
Younique, Ki’shawn 
en Miracle-of-love
Worden voornamen steeds gekker? 
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De Spakenburgse visverkoper Hendrikus 

ter Beek zat in de jaren vijftig met zes 

naamgenoten in de klas. Zijn eigen roep-

naam Henk was al bezet, evenals Henkie 

en Hendrik, dus noemde hij zich maar Driek. Al die-

zelfde namen in één klas waren in die jaren, toen 

kinderen nog braaf werden vernoemd naar familie-

leden en heiligen, geen uitzondering. In 1950 heette 

een op de tien meisjes Maria en een op de zeven 

jongens Johannes of Jan. 

 Tegenwoordig is dat wel anders. De twee popu-

lairste namen van nu worden samen jaarlijks aan 

minder dan één procent van de kinderen gegeven. 

Dat is gemiddeld één Bram en één Sophie per acht 

schoolklassen. Naamgenoten zijn voor steeds meer 

ouders een schrikbeeld. Elk kind wordt uniek gevon-

den en verdient dus een unieke naam. 

Broertjes Silver, Uniek en Vip
Merel Telleman uit Sint Pancras nam dat laatste wel 

heel letterlijk. Zij noemde haar zoon Uniek – voluit: 

Uniek Beer. Hij is het broertje van Silver Quinten en 

Vip Diesel. “Zilver is een waardevol metaal, Uniek  

is bijzonder en Vip is heel belangrijk. Zo willen we 

laten zien dat onze kinderen welkom en waardevol 

zijn”, legde Merel Telleman in 2012 uit in Nrc.next. 

Feeërieke, Bliksem, 

Summer-Lily, Rolex. 

Steeds meer kinderen 

krijgen een unieke voor-

naam. Maar waarom  

eigenlijk? En staat de 

burgerlijke stand echt 

alles toe? 

MAARTEN VAN DER MEER

Uniek is Uniek overigens niet. Er zijn meer kinderen 

met die naam. Zelfs de spelling Younique, bedoeld 

om de naam nóg unieker te maken, komt meermaals 

voor.

 Om het risico op naamgenoten te minimaliseren 

kun je het best helemaal zelf een naam verzinnen. 

Dat is al een paar jaar heel populair, vooral onder 

Antillianen en Surinamers. Aanstaande ouders  

knutselen namen in elkaar als Cedrixviënthely, 

RolliNHCy, G-K’dean en Zjay-driënne, samengesteld 

uit de namen van familieleden en opgeleukt met tre-

ma’s, apostrofs, koppeltekens en extra hoofdletters. 

 “Ik wilde graag een speciale naam die ik nog nooit 

had gehoord”, vertelt de moeder van Ki’shawn op 

een namenforum. “Daarom wilde ik er zelf een be-

denken, gebaseerd op onze namen. Mijn vriend heet 

Koki en ik heet Shardé, dus hebben we de laatste 

twee letters van zijn naam en de eerste drie letters 

van de mijne genomen en er nog wat achter ge-

plakt.”

Ongepast
Mogen zulke creatieve uitspattingen wel van de bur-

gerlijke stand? Soms leiden ze tot een aanvaring. 

Met de nadruk op “soms”, want sinds de liberalise-

ring van de naamwet in 1970 mag bijna alles. Vóór 
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