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ZATERDAG

Waarom behoren oudtestamentische n~men als Sara,
David, Rachel en Samuel niet tot de tradition~le
Nederlandse voornamen?

In onze naamgeving ontbraken tot voor kort de namen uit het
Oude Testament, althans de namen die niet de naam zijn van een
heilige. De namenvoorraad in Nederland (en andere christelijke
landen) bestaat voor een groot deel uit heiligennamen. Opmerkelijk is overigensdat de protestanten zich tijdens de Hervorming
niet hebben losgemaàkt van die heiligennamen, ondanks hun
afkeer van de heiligenverering. De naamgeving van de protestanten onderging dus geen 'beeldenstorm'. Dat heeft te maken met
de vernoemingsgewoonte: kinderen kregen niet de naam van een
heilige, maar van een familielid .. De .associatie met de heilige was
verdwenen. Tegenw()()rdigzljrieQhterheelwat oudtestamentische namen populair. Voorbeelden zijn Eva, Naomi, Esther,
Rebecca, Tamara, Ruben en Daniël. Wellicht is er sprake van
Amerikaanse (en Engelse) invloed, want in Amerika zijn oudtestamentische namen heel gebruikelijk, denk aan Sarah, Susan,
Deborah, Rebecca en Rachel; en voor jongens aan Samuel, Benjamin, David, Daniël, Jonathan, J erem y en J oshua.
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Is de voornaam T éssel, net ais T ess en T essa, een vorm van
Theresa of heeft die naam iets te maken met het eiland Texel?

"0",,,,:,

. ';-,.

- - - - - - - ~-;i~,:-:,'~','::_;~:j;(:~iilV:'~:~<~>}~P/;}~5,,:-:~·;~.'~~I-':;:
•

ONZE

taa

-------

De voorl).aam Tessel heeft te maken met het eiland Texel. Tessel
is een verkorting van Tesselschade. De Amsterdamse koopman
en dichter Roemer Visscher(I547-r620) noemde zijn tweede
dochter Maria Tesselschade (r594-1649) vanwege een bij Texel··
verloren schip. Deze Tesselschade werd dichteres en had contact
met Hooft en zijn Muiderkring.
Plaatsnamen hebben vaker inspirerend gewerkrbij het benoemen
van dochters. Zo was er een Louise Hollandine, dochter van
Frederik V. Deze Frederik werd in r6r9 tor koning van Bohemen
gekozen, maar in r620 bij Praag verslagen. Hij week met zijn
vrouw uit naar Holland,èt,naar~~nlëiding daarvan kreeg een
dochter die daar werd geboren de namen Louise Hollandine.
Bekender is Florence Nightingale (r82o-r5Ho). Haar naam is niet
afgeleid van Flora of Florentius, nee, haar ouders lieten zich
inspireren door haar geboorteplaats: Florence.
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Waarom heet een paus nooit Petrus?

namen

De discipel Simon kreeg van Christus de naam Petrus. Hij zegt
dan (Mattheüs r6:r8): "En ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze
petra (rots) zal Ik mijn gemeénte" bouwen (... ). Ik zal u de sleutels
geven van het Koninkrijk der hemelen ... " (Daarom wordt Petrus
vaak afgebeeld met sleutels in de handen en voorgesteld als
wachter van de hemelpoort.) Vanwege deze woorden wordt hij
beschouwd als de eerste paus. Het geloof ontstond dat een Petrus
II de laatste paus zou zijn. Daarom nam geen van de pausen na
hem die naam aan.
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Drie broers die alle drie Jan heetten,
dat zal toch wel een grap zijn?

Nee hoor, in de Zaanstreek woonden ooit drie broers die allen
Jan Kramer heetten. Uit Duitsland komt het voorbeeld van drie
broers met de naam Johann Philipp (achttiende eeuw), die bovendien alle dáe rechtsgeleerde waren. N u zijn dit opmerkelijke
gevallen, maar gelijknamigheid binnen een gezin was vroeger
zeker niet ongewoon. Meestal bleefhet beperkt tot twee kinderen.
In het dagelijks leven kon onderscheid worden gemaakt door
verschillende varianten van de naam te gebruiken. De drie Jannen
werden bijvoorbeeld Jan, Johan en Jantje genoemd. Van een
andere oplossing getuigt kleine, Klaas en grote Klaas. De gelijknamigheid is het gdoIgVanbepaajdevetIlOemingsregels. Die
werden soms zo strikt nageleefd dat kinderen in één gezin dezelfde
naam kregen, bijvoorbeeld wanneer de opa's dezelfde voornaam
.
hadden.
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Zijn voornamen op -ie/-youderwets?

