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Voornamen van Marokkaanse
en Turkse kinderen
Is er sprake van integratie?
DonnEN GBRRrrzeN

In de naamgeving aan kinderen geven ouders - al danniet bewust uitdrukking aan hun ideeën over tradities, familiebanden, etnische
achtergrond, religieuze overtuiging, esthetische voorkeuren en andere culturele aspecten. onze voornaam verraadt daarmee een deel
van onze achtergrond, y:_koT.tr bij her horen van een naam vaak
rets te weten over iemand. \Øie de naam Fatima hoort, zal niet denken
aan blauwe ogen en blonde vlechten. En Mohamed is vermoedeliilç
een moslim (net als Fatima overigens). Bij \ilai-Yin weren de meesten niet of het om een vrouwelijk of mannelijk persoon gaat, maar
dat het een Aziatisch type zal zijn, dat voelen-we wel ãan. Voor
westerse, christelijke namen, zoalsMariaen Thomas, geldt hetzelfde
als voor veel islamitische namen, namelijk dat we die namen in heel
verschillende werelddelen vinden. \üØel kunnen die namen vormen
krijgen die een aanwijzingvoor de herkomst van de persoon geven,
zoals Marieke (Nederlands) en Tommaso (Italiaans).
In Lombok en Transvaal, waar allerlei etnische groepen ï/onen, is
de verscheidenheid aan namen groor. Bij de poprrhir. voornamen
zien we naast de namen die bij aurochronen populair zijn, zoals
Melanie, rVesley, Laura,David, Lisa en Nicky, rrìel Marokkaanse en
Turkse namen. Frequent zijn onder meer Fatima, Mohamed, Merve,
Mustafa, Flanane en Ali. Daarnaast komen er namen voor waarvan
we kunnen vermoeden dat de naamdragers tot andere, minder goed
vertegenwoordigde allochtone groepen behoren, bij meisjes bijvoorbeeld Andleeb, Bogdanka, Mubangá en Xin en bij jongens Consrantinos, Qamrulislam, Vadim en Xan (ze komen slechts één keer voor).
Informatie over de etnische achtergrond van de kinderen hebben we
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niet, zodat het niet uit te sluiten is dar achter deze namen autochtone
kinderen schuilen. Erg waarschijnlijk is her echter nier, ner zo min als
voor namen als Fatima en Mohamed.
Mensen hechten vaak aan de naamgeving uit de eigen taal en cultuur. Allochtonen zullen, ook als ze al eentijd in Nederland wonen,
hun kinderen meesral verrrouwde namen geven. Toch kan er bij het
selecteren uit de voorraad vertrouwde namen een voorkeur onrsraan
voor namen die aansluiten bij de Nederlandse hal en naamgevings-

gezinnen is op postcode-niveau om redenen van pÅvacy niet beschikbaar gesteld. De analyse voor het vaststellen van de Marokkaanse en Turkse namen in de wijk is dus uitgevoerd op landelijke
gegevens. Let wel: niet de naamgeving in Marokkaanse en Turkse
gezinnen is bepaald, maar de naamgeving in gezinnen met Marokkaanse en Turkse namen. Een Turks gezin waarin de kinderen
Miranda en Kees heten, valt buiten ons blikveld.
Om veranderingen op de lange termijn te kunnen vaststellen, is
gebruik gemaakt van een ander bestand van de Sociale Verzekerings
Bank, het now-bestand (zoals bekend staat Aow voor Algemene
Ouderdoms \flet). Het bevat de eerste voornaam van alle eowgerechtigden en hun partners. Deze personen zijn grotendeels geboren in de jaren rgrc-r93¡. Voor dit besmnd is er geen mogelijkheid
alle Marokkâanse en Turkse nâmen systematisch te ffaceren) maar
wel kan voor elke naam nagegaan worden hoe de pârtners heten.
Voor bijvoorbeeld de naam Nora, redelijk frequent bij Marokkaanse
meisjes maar oolç bekend als autochtone naam (van Eleonora of eventueel Honora'), kunnen we in het Aow-bestand zienof de echtgenoten vooral allochtone namen als Mohamed en Ali hebben of vooral
traditioneel Nederlandse namen als Johannes en Cornelis.¡

