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Abstract

This article grovid¡s survey of morphological creativity with regard to Dutch
1
first names throlgh the açs. The process olnaming in medieval rimes can besr
be characterised by a gradual chanç from a broadtorpholoeical horizon
to a
Proce$s of naming that restricts itself to a limited numbei of sailts names. In the

fo-llgrving centuries, the stock of names was enlarged, most imporantly
by the
addition of transgrcndered names, i.e. female nam-es derived fråm m"le ,r"*"r,
saú as Dirbje a¡d, Adrianø. Generally speaking, howwer, a high deg;ree of stability can be attributed to the naming process in this period,
vyere as a
"ri¡ildî"t
rule named after their relatives. A sample taken from a national
census held in
[947,,featwing men and women born between about lg70 and lg4\,therefore
provides a suitable starting point from which to survey the mo¡phological
diversity in traditional naming. The paper also analyses iorrt
p-rocesses
of
-poäry
renewal
firsr.names. More specifically, the way in *lictr pl"nts rry ro
Try-ditrg
steer a middle *T-t. between naming after relatives and giving their
chiláren
modern names, will receive special aaention.

Inleiding
De naamgeving aan kinderen is een domein binnen de taal waarmee elke taalgebruiker met kinderen vernieuwend kan omgaan. In dit anikel schets ikhoe
men
in de loop van de eeuwen met de morfologischvri¡heid bij voornamen is omgegaan.
Na een beschrijving van de Germaanse naamgeving, in het bijzonder van ¿ã,Ërc.specifieke kenmerken erva^n (para8raaf 1), ga lk in ãp h.t orrt t"an van gemoveerde
narnen, vrouwennamen afgeleid van een mannennaam, in de late Miádeleeuwen
(pamgraaf 2). Daarbij is er vooral aandacht voor de rol van
de verkleiningsuitgang.
Paragraaf 3 behandelt-de suffixen bij de voornamen uir een steekproef
vãn s<Loo"o
naamdragers uit de volkstelling van |947;hetbetreft de eersre, oificiële
voornaam
(zie.voor meer gegevens Ge rritzren 199827 -I3 enGerritzen I
996a). Tot slot bespreek
ik de morfologische creativiteit in de moderne naamgevin g (pa.ragraar 4). o-d"t
gemoveerde namen tegenwoordig een ondergeschikteiol spãI.ï, .ä..rr.r.er
ik me
op de samenstellingen. opvallend zijn voorafue ni..r*rrorriirrg.n die
ontstaan door
samensmeldng van namen van (veelal) familieleden.

Doreen Gerritzen, Meertens Instituut, postbus !4269, 1090 GGAmsterdam.
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I

Creativiteit bij voornamen

*

I

De Germaanse naamgwing
onzÆ namenvoorraad bestaat uit Germaanse namen' zoels Ad'el'
beid, Villem,-Geerm¿idø en Reinbert. Deze namen waren als regel samengesteld uit
tvvee stammen, hoewel er ook enkele eenstammige Germaanse namen ztin, zaals
I(arelen Ernst.Het geslacht van de naam werd aangegeven door de tweede stam. De
stam -burg-bijvoorbeeld vinden we bij vrouwen- en mannennamen, zoals Burglind
en Burghãrd,maar als tweede stam komt hij alleen in vrouwennamen voor, zoals in
was dat de
Reinblrg.Een andere beperking bij het combineren van naamstammen
'Vilwardof
Burgstammei niet mocht.n Jlitererèn, wantwe treffen geen namen als

De oudste laag in

beø aan.Voor het overige werd de vrijheid die het principe bood ten volle benut,
blijkt uit de enorme verscheidenheid in de Germaanse naamgwing. Het
.or.tbitt.t tt van naemstammen werd onder meer gebruikt bij vernoeming naar
familieleden. Moeder Gertrudenvadet Hild¿brantnoemden hun dochter bijvoor-

hetgeen

beeld Hitmtdof Gerhild.enhun zoon Gerbraøof HiWger(zievoot meer gegevens
over de Germaanse naamgwingvan der schaar 1953:39-67 en93-104, Gysseling
1965 en 1966, en Ebeling 1993216-2I).
De strikte scheiding tussen Germaanse vrouwen- en mannennamen ging in de
loop van de Middeleeuwen verloren. Voor deze onwikkeling nin¡en aantal oor, Ërn onte wijzen. De eerste is dat de kennis over de betekenis en het geslacht van
de naamstammen rr.rdw."n. Daarvan zijn nog sporen in de steekproef uit de volkstellingvan 1947 aantetreffen, zowel bij de mannen als devrouwen. Bij de mannen
tr.ffeã *e ,ramelijk een Elbrig met -briguk de eerder besproken vrouweli_k i1*stam -burg, en Birthild, met -hild, als tweede stam genoemd bij het voorbeeld van
vernoemiãg. Bij de vrouwen valt op dat de Germaanse namen met een vrouwelijke