Wie denkt aan namen àls Annie, Beppie en Lenie ziet geen meisje
voor zich, maar een oudere vrouw. Bij de vooroorlogse generatie
was de uitgang -ie, vooral voor vrouwen, razend populair. Het
gedicht 'Naampie' van Charivarius, gepubliceerd in I9I4, is hiervan een voorbode: "De tijd van Bettekoo, van Annemie, Margreet
en Aagje / Is lang voorbij. We volgen nu het voorbeeld van het
,Haagje. / Zo'n naampie op een y-tje klinkt zo fijntjes, zoo
coquetjes, / Marie, Christien, Jacoba, Anna, Mina is niet netjes, /
We zeggen liever Mary, Cobi, Annie, Tini, Mini (... ) / Een jongen
heet geen Hein, maarHenny.Jan is plat; zegJohnny, / En Willem
dat moet Willy zijn, èn Toon natilurlijkTonny (.,.)," Maar
kinderen van nu heten geen Tini, Henny, Coby of Tonny meer,
maar Laura, Dennis, Amber ofNiels. We hebben de. uitgang niet
nodig om met de tijd mee re gaan, we kiezen gewoon heel andere
namen. Toch zijn er ook 'nieuwe' namen met als eindklank -ie,
bijvoorbeeld Demi, Jordy, Romyen Jari. Het is dus niet de
uitgang die ouderwets is, maar het zijnde namen zelf die verouderd zijn geraakt.
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Bin~eweg ais voornaam? En dat terwijl een achternaam als
voo~~a~in ri-iet is' toege~taan!

Toch is deze voornaam ooit gegeven, namelijk in r834 aan Jacob
Binneweg Gabrielse Gacob Binneweg is de voornaam). Hij werd
vernoemd naar dominee Jacob Binneweg, omdat hij het eerste
kind was dat door hem gedoópt werd. Voorbeelden van vernoe- .
ming van predikanten bij hun eerste doopbediening zijn bekend
uit Walcheren, Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland. Dat
echter de hélenaam van de kersverse dominee aan het kind werd
gegeven) zal wel een uitzondering zijn geweest. Het is overigens
de vraag of de naam is geaccepteerd door de ambtenaar van de
burgerlijke stand, want het geven van "geslachtsnamen van bestaande familiën" agy6ór~aam.w"s.(e~is)verboden, tenzij de
naam ook gebruikelijk is als voornaam. Het is daarom niet
uitgesloten dat de. officiële naam van de dopeling van Jacob
Binneweg gewoon Jacob Gabrielse is. Het kwam wel vaker voor
dat de naam in het doopboek afweek van de naam bij de burgerlijke stand.
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Vandaag is het BeVrijdingsdag. Welke invloed had de
Duitse bezetting op de naamgeving?
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De invloed van de Duitse bezetting werd in de naamgeving
merkbaat toen er in 1942 een verbod kwam op het geven van
politiek-geladen namen. De aanleiding was vermoedelijk dat
kinderen namen kregen als Beatrix Wilhelmina Armgard (de drie
namen van prinses Beatrix) en' WilheImiua Juliana Beatrix Irene
Bernardine (de namen van alle toenmalige leden van het koninklijk huis, met Bernardine uit Bernhard). Ook het geven van
namen als Franklin en Winston werd ontoelaatbaar verklaard. De
bevrijding zélf werd trouwens, ook 'vereeuwigd' in een naamgeving ~ twee keer zelfs:
een Liberia en een Liberta
geboren.
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Waarom hadden de Germanen geen achternamèn?

Langgeleden had men genoeg aan één naam. Typisch voor de
Germaanse naamgeving was de enorme verscheidenheid: er kwamen heel veel verschillende namen voor. Bovendien leefde men
in kleine groepen, dus de kans op verwarring was niet groot. In
de loop van de Middeleeuwen nam het aantal voornamen sterk
af, vooral door het populair worden van een (betrekkelijk gering)
aantal heiligennamen, zoals Elisabeth, Johannes, Catharina en
Petrus. Tegelijk groeiden de steden sterk, waardoor men in grotere verbanden ging leven. De registratiebehoefte nam toe, en het
werd nodig aan de voor~aam een nadere aanduiding toe te
voegen. Dat was vaak een' patroniem {Hein rik Allaertssoen), een
beroepsaanduiding (Godfried de Crudenier), een -bijnaam (Hubert Roobaert), een geografische aanduiding (Govaert van
Ghent) of een combinatie daarvan (Oirck Ghijsbrecht Pellenzoon
van Waetselaer). Zo zijn onze acht~rné"!men ontstaan.
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Wat hebben dó namen Michelle, Willemijn, Simone en
Janneke met elkaar gemeen?
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Michelle, Willemijn, SiqlOne en J anneke zijn alle vier afgeleid van
een jongensnaam. Dit naam type is ontstaan in de late Middeleeuwen. Aanvankelijk vond men het niet eens nodig om er een
vrouwelijke uitgang aan te plakken. In oude bronnen komen we
vermeldingen tegen als 'joncfrou Dirc van der Does', en 'Jacob,
hertogin van Beieren'. In de vijftiende eeuw,ontstaan er vormen
als Jannitgen, Pieterken en Hendrickje. Gedurende de eeuwen
erna krijgen deze van een jongensnaam afgeleide meisjesnamen
vaste voet aan de grond. Vóór de g~ote omwenteling in de jaren
zestig en zeventig had 0l1geveer de helft van de vrouwen zo'n
naam, bijvoorbeeld Jannètje; Roelfien, Hendrika, Sietske, Dirkje
en Berendina. Tegenwoordig is dat aandeel veel geringer, ongeveer twintig procent (met onder meer nog Michelle en Simone).
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Wat is er volgens de naamwet D:lis met Miracle of Love als
(derde) voornaam?
. .