gewoonten. In mijn onderzoek naar de voornamen in Lombok en
Transvaal ben ik op zoek gegaan naar dezevorm van integratie. Aan
de hand van de naamgeving gedurende de laatste decennia en een
vergelijking met de periode rgro-r935 wordt de vraag beantwoord
of de veranderingen te interpreteren zijn als een aanpassing aan de
Nederlandse of westerse naamgeving. .Nangezien deie ,rrr"g op ..rt
kwantitatievewijzewordt beantwoord, beþerk ik me daarbli rot de
twee etnische minderheden die het best vertegenwoordigd zrjninde
wijk, de Marokkanen en de Turken.
Als materiaal dienden bestanden die door de Sociale Verzekerings
Bank ter beschikking zijn gesreld. Voor de jongste generatie is dát
hetzogenaamde ¿,xw-besrand (nxw staar voor Algemine Kinderbijslag \Øet). Het bevat de eerste voornaam van alle kittderen waarvoor
in ry99 kinderbijslag betaald werd, dat wil zeggende geboortejaren
r983-t999 (de oudste jaargangenzijn minder goed gevuld, wanr een
aanzienlijkdeel werkt of heeft studiefinanciering). Dit bestand is op
twee manieren aangeleverd: r. van elk individu is voornaam, geboortejaar, geslacht en het numerieke deel van de postcode bekend, bijvoorbeeld Samira, t986,v,3 t3 r, en z.van elk individu is voornaam,
geboortejaar, geslacht en gezinscode bekend (de gezinscode geeft
aan tot welk gezin een kind behoort), bijvoorbeeld Samira, 1986, v,
eazoo364146o. Uit her eersre bestand zijn de kinderen in postcodegebied 3¡3r (iets ruimer dan Lombok en Transvaal) geselecteerd.
Het tweede bestand is gebruikt om Marokkaanse en Turkse namen
op te- sporen. Daarroe is met behulp van de gezinscode de naamgeving binnen gezinnen geanalyseerd: hoe heten de broertjes en zusj"s
van Fatima, Mushfa etc.?' Gegevens over de naamgeving binnen

'

Deze analyse is uitgevoerd door Gerrit Bloothooft (uir--ors, Utrecht). Zie
Bloothooft zoor.

Marokkaanse namen

Op grond van de analyse van de naamgeving binnen gezinnen presenteren we hier eerst de Marokkaanse voornamen in de wijk. Daarbij geldt de kanttekening dat het eigenlijk gaar om een groep Arabische voornamen waarvan we om demografische redenen mogen
aannemen dat het merendeel van de ,r"rridr"g"rs uit Marokkanen
bestaat. Hieronder vindt u een overzicht van de meest frequente
Marokkaanse namen, met tussen haakjes het aantal kinderen met die
naam, geboren in de periode r983-ry99.

"
I

Van der Schaar 2ooo,p.2g4.
Dat laatste is overigens het geval (terwijl de Nora's uit het axw-besrand broertjes en zusjes hebben met voornamelijh Arabische namen).
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Meisjes: Nadia (rr), Fatima (ro), Flanane (7), Yasmina (7),Ikram
(6), Karima (6), Khadija (6), Ilham (5), Naoual (¡), Nora
(¡), Samira (¡).
Jongens: Mohamed (28), Ali (rr), Bilal (ro), Ilias (ro), Hamza (9),
Youssef (8), Ismail (7), Abdelilah(6),Fouad (6), Mohammed (6), Achraf (¡), Khalid (5), Omar (5), Younes (5).
Bij de meisjesnamenzrjnenkele namen te vinden die ook bij autochtonen voorkomen, te weten Nadia, Yasmina en de eerder genoemde
Nora. Sommige naamdraagsters kunnen dus autochtoon zijn. De
kans daarop is overigens gering, r¡ant de overgrote meerderheid van
de broertjes en zusjes van Nadia, Yasmina en Nora hebben Arabische namen. Nadia geldt in de westerse wereld als Russisch e naam,4
maar het is ook een Arabische naam. Bij autochtonen is de vorm
Yasmina weinig gebruikelijk, maarJasmijn, een evident aurochrone
vorm, behoort tot de gebruikelijke namen.t De Nederlandse vorm
verhult dat de naam onder Engelse (of Franse) invloed Nederland is
binnengekomen.6 In de vorm Yasmine is de naam bij autochtonen
bekend door de Aladdin-films en -serie. Van Nora is eerder al gezegd
dat het niet alleen een Arabische naam is, maar ook een verkorting
van Eleonora of eventueel Honora. Overigens is ook voor Fatima
een autochtone verklaring mogelijk: de katholieke 'Onze Lieve
Vrouwe van Fatima' staat in verband met Fátima, het 'Portugese
Lourdes'z (het now-bestand bevat een Maria de Fatima).
'Als je honderd zonen hebt, noem ze allen Mohamed' aldus de
wijsheid van een oude islamitische spreuk.s Die regel zal in de praktijk niet van toepassing zijn, maar de nadrukkelijke aanwezigheid
van Mohamed bij de jongens is zeker het vermelden waard. De dominantie van de naam blijkt ook als we kijken naar de naamgeving
binnen gezinnen. Van de 7 t66 jongens in het rotale Rrcw-bestand die
Mohamed heten, hebben er 348 een broer die ook Mohamed heet
(daarnaast 6r keer Mohammed, 18 keer M'hamed en nog enkele