voorzien zijn van een vrouwelijke uitgang, 'e eindigen
-is(Germtdis).Ookbijdefrequenop-a(Ladgarda),-e(Mathilde)of
bijnaallemaal
vergelijk Ad.elheid(4) tegenover
naar
voren,
komt
dit
de
varianten
over
tiáverdeling
Atida (268, en Aleid¿(133), en Hillegond (2) tegenover Hilhgonda (31)'
Tweede oorzaak voor het verdwijnen van de scheiding tussen Germaanse vrouwen- en mannennamen is dat het aantal verkorte vormen toenam' zoals Arnel en
Hille,waarvan het geslacht niet altijd duidelijk is. Ook kan de tweede stam slijtage
Reinset, met -setuit +wind(eenvrouwelijke stam) en
hebben ond.rga"n,
"oalsin
út
-hørd (mannelijk) (Van der Schaar 1953103-104).
-itmogelijk
Barnet,
^rt
van de Middeleeuwen uitleemse namen in gebruik
l"op
itt
d.
komen
Bovendien
met verkortingen van Germaanse namen.
samenvallen
verkortingen
de
waarvan
van Elisabøhkanziin, maa¡ ook een
vorm
verkome
Ek,
á"t..tt
Een voorbeeld.is
(van
schaa r 1953:41; zie ook Lindemans
(mannelijk,
der
Ade
l-)
uit
Ebo
van
variant
op een cruciale verandering in de
kom
ik
verschijnsel
laatste
Met
dit
I944:I02).
tweede

,t"Ã wi.¡*el altijd

middeleeuwse naamgeving, namelijk de groeiende populariteit van heiligennamen
van Griekse, Latijnsã en Hebreeuwse oorsprong' zoals respectievelijk Margaretltø,
Adrianas en Johannes. De rijk gevarieerde Germaanse naamgeving van de vroege
Middeleeuwen is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voof een naamgeving waarin
een beperkte groep uitheemse namen domineert (zie voor de achtergronden Gerrit nnigg4,ZOB-tIT).In de tijd dat de heiligennamen opkwamen, verkeerde het
Germaanse namensysteem overigens al enige tijd in een stadium van afbraak (V'an

der Schaar 1953:93 e.v.). Gysseling noemt de twee oorzaken: fonetische verschrompelingvan de namen, waardoor naamstammen samenvallen, en de overgang
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naar her vernoemingsprincipe waarbij een gehere naam
wordt doorgegeven (Gysse-

nen handhave n, zie pangraaf 3.3) . Daarbij zijn twee elkaar versterkende ontwikkelingen gaande. D. åerrtã is dat de groei van de middeleeuwse steden voor steeds
van hun
-"-"r riãr"ti.s zorgde waarin het niet Paste mannen met een verkleinvorm
De
zakelijker.
werden
verhoudingen
de
stukken,
officiële
in
vermeldãn
naam te

lingt966:6-B).

De namen van de bekende heiligen hadden in het dagelijks leven
al verkorte en
vernederlandsre vormen geftregen. uKind.r.rr, die bij huî joop.r"",
sint pieter of
sintJan werden genoemd, heelten natuurrijk piøerénJan, niJt prt
rn Johannes,
en de naamgenore van sinte_Margri... .Á sirrr. r.ui¡rre weñ ^
Griøiof rr{n)
genoemd, niet Mørgøreta of Cøthørinar het volk droeg de vollanaam
van de Heiligen, niet de officiëler,atijnse naani' (Boekenooge n tggl
t tgz t: r l 6). Later heeft de
katholieke Kerk invloed uitgeoefend op d. ,r".i'r.r.ror-.rr,ï"-.iiìk
doo, de voor_
namen van katholieken in delatijnle of gelatiniseerde
vorm in cle doopboeken en
registers te noteren (Graaf l9l5íO. De vorm van
de aooprr"r* (en offi-.
T**
ciële naam) werd daarmee een aanwijzing voor de religie
van de naamdrager (zie