De eenheid van de drie elementen Miracle, of en Love is niet
duidelijk en dat kan voor verwarring zorgen, iets waarvoor men
bij officiële registraties nogal huiverig is. Aanvankelijk werd de
naam afgewezen omdat hij naar de aard geen voornaam zou zijn.
Dat is moeilijk vol te houden, als ook namen als Merel en Storm
toegestaan zijn. De rechter bepaalde dat de naam met verbindingsstreepjes geschreven moet worden: Miracle-of-Love is dus
wel een wettelijk geaccepteerde voornaam. Overigens gaat de hele
kwestie om de interpretatie van de naam wet, die zegt dat een
voornaam niet ongepast mag zijn (de tweede beperking is dat een
voo.çna~,m geen l:>estaa'nde achternaan{ iiiag,'iij~, tenzij die naam
als voornaam gebruikelijk is).
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Claudia betekent 'de lamme' ,·Cecilia 'de blinde'. Hoe komen.
we aan namen met zulke onaantrekkelijke betekenissen?

Claudia en Cecilia zijn Latijnse 'achternamen'; de Romeinen
kenden namelijk een ander persoonsnamensysteem dan wij.
Claudia is de vrouwelijke vorm van Claudius, een Romeinse
keizersnaam. Het is niet duidelijk of dat voor de verbreiding van
de naam heeft gezorgd, want de naam heeft ook religieuze connecties. Claudia komt in de bijbel voor en er zijn kerkelijke
figuren met de naam Claudius.
Cecilia is te herleiden tot"de Romeinse 'achternaam' Caecilius,
maar wij kennen de naam door Sint-Caecilia, de patrones van de
(kerkelijke) muziek. Er zijn overigens wel meer bekende heiligennamen die afgeleid zijn Van Latijrisé ',,~lïtemamen', zoals Cornelis, Paulus en Petronella.· . .
.
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Wat heeft de naam Wendy te maken met het
,
Engelse woord ftiend?

Wendykomt voor in het boek Peter Pan uit '904 van] .M. Barrie.
De naam Wendy is gebaseerd op de bijnaam Fwendy-Wendy, die
een klein meisje, Margaret Henley, voor] .M. Barrie bedacht had.
In plaats van Friendy (een kinderlijke koosvorm bij friend, mogelijk onder invloed van de vele Engelse namen op -y) zei ze
Fwendy (kleine kinderen kunnen de r nog niet goed uitspreken).
Vervolgens werd dit uitgebreid tot Fwendy-Wendy. Het laatste
deel daarvan is dankzij het personage Wendy in Peter Pan een
populaire voornaam geworden.
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Wordt ern?g vernoemd naar familieleden?

Tegenwoordig krijgt nog ongeveer de helft van de kinderen een
naam van een familielid. Vroeger werd bijna elk kind vernoemd.
In het dagelijks leven merk je niet zo veel van her in leven houden
van deze traditie, want als roepnaam wordt vrijwel qJtijd een
moderne ria~m gegeven: De vernoemingsnamen moeten het doen
met een tweede of derde plaats. Het leidt tot voornamen als Britt
Petronella Louisa. Ook kan de roepnaam een moderne variant
van een officiële naam zijn, bijvoorbeeld in het geval van een Nick
die bij de burgerlijke stand als Nicolaas Bernardus Cornelis werd
ingeschreven.
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Welke invloed heeft Hillary Clinton op de populariteit van
··haar voornaam gehad?