+
I
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7
8

Van der Schaar zooo,p.286.
FIet woord jasmijn is overigens aan het Arabisch (of Perzisch) ontleend.
Van der Schaar 2ooo, p.4ro en Kohlheim E¿ Kohlheim ry98,p. r4z.

YanderSchaar2ooo,p. r43.
Mitterauer ry91,p. r85.

andere varianten).

Bij Mohammed ligt het aandeel nog hoger:

de

3.Ir4 Mohammeds in het bestand hebben 3zzbroers met de naam

Mohammed (verder natuurlijk de 6r Mohameds, 43 keer Mohammad
en nog wat varianten).e ¡tt werkelijkheid liggen de getallen nog v/ar
hoger, want het bestand bevat niet alle broers (en zussen), maar alleen die waaÍvoor kinderbijslag wordt betaald. De oudste kinderen
ontbreken dus in een deel van de gezinnen.
Een andere kwestie met betrekking tot de naam Mohamed is de
traditie om de eerste zoon deze naam te geven. Aan de hand van het
AKw-bestand is de vraag te beantwoorden of deze traditie leeft.'o
Binnen de gezinnen met een zoon Moham(m)ed zrjn de gezinnen
geselecteerd met een eerstgeborene in rg9o, r99r of ry92 (in de meeste
gevallen gâât het dan om het eerste kind en er zijn voldoende jaren
erna voor de geboorte van broertjes en zusjes). De zonen in elk gezin
werden genummerd en per gezin is gezocht naar de eerste maal dat
een kind Mohamed heet. Vervolgens is geteld hoe vaak een nummer
voorkomt." De volgende getallen zijn gevonden: r: ro88 (73,r"/o); z:
325 @t,8"/o); l: 6S Q,+%); 4: rc (o,7o/o); ¡: r (o,r %).De tendens is
duidelijk: als de naam Moham(m)ed gegeven wordq is er een sterke
voorkeur de eerste zoon zo te noemen."
Net als Mohamed/Mohammed zijn de jongensnamen, in tegenstelling tot de meisjesnamen, allen als allochtoon te herkennen, wellicht met uitzondering van Ilias en Omar. Ilias wordt door sommigen geassocieerd met het heldendicht van Homerus (als voornaam is
het echter een variant van Elias), Omar met Omar Sharif, waar-van
niet iedereen zal weten dat het een geboren Egyptenaar is. De broertjes en zusjes van Ilias met een westerse naamzijn op de vingers van
een hand te tellen, dus we mogen de naam als allochtoon beschouwen. Overigens kan Omar om tv/ee redenen ook autochtoon zijn: de
naam komÑoor in de bijbel (in genealogische opsommingen, ót d.t
9

Bij autochtonen kwam gelijknamigheid binnen het gezin vroeger ook wel voor.
Zíe Gerritzen 1998, p.¡8-¡9 en p. 69-7o.
Zoals gezegd bevat dit bestand niet alleen complete gezinnen.