tweede ontwikkeling die bijdraagt tot het verdwijnen van verkleinvormen voor
mannen is het toenemend gebruik van mannennamen in verkleinvorm voor vrou-

wen (Van der Schaar 1951:192). Mannennamen in verkleinvorm duidden niet

langer het geslacht van de persoon aan. Die ontwikkeling zorgde voor een verstoring
van-wat als-een wezenlijká eigenschap van voornamen wordt ervaren. De oplossing
lag in het vermijden van verkleinvormen bij mann€n.
-Vanaf
de lateMiddeleeuwen gaan de gemoveerde namen een steeds belangrijke;
in
de vrouwelijke naamgeving innemen. In Edam-Volendam bijvoorbeeld
re plaats
is Ër sprake van een toename van gemoveerde namen tussen de periode 1623-1653

Geritzen 1998:8-9).

en 177 9 -1803 van I 60/o naar 260/o (De Moel 197 5 tll).

De opkomstvan movering
In de late Middeleeuwen zien we in de naamgwing een nieuw
verschijnsel, namelijk.het geven van jongensnamen aan meisjesl Bij äe oudste .roorù.dá.r,
gaat het
deels om ongemoveerde narnen, dus zonder vrou*eti;t .
uitgang, Joncfrou Dircvan
der Does, '\üü'assenaar 1473; Joncfr. Adriaen, Leiden ¡ i45'0"(Van
der Schaar
1953:192); Jøcob,hertoginvan Beieren (van der schaar 1994,bij
Jøcob);joncfrou
Johønvan der velde, Rotterdam 1426 (van der schaar tll+,'{i¡
¡oøøoon¡.v^o^r
deze tijd worden meisjesnamen afgereid van een jongensrr"^r.,
*..d1g.ur,rila¡rcr,

Þe r¡ol lrstellin g van

het voorkomen van vrouïvennamen

wel mogelijk. Zo bleek uit eeñ ond"rzoek naar vernoeming in de Alblasserwaard en
VijfheeienÍanden gedurende de periode L820-1940 dat meisjes wat vaker naa-r een
(Gerritzen e.a. I998bzl65'166
-ár, u.rrro.-d wo=rden dan jongens naar een vrouw
uit het feit dat manneis
te
verklaren
1998a:23-24).Datverschil
en Gerritzen e¿.
Elisdbeth en MryS!Catharina,
zoals
grondvormen,
vrouwelijke
lijke vormen van
met
een mannelijke
vrouwennamen
omgekeerde,
zijn.2'lHã
íetha, zeer zeldzaam
1947 &aagr
van
volkstelling
de
uit
steekproef
In
de
basis, is echter zeer gebiuikelijk.
nog geen
mannen
de
bij
terwijl
naam,
een
gemove€rde
circa5}o/ovan de rrio,r*.tt
van
sprake
Er
is
dus
oorsprong.
vrouwelijke
mãt
een
heeft
half procent een naam
(zie
en
vrouwen
mannen
tussen
uitwisseling
naamkundige
een ångelijkheid in de

bestaan uií.en mannennaam met
een verkleinilgsuitgang kunnen we niet zomaar concluderen
dar er een naamvollrings_regel bestond als mønnennaam + uerhleiningsaitgang
= urouwennøøm.De
verkleining kunnen we beter beschouwen rlr .:l '"lo"ittriig' .,r*
de ,ra"m, hij
deze

op*rl

ting spreken rwee argumenren. De eerste is dat verkortingen
u* írou*.lijke namen
mer een verkleiningsuitg"rg rr voorkwamen..voorbeeiáen
zijn: Aehge/Aerrjenbi

Al¿idit (Ad¿lheiâ); BetjenlBøke, Et"sge/EkjenlÙbþm rn t;rheniî4rhenËi¡
rtiøntí,
c,3e,ui,-!allehen,Lijntjenen Tr;¡níenbiicatharina(Lijnflroaír.nvormals
cøtett|n) tL.t ttreede arpllent is dat het gebruik van deze
uitgang niet beperkr v/as tot
"
vrouwennamen,
ook bij mannen kwam hij voor. voorbeildãn ziin: Hdnnehiin <
Colijn < N:"!o^,Sibyh < Sibe, Rtynehe < Rein, Mørrelþi, .Marcel(voor_
!oh1?nes,
beelden uit van der schaar r9532r93..rr. .r, v* der schaar
r95,9:32).De verklei_

llpyitæng
suÎlrx.