Tot 1992 vertoonde de frequentie van de naam Hillary in Amerika
een stijgende lijn. Hij was al doorgedrongen tot de tOP-75 toen
de Clintons in het Witte Huis kwamen. Op dat moment daalde
de frequentie van de' naam tot een tiende van het niveau ervoor.
Het is geen opzichzelfstaand geval. In Duitsland daalde bijvoorbeeld de frequentie van de naam Boris na de successen van de
tennIsser Baris Becker. Beroemde naamdragers kunnen de populariteit van een voornaam dus ook negatief beïnvloeden.
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Heeft de emancipatie geleid tot een opkomst van
uniseks namen?
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Ondanks de emancipatie.is er nauwelijks verandering gekomen
in het groepje namen dat met enige frequentie voor zowel jongens
als meisjes wordt gebruikt. Dat groepje is gering van omvang ..
Voorbeelden zijn:
- Robin/Robbin (beide vaker hij jongens)
- Jaimy/Jamie Oaimy komt bij meisjes net zo vaak voor als bij
jongens, maar in de spelling Jamie wordt hij veel vaker aan
meisjes gegeven, natuurlijk door de actrice Jamie Lee Curtis}
- Nicky/Nikki (de spelling Nicky komt wat vaker bij jongens
voor, terwijl Nikki bijna uitsluitend aan meisjes wordt gegeven:
is er een bekende vr{)JWelijkeNikki?)' .....'
- Luca/Luka (geen verschil tussen jongens en meisjes)
- Dominique (veel vaker bij meisjes)
- Jip (vaker bij jongens, natuurlijk door 'Jip en Janneke').
Het voorkomen van uniseks name.n is geen nieuw verschijnsel,
want ook bij de oudere generatiesk,?men ze voor; denk aan Ger,
Hennie, Jo en Wil. In Friesland koJ'Il.en van oudsher zelfs vrij veel
namen voor die aan jongens' ên mei~j'es gegeven kunnen worden,
zoals Aike, Geke, Hauk, JenteenRieme. De emancipatie heeft
de toekenning van uniseks namen ~us niet versterkt.
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Wat heeft Jo~st van den Vondel met vondelingen te maken? .
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namen

.Een vondel was een klein, smal bruggetje. De achternaam van
J oost van den Vondel heeft niets te maken met het woord vondeling. Joost van den Vondel heeft wel invloed gehad op de naam
van vondelingen, lllaar op een heel andere, opmerkelijke manier.
WinkIer schrijft in ,885 dat "de Regenten van her Aalmoeseniershuis te Amsterdam, inde laarste jaren der qde eeuw wel eens de
aardigheid [hadden] om vondelingen doopente laren met den
naam Joosr ofJoostje, al naar gelang dat het kind een jongen was
of een meiske. Zy deden dit in toespeling op den naam van onzen
grooten dichter Joostyal.ldenV~ndeL»
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Wat heeft Shakespeare te maken met de namen
Miranda en Jessica?

namen

Shakespeare heeft de namen Miranda en Jessica verzonnen. MirandakIinkt nogal Italiaans, maar toch is de naam via het Engels
tot ons gekomen. De naam is afgeleid van het Latijnsemirandus
'verwonderlijk,huitengewoon,(waard) om bewonderd te worden'. Shakespearegebruiktè de naam voor de doèhter van Prospero in 'The Tempest' (uit 161I). Voor Jessica is de inspiratiebron
niet ontdekt, maar er wordt ver'moed dat Shakespeare een naam
wilde hebben die typisch joods klinkt. Het is wellicht een ~orm
van de Hèbreeuwse naam Jesca 'hij ziet uit (naar God)' of'God
ziet uit'. Het is de naam van de dochter van Shylock in 'The
Merchant of Venice:(r596»
.
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Kan oma Trijntje beweren dat haar kleindochter Karin naar· .
haar vernoemd is?

Oma Trijntje kan gerust beweren dat kleindochter Karin naar
haar vernoemd is, omdat beide namen van Catharina afgeleid
zijn. Ze hebben echter een heel ander imago. Trijntje is een naam
met een oud-Hollandse sfeer, Karin ervaren wij als een moderne
naam. (In Zweden denkt men daar overigens anders over.) Het
kiezen van een moderne variant bij een· traditionele naam is een
manier om de vernoemingsrraditie in leven te houden zonder het
kind op te zadelen met een ouderwetse naam. Zo leeft de naam
van opa Koos (van Jacobus) voort in die van zijn kleinzoon Jacco;
.Marijke, Miep, Ria en andere vormen van Maria kunnen overgedragen wordenin d~voqheril'v!afiska,Marieke of Maaike. De
laatste twee zijn, net als Janneke, 'herleefde' oude vormen en
waren toppers in de jaren taçhtig.' Soms is de vernoemingsnaam
door een nog dunner lijntje met de naam van een voorganger
verbonden, bijvoorbeeld door overeenkomst in de klank of de
letters: Jolanda naar Johanna, Niels naar Cornelis. En zo balanceren ouders tussen rraditi,e en mode.
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