II

Het voorkomen van twee zonen die Mohamed heten, werd daarmee genegeerd.
Het is voor deze kwestie niet relevant.
Natuurliik zouden we willen weten in hoeveel procent van de Marokkaanse
gezinnen de naam Moham(m)ed aan de eerste ,ão.r g.g.rr.r, wordt, maar die
vraag is met het beschikbare materiaal niet te beantwoorden.
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meer in Genesis
en het lcan een variant van de Germaanse
naam odmar zrjn.'t In de gezinnen waar de naam omar voorkomt
zun westerse namen du ngezaaid,maar zezijn wel voldoende
aanwezig om te beweren dat omar niet uitsluit..rá
rraam is.
".r, "llo"htorr.
van de overige jongensnamen in het overzichtis
youssef te herkennen als variant van Jozef. en, voor de degenen die bijbelva st
zr1n,
Ismailals Ismaël (zoon van Abraham ett debgyptische ílavin H^g
r:,
Genesis ú e.v.). De relade russen younes.r, jorr^ is voor
de mees_

36tl

;$

ten vermoedelijk ondoorzichtig.

Turkse namen
In het onderstaande overzich t zijn demeest frequente namen re
vinden die door de analyse.van de naamgevirrg Ëinrre' g.zirrrr"r,
Tu.rks zijn geïdendficeerd. Tussen haakjes stãat de rr.qi.rrri.
"1,
i'a.

wijk.

Meisjes: Ayse (9), Tugba (9), Fatma (g), Merve (g), Emine ( 6),Zeynep
(6), Aysegül (4), Esra (4), Hatice (4), kribra (4),'irt.ry.(+).'o

Jongens: M-ustafa (rz), Emre (r r), yasin (g), Fatih (7), Mehmet (7),
$hpet (6),Ramazan (6), Osman (¡), Kadìr'(a),Burak|a)',
Hakan (4), Muhammed (4), yusuf (a).

Bij de meisjesnamen is voor aurochtonen Meryem wellicht re herkennen als Mirjam, voor her-overige is er geen trr..l"p
¿" *.r_
terse naamgeving. \Øat betreft de jongensnãmen: zienïe
bij de Ma_
rokkanen vaak de vorm Mohamed (ia keer, 6 keer Mohamm.d
en

-.i

daarnaast r lceer M'hamed), bij de Turken vinden we vooral
Mehmet

(7 keer) en daarnaast Muhammed (4 keer) en ook nos r
keer
Muhammer, Mahmud, Mahmut en Mehmed. iellen *. d.r? rrrri"r,_
ten samen, dan komen we op een aantal van

'3

'*

r,. Daarmee

staat d,eze

Van der Schaar 2ooo, p, 30r.
De diakritische tekens in de s van Ayse en de g van Tugba zijn (hier
en elders)

weggelaten.

þind,eren rzf

naam op de eerste plaats. Van de overige namen is voor autochtonen
alleen Yusuf (JozeÍ) een herkenbare naam.
Uit de analyse van de naamgeving binnen gezinnen komt naar

voren dat er bij de Turken subculturen zrjn te ontdekken, dat wil
zeggen dat er binnen de Turkse ouders groepen te onderscheiden
zrjnop basis van hun namenvoorkeur. Bij Marokkanen is dat niet het
geval, hun naamgeving is homogeen. Het verschijnsel subculturen in
de naamgeving is het best te illustreren aan hand van de autochtone
naamgeving (althans voor autochtonen). De analyse van de naamgeving binnen gezinnen la at ziendat de ouders vanJuliette en Diedeiik
een voorkeur hebben voor namen als Frédérique, Floris, Mathilde en
Fabian. Mensen die voor Bart of Koen kiezen, houden het ook bii de
meisjesnamen vaalç kort, mer bi jvoorbeeld Anne, Eva of Floor. Voor
de ouders van Suzanne en Eline mogen de jongensnamen wat langer,
Thomas of Martijn bijvoorbeeld. Het zusje van Samantha heet bijvoorbeeld Kimberley, haar broertje Mitchell. Iris enJasmijn vormen
een mooi duo, net als Niels en Sven, Ricardo en Isabella, en Anouk