was, akhans lange tijd, geen typisch vrouwerijk of vervrouwelijkend

Gedurende de Middeleeuwen zien we de verkleinvormen voor
mannen echrer
langzamerhand verdwijnen (in.de^geschreven bronnen,
wanr in herdageri¡k ú.;
zullenzn. zeker hebben voortgeleeã; in de Friese naamgwing
hebben
ze

I

De voorbeelden komen

47

over de periode 1870-1947, maar geeft ook een indruk van de
"lleerigeg;ens Oorzaak van de stabiliteit was de gewoonte om kinderen te ver""o*.ri.--oor.
noemen naaf een familielid. Die traditie had een conserverende werHng op de
namenvoorraad. Vernieuwing door movering blijft binnen dit systeem natuurlijk

dil

wordt vriendelijker en vertrouwelijlrer (van der Sch aar r9fi:66).voor

19

De periode tussen de late Middeleeuwen en de periodewaarover devoll¡stellingvT
1947 gegæens verschaft (1870-1947) kenmerkt zich door een grote stabiliteit in de
tr.r-!Jing. Een analyse van de namen in de volkstelling verschaft daarom niet

meestal in verkleinvormen, maar-ook wer op -ø. õudrvoorbeelden
i\n Adriana,
Ialq.rnlinø løuemiinhin, Jannetie, Jannitgen, Joossie, Toenryen en pieterhen.

uit

,.o9
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Gerritzen 1996b).

å.1

Movering

In het materiaal van de vollatelling vinden we veel moveringen op -a (Adriana,
Hendriha), -ina (Vilhelmina, Bermdina) en 'ie (Roebrte, Gerritje). De laatste uit-

juist met
gang vinden we soms zonder 'tt waaÍ die wel hoort, zoals r4nje en Hilje, of
ziinooklï/ilHend.rihtjeenJaøptje.Opmerkelijk
orbeeld
d"t rriet hoeft, bijvo

i'*ä",

zich kun-

uit 'Middelnederlandsche voorn¿men'
Çøørboek der Konìnklüke
VlaømscheAcdenieaoorTml- entetterkantu 16 (1902),ll_SZi.v-råürpr.ü*äi.rr.n
oot
vrouwenna¡nen zonderverldeiningssufrxvoor, zoalsAfiþ,
ßIse, n¡ibntt , catine, allc atrl¡n.

2

(42.000 mannen) zijn
De frequentste gevallen in de steeþroef uit de volkstelling vanl947
(3) . Opmerkeliik is dat
(3)
(3)
Gúeto
(5)
en
Grietínus
(10)
,
cøtbarínus
,
,-cøtrínus
Iijsbert enþsbert alleen bii de vróuwen voorkomen (we vinden ookHlisaberthilElizøbertha en

Iíjswas

lysbertbø).
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(of ienas,
na. Tot mannennaam omgevormde moveringen anders <lan met -inøs
te verapart
de
-ines, -ieneò komen niet voãr in het materiaal, met uitzondering van
or
op
'dim
naam
melden Dienþo. Deze naam is vermoedelijk afgeleid van een
move-diena, zaals Geerd.ien or Alberdienø.Het gaatdus toch om een omgekeerde

rn Harrntje, omdar er een t' staat waa¡ þ' te verwachten is. verder vinden we
als moveringssuffix onder meer -ia (steuenia), -ine (/osephine), -etta (Antonetta)
en

4rjt

'ette (Henriette), verder -he (Kkash), -igie/-ichje (Hittigje, Larnmichje), -giml-chien
pierþen,
\Harmtien), -¡en, -k¡ en, -4en, -hm çner*à¡rã,
Hentjen,IenneÞen), +je (Dirþiò en -sche (rvietsche). Apart te ,r.rm.láen is de Litgang -i/-ie/-ij/-y (Hanni,.conie, \Y/illij, Tonn),
namen op +e bij beide
""rg."ì.n
geslachten voorkomen (fægiqt tot op zekere hoogie
ook voor -¡e en -Þe, ri- pu^graaf 3 .3) . voor bijvoorb eeld. conie , jannie en Lenie bepaalt de conventie
dât *.
aan een vrou\M denken, want Cor, Jan en Leen zijn tenslotte mannennamen.3 Bij
Alie, Tiwdie en Gonniel<an^geen nv-ijfel rijznn,wantznzijn ontstaan uit vrouwelijká
grondvormen (Adelheid, Geerm¿idø en Aldegonda of Hítdegonda).
veel van de moveringsuitgangen komen overigens oãt ui; niet-gemoveerde
namen voor, zoals Petronellø, Grietje en Mørijbe. veimeldenswaardig iJdat de
uitgang -å.all-e9n bij vrouwelijke Germaanse namen voorkomt, bijvoorb'e eld, Germtdis
Die uitgang is dus niet gebruikt voor movering, vermoedelijk omdat
(Fennegien, Thllechim), -tyn

