, Marieke, Nikk¡, ttona, Jatnine. sarah, Juria, J;;;e*i, xyru, veerre, Evetien,Jenny, Kimberley, Kirsten.

Jongens: Kevin, Tom, Tim,. Jeroen, Roy, Rick, Dennis, Bart, Mark, Thomas, Bram,Bas, Mike, Johannes, sander, Lars, Ro'b, Roei, Danny, n¡ãrt,¡n,'nobin, Niers, Jordy,Patrick, Michaet, Luc, t<o91, Wesley, Stan, Nick, Vá", pår1,'Joey, Daan, Stefan,Jeffrey, sven, Rik, Luuk, wouter, Rämco, Ruud, Maiket, ùã,'er¡x, sjoerd, Ricardo,Glenn, Marco, Ruben,_F¡ank, peter, pim, Robert, uaúr¡cã,'Maanen, Thijs, Marc,Danië|, David, Dylan, B_rian, Bjorn, Jeile, Atexanáer, tr¡icrlé1, n¡cn ard, Bob, Joep,Jasper, Nicky, Lucar,-Íu.y: Darze, Stijn, Vinc_ent, Joris, pascá1, Davy, René, Jutes,Guido, s7brs, Jesse, .Michier, Ratph,'Mitch, _Gijs, ¡oosi, siei:iust¡n, Guus, wiilem,Sebastiaan, Ramon, Martinus, Bryan, Niek, Francrs 
"u",'Xãrry 

- -
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De vernieuwing van de namenvoorraad is een landelijk versch'tjnsel (gewee..st) en

Limburg is zekãr niet áãntergebleven. De top-100 verschilt dan ook niet wezenlijk van

á¡á uuñ heel Nederland. Cóncentreren we ons op de namen die het in Limburg

opvallend goed doen, ããn zit daar weinig lijn in. Bij de meisjes vallen enkele Engelse

namen met klankovereenkomst op: Jill, Cindy en Lynn (Shirley kan hier ook bij horen

als we vernederlanOsing uan de uitspraak âannemen). Verder springen Rachel en

Rachelle eruit. Door Raifretle is te vermoeden dat Rachel in Limburg vaker op.z'n
Frans wordt uitgesproken, teruvijl elders eerder de Engelse uitspraak - en in de bible

belt de Nederlandse - te horen is'
Dat bij de jongens de spelling Maikel (om de Engelse uitspraak van Michael 'af te
ã*ingén'l ¡.ät"ií"t nooó iãoort]zou verkìaard kunnen worden vanuit het gegeven dat

MichaëltotdetypischLimburgsenamenbehoort.Menisdusaandenaaminde
Nederlandse uitspraak gã;énd"n dan kiezen wat meer ouders voor een spelling die

laat zien dat ze de fngälse Michael bedoelen. Opvallend is tot slot dat de Limburgse

Joep zich staande heeft gehouden.

Net als bij de traditionele namen is op basis van een getalsmatig criterium ugqaqt!
wat de karakteristieke namen voor Limburg zijn. Voor de volgende namen geldt dat

," gã"on""ntreerd in Limburg voorkomen (meer dan 25%) en dat ze een frequentie
van 25 of hoger hebben.

'...i,l¡
ll:.
,ir

Er zijn weinig namen die laten zien dat het om een selectie uit Limburg gaat' te

noemen zijn Gertrud", HuOãttin", Joseph/Jozef, Guillaume en Renier' Ook Funs (uit

Àlp¡onr en variantenj r.rnnén we tot de Limburgse namer] rekenen' Bij de meisjes

vallen Rachelle, Nicoíle en Chantalle op, gezien de afrruijking .van de conventionele
.óálfing (Rachei, Nicole en Chantal). Bü de eerste kan de spelling verklaard.worden
door de wens een Franse (of quaii-fianse, namelijk met realisering van de sjwa)

uitspraak af te dwingen, ruàt bij de andere twee namen kunnen we slechts gissen

naar het motief ten Oé 
'gewensté uitspraak). Vooral bij.de jongens springt het hoge

aandeel Franse nur"ñ e"ruit: Jules (en ook iuul en Sjuul), Roger (hoewel een.Engelse
uitspraak niet uit te siuiten is), Yveè, Etienne, Didier, Jerome en andere' Etienne en