Manon."
Bij Turken is ook een dergelijk patroon van subculturen re onrdekken (maar niet in talige herkomsr, zie hieronder). De meesre van
de genoemde frequente namen in de wijk vallen in het grootsre cluster: Ayse, Tugba, Fatma, Emine, Zeynep,AysegüI, Hatice, Meryem
(meisjes), en Mustafa, Fatih, Mehmet, Ahmet, Ramazan, Osman,
Kadir, Muhammed (jongens).'6
Naast dit dominanre clusrer vinden we de volgende kleinere subculturen, met tussen haakjes andere favoriete namen van broertjes en
zusjes: Merve, Emre en Yusuf (zusjes: Aleyna, Aysenur; broertjes:
Yunus,Yakup, Bünyamin, Emin); Esra en Kübra (zusjes: Ebru, Büsra,
BetüI, Busra, Nur; broertjes: Kubilay, Samed, Sergen, Beytullah);
en

Yasin (zusjes: Yasemin,Jasmin, Yonca; broertjes: Yasar); Burak (zusDuygu, Burçin); Hakan (zusjes: Hasret; broertjes: Gökhan,
Volkan, Okan, Kaan). Bij sommige subculturen lijkt de klank of een
jes: Burcu,

" Voorbeelden uit Bloothooft zoor.
'6 Andere namen in dit clusrer zijn voor meisjes Elif, Rabia, Zehra, Rukiye, Tuba,
Serife, Fadime, Çigdem, Sultan, Sùmeyye, Hacer, Reyhan, Flawa, Gülsüm en
voor jongens Ömer, Abdullah, Furkan, Halil, Muhammer, Adem, Flarun, Salih,
Abdul, Mesut, Mahmut, Süleyman, Haci, Metin, Faruk (Bloothooft zoor).
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naamelement de verbindende schakel (zie de namen bij Yasin, Burak
en Hakan, en het onvermelde cluster Murat, Ferhat, Serhat, Sahin
(broertjes); Suna, Ümmühan (zusjes)). Bij het cluster rond Merve,

Emre en Yusuf vallen - naast de laatstgenoemde (fozef) - Yunus
(|onas), Yakup (]acob) en Bünyamin (Benjamin) op.
Het gegeven dat er bij Turken subculturen in de naamgeving te
ontdekken zrjn en bij Marokkanen niet, kan samenhangen met de
formele beperkingen bij de naamkeuze. Bij Marokkanen wordt een
naamlijst gehanteerd, die voor meisjes uit circa 7zo namen en voor
jongens uit circa 865 namen bestaat, terwijl voor Turken alleen restricties in de vorm van een naamwet gelden: de naam moet passen
binnen de Turkse cultuur, buitenlandse namen zijn niet toegestaan,
er mag geen naam gegeven worden die het kind belast (lachwekkende namen en dergelijke), en rang- en functieaanduidingen zijn
verboden, evenals de naam Atatürk; nieuwvorming is wel mogelijk.'z
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Marokkanen

'9t-'99

\rijk

Meisjes

Nadia (r r)
Fatima (ro)
Hanane (7)
Yasmina (7)

Ikram (6)
Karima (6)
Khadija (6)
Ilham (5)
Naoual (5)
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Nora (5)
Samira

AOW

Landelijk
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't Nadia: partners zljnvooral autochtonen.
':' Fatima: vrijwel uitsluitend allochtone parrners.
't' Nora: vooral autochtone Dartners,

Verandering
De verandering in de voornaamgeving is op twee manieren bekeken,

namelijk binnen het axw-besand, door een vergelijking van de geboortejaren ry83-r99o en rggr-r9gg, er aan de hand van het andere
bestand van de Sociale Verzekerings Bank, het eow-besmnd (met
alle now-gerechtigden en hun partners, voor het merendeel geboren
tussen rgro en r%t). De eerste vergelijking geeft een idee van de
recente trends, de laatste van de veranderingen op de lange termijn.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de frequente Marokkaanse en Turkse namen in de wijk met de frequenties in r99r-t999
en ry83-r99o, en in het landelijke eow-bestand, met personen grotendeels geboren in de jaren rgrc-r935 (het aantal allochtone eowers in de wijk is te gering voor een betrouwbare vergelijking).