ring, want de oorsprong is een vrouwettt""- afgeleid van een mannennaam'5

).,

Gedurende de Middeleeuwen is de verkleinvorm voor mannen langzamerhandveris daardween - de uitgangwerd een kenmerkvan de vrouwelijke naamgwilg.Het
in de
namen
om relevant .r",.!"* welke rol de verkleiningsuitgang speelt bij de
er
847
z\n
vollstelling van tí47; tkb"perk me tot -it(") i" -he(n).nii.lg.vrouwen
bij
voornamen
d.r. uitgangen'(op ..r, tot""l van 2.714 verschillende
namen

-.i

vrouwen); rui- ¡õ%îan de 4Z.OOO vrouwen in de steekproefdraagt zìnnaam'6
namen
De meest frequente zijn Grietje, Aaltie, Jantje, Tiiintjeen GeeQa frequente
het
perTnjlge,
met -heziinJ)nþe, Maaiþe, Harmþeen Kkatþe. Bij de mannen ligt
¡r.riÁt, aanzienlijk lager: 108 namen (op een totaal van 1.999 verschillen"o"1,
de mannen.
de voornamen bij de -*tr.tr) met473 naamdraçrs, dat is I,lo/ovan
(relaNiet alleen lr.rr"hil, het aandeel namen en naamdragers, ook valt op dat de
Als
op
-*a.
tief) frequente namen bij de vrouwe n op -je eindig"l :l bij de mannen
we
vinden
,'roorb..ld.r, zrln Aake,'Bouþ, en Siphite noemen; bij namen met -je
manondermeer Z u,itje,Jentie, Uittjeen Eitje.Gaanwede regionalespreidingvandc
van
nennamen op jt ,n -ht n dan valt de noordelijke concentratie op. Ruim 607o

de

?!.Me:!4a^

hij ookbij mannennamenvoorkomr, ioals in cornelis, Ftoriíen Teunis.Denadrukkelijke.aanwezigheid van namen die met een suffix gevormd zijn, leidttor een

opmerkelijk fenomeen, re weren suffixnamen. voorbeeiden zijn' Dimø/Diné lDiry,
Giena, Lien, LinalLinø, MienalMinø, Riena/Rinø Sienøliina, TienalTinø/Tiii/
Tlny.Biþond3r ziin de gevallen van suffixstapeling, zoals -þe + a: Hemþeø siexþø;
-þe + ia: Hielþia; -he + -je, Eelþe; -þe+ -dinø: Teuphed;na; -ien + -tje: Arenrdientje;
iin; +i1: villemiintie. Met een naam als Teaphedinanker, *.
de grens tussen
""r
suffigering en samenstelling. Andere voorbeelden uit dit overga ngsgebiid.zijn
oegedienø, Gerridinø, GerritdinøArenddina, sibbedina, GosendiÃø,"pirt rdi*nrn carpørdina; Idalien, Esterliena, Otto liene, Corlinø en Gerline; Danamina en
Jacobmina;
Teunsienø. Bij Gebbelena en Adalenalisr her meer voor de hand om van
samensrel-

m.,..rr rr""* o p -hewoontin Friesland; de anderen komenvrijwel uitsluitend uit de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Mannen met een
de
naam oD -ie ztiivoor ruim 809/o tã vinden in Friesland en Groningen. Buiten
officiële
;."t¿ai¡r.å prárrirr"i., komen mannennamen in verkleinvorm, althans als
de mannen

ling te spreken.

3.2

Verkleinvormen

voornaarn, niet of nauwelijks voor.