J;;,;;; geven aanfe¡åìng tot ie opmerking dat Franse lam9l vaak hun diakritische

tekens verliezen *un*"i ze in Neåedand iágeburgerd raken (zie Bloothooft e'a' 2004'

S3-84). Het algemene oordeel luidt dat hetlrootõte deel van de 'typisch Limburgse'

namen van tegenwoordig een bonte mengeling namen zonder roots in Limburg is'

Tot slot een opmerking over de huidige regionale verschillen in de naamgeving' Die

r¡in áinur"liji< wet de"gelijk, oorl !a1{e^t1it. 
gezien (zie de 'Voorn.amenprofielkaart van

Nedertand'in Btootnoãi-i."t.zoo+,120i. Ùmburg valt uiteen in twee gebieden: in het

noordelijk deel (ten noorden van Roermond) zijn korte namen die toenemend
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populair zijn (Maud, Britt, Lotte, Eva; Tim,, Stan, Lars, Koen) bijzonder in trek, terwijlin het zuidelijk de.el.van Limburg buitentandsó nãrun Ji.i iun poputairste tijd aigehad hebben (Micheile, Nicole] Stephanie, .luÃnifËi; b"ennis, patrick, Westev,Ricardo) her ers soed doen (Broothoãft ..á. zooi,-ïzall'våiå"r;;;;rr;;;åimoeten uitwijzen werke verkraringen hiervoor kunnen *orããÁ' gevonden.

LITERATUUR

AI-S'ERS, A.C.T., J.H.O.P. AISTERS-VRII DER HON, H.H.E. VAN DNCICN, A.J.Rer¡ruoeRs, G.A. RorrrceN & J.L.L. vrss¡Rs (1gg3), venroos woordenboek. Venro.B.oorHoorr, G., E. Vnru NrrreRrcx a D. ceinLrz='^r tioioõ, ön", noorn"men. HoeNederland aan z,n voornamen komt. lJtrechl.cRorr, J-H- (1977a),'D9..o.p- 
"n ro"pnãren voorkomend in Limburg eind 16" _ 1g"eeuw.' in: Limburgs tijdschrift voor geneatogie 5 , pà|. i'Z iIcRorr, J-H- (.197Tb),-o9þn--_en ro"pnãr"n tekerkradel in: timøurgs tijdschrift voorgeneatogie S, pag. 3Z_3g.

cRorr, J.H. (19TTc)' 'p_"lq- en roepnamen te oirro., in: Limburgs tijdschrift voorgenealogie S, pag. 95_96.
cRorr, J'H. (19TTd), 'Doop- en roepnamen te Kerkrade (2)., in: Limburgs tijdschrift_ voor genealogie 5, pag. 96.
cRorr, J.H. (1990a), 'D'r-sjang, d'rsjaak en ,t sjanet., in: vetdeke. Tijdschrift voor^ Limburgse votkscuttuur6s, þag. gi_A+.
cRorr, J.H' (1990b), 'D'r Joep, d:r Joe¿ha¡ en ,t Jreetsje., in: verdeke. Tijdschrift_ voor Limburgse volkscultuur 65, paq. 1 15.
Et\oEpol-s, .H-J,E. (1995), Wooraen'aàetË of Diksjenaer van ,t Mestreechs. Maastricht.Eusseru, N.G.H.M. .(1989), 'ooopnamen te sittard tsaa-ì6zs aprir., in: Liberamicorum Jean Knoors.^Bunder a-angeboden uu, rcài kioors bij zijn vijftigsteverjaardag 3 oktober 1999, pag.36_6ä, Sittard.GpRRlrzeru, D. (lggga), voornaiten. onaerzoe* naar een aantar aspecten vannaamgeving in Nederland. proefschrift. Amsterdam
GeRRrrze ru, D. (l ggsb), 'Voornamen in zeerano.' in: ieetand 7 , pag. 104-115.GERRITZEN, D. (2001)'voornamen ¡n r¡åstano. over Friese nãîr"n, patroniemen en^ meernamigheid.'in: lt Beaken 63, pag. 17g_1gg.
Greseru, L.-(1ggs), 'Voornamen uit de 13é en 14e eeuw aangetroffen in akten uit deregio Noord- en .Mid.den-Limburg.' in: De Zeumir." iwartaatbrad van deheemkundevereniging Maas_ en Sitatmdat 13, pag. Zi.Gnnar, J.J' (191s), Neãertandscne aòipnamen naar oorsprong en gebruik. ,s_