Jongens

Mohamed (28)

Ali (rr)
Bilal (ro)
Ilias (ro)
Hamza (9)
Youssef (8)
Ismail (7)
Abdelilah (6)
Fouàd (ø)

Mohammed (6)
Achraf (5)

Khalid (¡)

Krüger r982.

'83:9o

AOW

\øijk

\øijk

Landelijk

t6

T2

2

9

8

2

to
ro

7

z

2T

4

I

Á

t
3

2

r8r3

68t

8

I

+

2

3

296_

+

I

2

)

2

3

Younes (5)
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Omar (¡)

't Ilias:

'7

'9r-'99
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de partners hebben geen Arabische, maar (vooral) Slavische namen.
De mannen die Ilias heten zijn dus geen Marokkanen.
'r Omar: vrijwel uitsluitend allochtone partners.
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Ayse (9)
Tugba (e)
Fatma (8)

'grrgg
\øijk

'83.'9o

AOW

\øijk

Landelijk

4
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6

Merve (8)
Emine (6)
Zeynep (6)
Aysegül (a)

)
I
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2

2

Esra (4)

2

z

Hatice (4)
Kübra (4)
Meryem (4)

2

2

Jongens

Mustafa (rz)
Emre (rr)
Fatih (7)
Mehmet (7)
Yasin (8)

Ahmet (6)
Ramazan (6)
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Osman (¡)

I
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Kadir (4)

T

Burak (4)
Hakan (4)
Muhammed (4)
Yusuf (4)
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zijn dalers (ze komen 5o%o meer voor in de eerste helft van de pe riorlr
dan in de tweede): Hanane, Karima, Khadija, Samira; Fouad, Khnlirl

Turken
Meisjes

þinderen

2

I

)

rto

Op basis van landelijke gegevens is de trend gedurende ry83-ry99
bepaald (de aantallen in de wijkzljnre gering om een rrend te bepalen). De volgende namen zijn stijgers (ze komen 5o"/o meer voor in
de tweede helft van de periode dan in de eerste): Yasmina, Ilham;
Bilal, Ilias, Hamza, Achraf, Younes (Marokkanen); Merve, Esra,
Kübra; Emre, Burak, Muhammed (Turken). De volgende namen

(Marokkanen); Ayse (Turken).

IJit een vergelijking van de frequenties in de period e ry83-r999 ctt
die in de now-kolom blijkt duidelijk dat de veranderingen op clrr
lange termijn evident zijn. Hoewel een deel van de populaire namelì
ook bij de oudere generade frequenr is (Fatima, Mohãmãd, Rli; Farmil,
Ayse, Mehmet, Mustafa), zijn er heel wat namen die een flinke stijging hebben beleefd (Karima, Samira, Bilal, Ilias; Kadir) en oolr
'nieuwkomers', dat wil zeggennamen die bij de eow-ers niet voor*
komen (Hanane, Ikram, Naoual, Achraf, Khalid; Tugba, Merve,