Suffixen bij mannennamen

Bij de mannennamen is het suffix minder opvallend

aanwezig, maar toch ook
b_epgld geen zeldzaamheid. Ter illustratie daarvan de volgende vão rbeelden:
Jentje,
siphe, Bartele, vietse, Qøiling Geachim, Dotfijn, Grieø Freeþs, rvilhelrnas, Hãlenius, BernardinesenJaqterinan De laatste twee namen zijnzngenaamde omgekeerde moveringen, gemoveerde namen die met behulp van een iranneliik suffix weer
tot mannennaamzrln omgevormd. omgekeerde moveringen zijn niei altijd te her-

kennen, omdat het ook kan gaan om laiinisering m.t b.Ëulp ían het ,rrffo -in
,
bijvoorbeeld onder invloed van van namen als Ãagustinas ei Constøntinar, twijfelgwallen zijn bijvoorbeeld Eimerinus, HadewinaslJastinus, Riþþinas en valdinas.
gwallen van omgekeerde moveringen uit de steekproef van de volkstelling
lnkele
(met erachter demogelijke ofvermoedelijke inspiratieb ton¡ ti¡n Anltiras
< Aabinã;
Huiberdinas < Haiberdina; Lamrnechimas < Lørnmecbim; Viihelminas < Vilhelrni_

d

Hedendaag"e nieuwvorming
De naamgwing is de laatste decennia ingrijpend-veranderd. \lerd de verscheiden(PieterlPeter
heid in dãtt"dítiott.le naamgwing vooral bepaald door vormvanatie
MarialMaaiþe, llf¡tterntÍY¡tietrnus, Jantje/Jànneke/Jannigje etc.), tegenwoordig
wordt de namenvooffaad bij voorkeur úitgebreid door ondening (Kelly-Sharon,
voorBianca, Moniqae; Nicþ, Pøtricþ, Jordi, Lars). ook het gebruikvan namen die

ziin Børbedína
Namen op -dinø en -dienaziin vriiwel uißluitend moveringen, uitzonderingen

6

(l;van Børbørø) en Saørdína (1; wiiwel zeker \ Ã Sør4)'.
' 'úãÃog.o
dat de positie v¿n deze namen in het

dageliila leven aanzienliik.Trkto
wil let^*men
namen. Graaf schriift in 1915: "¡üanneer men op de 'teekenen des tiids'
wæ dan ali officiële
(...) gevormd wordiminutieven
met
die
persoonsnunen
dát
g*akkeliik
begriipen,
f.ro
tr¡,
Ln, li¡ u.Aüoo*.o ui Aen"Uoôze zi¡n"-(GraaÍ.1915:22).lîL953 signaleertV¿n der.Sc¡aa¡:
,,thans a¡n de wouwennamen op -tie in hoofdzaak nog slectrts op het platteland in gebruik' (Van
de uit1953:60). Voor een ôeeÍ van de namen is de verpeiningsuitgang vervangen door

À*

ïoch lag dat niet zo eenduidig, want in de volkstelling komen we drie ke er coìrøtcorrybii
de
mannen tegen. Corry en spellmgvananten komt bij de wouwen slechts 14 keer voor;
het wæ wel een
zeer frequente roepnaam bij vrouwen (Blok e.a. 196l:Ð.
Er is ook een zelfstandige (biibelse)

¡aan Dina

(Van der Schaar

l994,bii Dínø)

.

¿.r S"ft*í

gmg -áe, zoaßTiníe, Annie entreni.e (zie Blok e.a. 1961:3; zie ookIfuekel953:94,GtuLl9l5:24'
1944:20,Daatl950/1981:224,Van der Scha¿r 1953:22 en60, en Van den Berg

iioå'u*^t
1983:77).
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heen weinig voorkwamen (Eua, Sophie, Nøomie,
Sønne; Jeroen, Thomas, Raben,

stijn) typeen de hedrndaagse naamgwing. Die ,.volutiánairerr.r*d.rirrg *".
mogelijk door het loslaten
¿. rr.tio.-irgrgev¡oonre (zie Gerritzen r994:22r"* heremaal .,r.rdi.r.rr, want
225) .7 Toch is vernoeming niet
nog biina de herft van de
t9_seilMoordig op een of
(Ge'irzen
F:*'.:^y:r_d1

""d;r.';;i.;-;;;;

1997b:129-130). Meestal gebãuridat door de traditionere .,r.rrro.*ügrnamen
als

naamt.g.*tr, bijvoorbeerd.JessicaMariaenoorryjihnonesMarinas.Yan wat meer creativiteit getuigt h.t zo.ken van
een -od..r-., ,o*s ondeen_
de, varianr van een vernoemingir""Ã, znals lerinbij
c^thuinr rn uiø¡obij Mør_
tweede ofderde

tinus. soms is er dan sprake vãn pseudo-afleiding,
Loa,
cl*¿¡, (Melsis
een Scandinavische vorm
en Jeftry i¿¿.r sjef. uiy
oãk ,r..ro.-irg
llsei
op basis van alleen de eerste letter(s) t o-iuåoí U¡""oiAraa¡ítøidon
u ¡ohaooo
en vard naar wilhm. vanuit morfologisch persp eítief
zijn r.r
de samenstellingen inreressanr. opvalrend zij" äoø ¿.
"t
"orr¡

ñ;rkt,

van

uit

bestaande namen

-vàoral

',ran

*""ri'd.-.rr..r,

"ieuwvoiminger,
óud.rs en grootouders
- *ärd.n gecombineerd.

Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Roorãa
Og94),.." Uä.f4. il1, *.kdoro
van ouders rond de naamkeuze (zie ook Gerritzæn
1995). Overig.rs g"", het hierþij om curiosa, want de ov€rgrore meerderheid van
,ri. ¿.
bestaande namenvoorra¿d (õerritzen r997b:r34-135).
B|d.
vinden we AJiand (Ali, diverse familiereden.+ (prinses)
Juliana), Ddfrinja(zusje van
llldnø Frida + Jan, de ouders), ,4 nnatzidÇoan" . Áid";;'b ,¡l!ïrí¡r),IoAKu¡,
John + Ellen, de ouders; Joëris een bes-taande

¿;ãkt;:;.årïr,""-

;.ir;;*"-en

bijbek;t;;;;;;";), Marrina
(Marina + Paulina, moeder en groormoeder)
en aiarroarrur"ii" * ror, vader en
groowader); bij de jongens lorniU_g
de ouders), vaodr;rþ uarton (opa
_+ $jnie,
\Øarnder (roepnaam 'w'anL moeder \Øandá,
opa Hendricus, vader Antoon Marinus
(roepnaam To n)) UonL1y¡onique +
Jo, de oude rs), \Vilmariffit.ã ì ar.rra, a.
,
groo*aders) en v(1¡an $xlillem *Jan, de groowaders).
van ander. ,ri.,r*uor*irrg.r,

in Roorda (1994) kan egn
jelqelik
vermoed worden: bij de
meisjesAngelita,Arønda, Berrind¿, cerine,
-"".,lrysgeschiedenis
coãnda,

onorqor,

Driin),'cnau,¡*;-

na,Jolize, Ihrlinde, Ifurolinhø Marind¿, Marlissa,
Roelinda, sannelie,lanieþe, ryil_

lianne, wllisa en vouth,ildaen bij de jongens Berjøn,
corwin, i"r;;, pieøix (r),
Ricþuin Romar en Timber.
geef ik nog enkele voorbeerden uit een Nlpo-enquête
waarin naar de

^-|;slot

li''

en roepnaam gwraagd is; het betreft 3.146hnderen
geboren tussen
1992-1995 (zie Ge'irzen r997a). H.t got o- combinaties
van officiële namen en
foepnamen waarin we het ontstaansproces van
de roepnaam in kunnen herkennen
ofvcrmoeden, overigens. eett betreLk li¡r. zeldzaamveichijnsel
(r"/";ande kinde_
ren,,.' rn c.e meeste gwailen mogen we aannemen
dat het bij de ofiìciële namen om

:Tlr^trlr

oe r$ va1 de wetswiiziging i¡ 1970 is bescheiden en
wæ eerder een reactie op de veranderde
n¡emgeving dan een srimulans eryoor. Tot
die tijd goftf bij de burgerliiL.

begin van de negentiende eeuw) een beperkingiofi.it
alle voornamen toegestaan met uitzonaoing
voorna¿m voorkomen (zie GerriÞ
l99g.25_Zù.

n

í*

ñr *g.p;te
-

,t

tiigãä.ri,

Bii ruim 85% vaû de kinderen is de roepnaarn dezelfde
als de{eerste) officiële naam; bii z,5o/o is
de roepnaam dezelfde als een van de andere ofrciëI.
n"r.o; ¡u
*lr.n"a"g
van de/een oftciële naam;bij 4,5/o is de rcupn^
..n
na¿m dan de oftciële

ojl"iri..ãp"-.r"

-J.r.

na¿m.
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vernoemingsnamen gaat. Bij de meisjes zijn te noement Aøhje Elisabeth > Alies; Lisø
Anette > Lisette; Anne Maria > Annarnørijn; Elizabeth Jantine > Eline; Møria Jori'
na > Marjori; AlidaAletta > Lisette; MarijkeJanne > Ma(a; Anna Louise > Anne'
loes; Lisa Jannie > Lisanne; Germti Jacoba > Gerja en Margien Johanna > Mørjolein.Delaatsteroepnaam vinden we ook nog twee keer bij de drienamigen: Mørina
Johanna Comeliø > Mørjolein; MøriaJose Joønna > Marjolein.e Voor een deel is het
voorkomen van deze naam vermoedelijk te verklaren door de combinatie van Mar1¡it Mariø, Margaretha en eventueel Martina, Mørinø (of Martinus, Mørinus) en