Gravenhage.
Jo"gt^:,^1, (1998), 'De..¡.aamgeving van doperingen in susteren tussen 1911 en1919.' in: Limburqs ujdschr.tft voõr geneatogie ùA, pug. iã_ìé.Joruo5ru5qr, I (iss4j, proun" u"n v"orrá,nb1er en wioøãrøáe* der Dorpsspraakvan Heerle. Heerlen.
KeRsr¡errrs, P. (1ggs), '!9 eigennamen van onze sevenumse voorvaderen vanaf deMiddeteeuwen tot 1800.' in: Jaaroverzicht ne"mìiridàã¡n'g"'srr"nur, pag. 44_
Ltruoeunrus, J. (1944), Bijdragen tot de Geschiedenis en Beteekenis van deVl aa m sch e persoonsn amen. Turnhout.
MeeRrerus, P.J- (1gzs), 'oudtestament¡sår,e voornamen in Zeerand., in: Atbum A.van Loey. Brusse/, pag.20g_217.

52

Doreen Gerritzen

Roe mruols, K. (1966), 'Familiarismen met anorganische konsonant.' in:
Anth roponymrca XVI l. Leuven/Bussel.

VRrl oER ScnnRR, J. (1953), IJit de wordingsgeschiedenis der Hollandse doop- en
familienamen. Assen.

VRn oen ScnnRR, J. (2005), Prisma Voornamen. Samengesteld door dr. J. van der
Schaar, bewerkt door dr. Doreen Gerritzen. Utrecht.

SrcrRs, J. (2002), 'De persoonsnaamgeving in een oud cijnsregister uit het archief van
de abdij van Thorn.' in: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en
Naamkunde 4, pag.83-1 09.

SeeeRs, J. (2004), 'Voornaamgeving in Sittard door de eeuwen heen. Een verkenning.'
in: Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 6, pag. 5-
37.

[Srrcurrxc KlncgRönos¡eR Dre rsrrLoNEER] (1997) Krchröadsier dieksieioneer (2e herz.
druk). Kerkrade.

UeRcHs, P.J.H. (1990),'Voornamen in de beide Limburgen 1500-'1795, een eerste
verkenning.' in: Munire ecclesiam. opstelten over 'gewone gelovigen'
aangebodên aan prof. dr W.A.J. Munier ss.cc. b4 ziin zeventigste veriaardag'
Maastricht, pag. 56-79.

Vos, G. oe (1971),'Voornaamgeving in de beide Limburgen sinds 1839.' in:
Mededelingen van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 49,
pag.2-24.

Wr¡sr, M.A. vAN DER (1977), 'Doopnamen in Heerlen in de periode 1588-1798.'in:
Naamkunde 9, pag. 242-255.

Met dank aan Gerrit Bloothooft voor zijn hulp bij de gegevensselectie voor de
paragrafen 2 en 4 en aan Jan Segers voor zijn waardevolle opmerkingen bij een
eerdere versie van deze tekst.