AysegüI, Esra, Emre, Yasin, Burak, Hakan). De naamgeving bij
Marokkanen en Turken is dus allesbehalve star. Gezien de verandering en vernieuwing is er voor allochrone ouders in spe gelegenheid
rekening te houden mer her feit dat de naam van het LitrJ in
".tt
Nederlands(talig)e conrexr moer fungeren. Nu is onduidelijk wat
Marokkaanse en Turkse ouders weten over de westerse naamgeving,
maar laten we aânnemen dat een deel van hen er een idee van hieft en
de behoefte voelt zich er bij aan re passen. Voor die ouders kan dan
gelden dat zij evident Marokkaanse/Turkse namen vermijden, een
voorkeur hebben voor namen die ook bii autochtonen voorkomen
of die in klank en spelling aansluiten bij de wesrerse namen. Ook
zouden zij erop kunnen lerren dat het seksespecifieke van de naam
aansluit bij de westerse naamgeving.
Om met het laatste re beginnen: wie als aurochtoon de namen van
Marokkanen en Turken bekijkt, kan lang niet altijd het geslacht van
de naamdrager bepalen. Binnen de wesrerse naamgeving geldt dat
trpgr op -a en -ine als regel vrouwelijkzijn;ook een naam op -ane
zal als meisjesnaam worden geïnterpreteerd. Marokkaanse jongens
dieHamza,soufiane, Yassine of Marouane heten, zr.tllendaaromÇel
eens ervaren dat een autochtoon aarineemt dat er achter hun naam
een meisje schuilt (bij Soufiane en Marouane overigens alleen op
basis van de geschreven vorm (Franse transcriptie), want de uitspraak
is -aan). De Turkse Sefa en Tolga kan dar ook overkomen. Ondui.
delijkheid over het geslacht van de naamdraget kan ook ontstaan bij
namen die eindigen op een medeklinker. In de wesrerse namenvoorraad zijn die vaak mannelijk. Van de uitzonderingen, zoals
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Anouk, Iris, Judith, Amber en Merel, weten we eenvoudie dat
het
meisjesnamen zijn. Als die kennis onrbreekt, dan kunneå
we het
geslacht van de naam nier bepalen. Zo zijn lkram,
N"orr"! Ilham,
Zey"el_?lAysegül rroot
niei te herkennen al, m"isjes_
naam. Kijken we nu naar ".rtoèhronen
de landelijke trend gedur ende
ry83_t999,
dan constateren we dat er g."r, ,t.rr' is voor äe hyporherá
irr ivi"_
rokkaanse en Turkse ouders namen vermijden aiái;;
""io"tror,.r,
totverwarring over het geslacht kunnen leiáen. De
-eást" genoemde
meisjesnamen die eindigen op een medeklinker blijven consånt,
Ilham
stijgt zelfs, en voor de genõemde jongensnamen met een voor
autochtonen vrouwelijke uitgang, t. *"t-.r, Hamza,soufiane, yassine
en Marouane, is de situatie no.g duidelijker, want zij vertonen juist
een stijgend elijn (ze komen niãt voor in her now-bárt"nd,
met uitzondering vanHamza).
ook voor de tweede aanname, een toenemende voorkeur voor
westerse of in vorm westerse namen, is weinig grond.
Er zijnweliswaar ontwikkelingen die in de richting li;kenie wij zenvan'een
aanpassing aan de Nederlands" n"r-g.rri-rrg, maar h"i i, orrvoldoende
om de tegenvoorbeelden t. orr"rrãff.rr."Op integratie ,or krrrrr.r,
wijzen dat bij de Marokkaanse- m.eisjes d. nåa- N"adia op nummer
r
staat (hoewel nier zeker is of alle Nadia's Marokkaari, ,i,r,¡,
drt
Yasmina (en Ilias?) in de lift zit(ten) en dar de Turkse ,tijg.r,
M.*.
en.Esra bijde westerse naamgeving passen, dat wil ,rgg";,niet
door
iedereen als allochtoon woiden hèrkend. Tegerrrroå?u..iã-ui;
a"
Marokkaanse namen is de ontwikkering van Kãrima en Samira
versus Ilham, Ikram en Naoual. Karima en"samira behoren
tot de dalers
(zijhet dar.ze vergeleken met de eow-ers een hoge fr"q.r.rrti.
h.bDen/' terwu r deze namen een meer westers voorkomen
hebben dan
de stijger Ilham en dan de nieuwkomers Ikram en
Naoual. Een ander
tegenvoorbeeld bij de Marokkaanse namen is wellicht omar.
Deze
naam is bekend bij autochtonen door omar sharif, maarhijbehoorr
niet tot de.stijgers, ook niet vergeleken met de eow-"rs. Bij
áe Turkse
nam€n geldt als regenvoorb"eld dat Emine, een naam ái. *"rr"r,
aandoer, geen stijger is, terwijl Kübra, met het on_Nederlandse
gra-feem ü (zoals ook in nieuwkomer Aysegül), d"t j,rirr*.lir.
Tot slot is her vermijden van evident l¿"rokLr"rrse/Turkse namen beslist nier aan de orde. Klassiekers ars Fatima, Mohamed
en Ali
(Marokkanen), en Farma, Mehmet en Mustafa (Turken)
behoren ror
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þinderen

r3r

de populairste namen. lwel valt op dat de stijgers niet

nele voorraad (de toppers

tot de traditioin het now-bestand) behoren. Toch zit

daar ook een naam als Muhammed bij. Ook het vermijden van in het
Nederlands ongebruikelijke diakritische tekens is voor Turken niet
aan de orde.