Martha en

in mindere mate José, Juephinale (of
ris Mariø Magdalenø > Mørleen opmerkelijk zijn Hill

-jo-iit ¡ohaono

@f Johønnes) en

þsephllozefi. Een klassieke
Ginger > Gill en ComeliaD inø Jannie > Jacorina.
Bì¡ de jongens komt het verschijnsel veel minder voor, bovendien domineren bij
deroepnamendebestaande namen.Te noemenzijn: EuertJohannes> Eaertjøra'Villem Genit > Vicher; Jacoblr(/ilhrn > \Viha, Gerrit Bmjarnin > Gerben. Noemenswaardig is tot slot Tbomas Isan Michael > Tirn,waarin de eerste leffers van de officiële namen samen de roepnaam vormen.

Condusie
Overzien we de geschiedenis van de Nederlandse naamgwing vanuit morfologisch
perspectief; dan kunnen we concluderen dat de meeste nieuwvorming plaatsvond
in dè nroeg. Middeleeuwen. Het principe van de Germaanse naamgeving, waarbij
naamsrammen gecombineerd werden, leidde tot een rijke verscheidenheid in de
naamgeving. Gedurende de Middeleeuwen raakt het Germaanse systeem in verval
en worden uitheemse, christelijke namen populair. Beide ontwikkelingen zorgen
voof een zeer srerke reductie van het aantal verschillende namen. In dezelfde tijd
zien we dat de verkleiningsuitgang zich onrwikkelt van sekseneutrale tot vrouwelijke uitgang. Dat maakt de weg vrij voor de opkomst van gemoveerde namen. Na
deze vãrniiuwing in de naamgwing breekt een tijd van verstarring aan, veroorzaakt
door een streng hanteren van de vernoemingsgev¡oonte - een principe dat de vorming van nieuwe moveringen overigens wel mogelijk maakt.
Door de grote stabiliteit in de naamgeving vanaf de late Middeleeuwen bieden
gegevens uit de volkstelling van !947 ookeenblik over de voorgaande eeuwen. Duiã.I¡t it dat de gemoveerde namen een belangrijke plaats hebben veroverd, want
ongeveer de helft van de vrouwen in de vollstelling draagt zo'n îaam. Evident is
ook d"t de verkleiningsuitgang voor mannen niet gebruikt wordt, althans niet als
officiële naam. Een uiøondering hierop vormen de noordelijke provincies (Friese
namen), hoewel het aandeel mannen met een naam in verkleinvorm klein is. De
verscheidenheid in de naamgeving wordt vooral bepaald door variatie, onder meer
in de vrouwelijke uitgang (-a, -ettø, -ia, 'igie, 'ina, -ie, -þe);biinadehelft van 84.000
naamdragers in de steekproef is benoemd met één van de tien meest voorkomende

r,.t

"¿
resaande namen,
sinds 1970 ziin
namen en t¿miliena¡nen die niet als

*o

f

!

Etynrologsch gezien zijn de gevallen niet altiid eenduidig. ZoisAlícs ookbzien als een spellingvariantvan Gnns)Atice,netalsAølfrewtAdelheíd;eenvergelijkbaargetalisl'isette,netlJsl¡sø
wt4l¡søbetb (-ette <Anette is mogelijk maar niet noodzakelijk) ; -marijn inAnnenørijn is eetder
wtwarínus danwtMøria; Elírc geldtals zelfstandige naam (hoewel de etymologie ondúdelijk is);
lIørj orí e ß een Fngeße v otm van Mørgøre t ha.
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grondvormen (Gerrirzen 1998:10). Dit gegeven staat in scherp conrrast met de
moderne naamgeving, waarin het aantal namen en het aantal grondvormen nietver
uiteen ligt. De morfologische creativiteit is dan vanzelßprekend beperkt, hoewel er
tegenwoordig bijzondere samenstellingen voorkomen. Juist omdat hierbij veelal de
namen van familieleden worden gebruikt, ligt een associatie met het Germaanse
naamgwingssysreem voor de hand. De verschillen zijn echter groor, \Mant het gaat
om een z.eer znldzaam verschijnsel en er wordr geen algemeen vormingsprinãipe
gehanteerd.
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