Conclusie

Door culturele en taalkundige verschillen in de naamgeving aan kinderen geven voornamen vaak een aanwijzing over de achtergrond
van de naamdrager. In het multiculturele Lombok en Transvaal zien
'we naast westerse namen vooral de Marokkaanse en Turkse naamgeving vertegenwoordigd. Vergelijken we de tendensen in de autochtone en de beide allochtone groepen, dan lijkt er sprake van een
tegengestelde beweging. De autochtone naamgeving is naar buiten
gericht, er wordt aansluiting gezocht bij de landen en culturen om
ons heen. In de Marokkaanse en Turkse naamgeving lijkt het perspecdef naar binnen gericht, er is bij de naamkeuze geen tendens in
de richdng van'camouflage', geen neiging tot opgaan in de westerse
naamgevmg.

In de autochtone naamgeving is de laatste decennia sprake van een
afname van het aandeel Nederlandse namen en van een tendens ror
internationalisering. In Lombok en Transvaal (en elders in ons land)
zijn Nederlandse namen bepaald niet frequent: bij de meisjes vinden
we onder de namen met een frequentie van ¡ of meer alleen Merel
(hoewel ook het traditionele Mariahier te plaatsen is), bij de jongens
Jeroen, Jan, Jelle (Fries) en Bram. Dominant zijn Engelse/Amerikaanse namen (Demi, \X/esley, Nicky, leffrey, Michael, Kevin en
Roy) en zogenaamde internationale namen, dat wil zeggeni namen
die zo'n ruim spreidingsgebied hebben dat ze niet bij een bepaalde
taalzrjnonder te brengen (Melanie,Iris, Laura, Linda, Nina, Patricia,

David, Sam, Tim, Max en Thomas). Verder vinden we onder de
populaire namen gedurende ryï3-r999 het Frans (Michelle), Italiaans (Sandra), Spaans (Ricardo) enCatalaans flordy) vertegenwoordigd. Deze naamgeving laat zien dat veel autochtonen hun kind als
wereldburger beschouwen, als een individu dat deel zal uitmaken
van een ruim opgevatte leefwereld.

r32

Doreen Gerritzen

Voor Marokkaanse en Turkse ouders moet dat anders liggen.
Natuurlijk zrjner de formele beperkingen die het geven van'buitenlandse'namen onmogelijk maken, maar ook binnen de toegestane
namenvoorraad is er zeker geen eenduidige tendens tot conformeren
aan de westerse naamgeving. Dat namen evident Marokkaans en
Turks zrln,zoals Mohamed en Mustafa, of in een autochtone context
tot verwarring over het geslacht van de naamdrager kunnen leiden,
bijvoorbeeld bij de namen Ilham enHamza,heeft weinig invloed op
de populariteit. Namen die qua voorkomen (zoals Nora) of vorm
(zoals Emine) overlap vertonen met de westerse naamgeving, hebben geen streepje voor op namen die zich ervan onderscheiden, bijvoorbeeld door een on-Nederlands diakritisch teken (zoals in Kübra).
Om deze uitkomst te kunnen interpreteren, zouden we meer
moeten weten over de achtergrond van de naamgeving bij Marokkanen en Turken. In hoeverre is bijvoorbeeld het voorkomen vantraditionele namen als Fatima, Ali, Ayse en Mehmet te verklaren uit
vernoeming naar lamilieleden? Velke rol speelt religie bij de naamkeuze? \Øordt de naamlijst (Marokkanen) en de naamwet (Turken)
als een beperking ervaren? Zijner bijvoorbeeld Berbers die hun lcind
graag een Berbernaam willen geven, maar op officiële weerstand stuiten? En hoe is dat voor Turkse Koerden? \Øorden trends in het land
van herkomst gevolgd en zoja,biedt dat een verklaringsmogelijkheid
voor het gesignaleerde ontbreken van integratie? Met al deze vragen

is duidelijk dat ik in mijn bijdrage niet meer dan een tipje van de
sluier heb kunnen oplichten. Het vormt dan ook een eerste verkenning op het gebied van de allochtone naamgeving, een vrijwel
onontgonnen gebied, ook internationaal gezien. Voor de toekomst
liggen vele boeiende onderzoeksvragen te wachten.

