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Hoewel de standaardtaal aan een steile opmars bezig is en de dialecten terrein 
verliezen, kan men vaak aan iemands taalgebruik (uitspraak, woordkeuze, 
zinswendingen) horen uit welke streek hij of zij afkomstig is. Minder bekend is dat niet 
alleen iemands taalgebruik, maar ook de familienaam (FN) die men draagt, 
streekgebonden is. Zoals men tot vóór een aantal jaar haast vanzelfsprekend het 
plaatselijke dialect leerde spreken, leerde men ook de familienamen van de streek 
waarin men opgroeide, kennen. Voor een Limburger klinken familienamen als Rutten, 
Bollen, Cleeren, Swinnen, Theunissen enz., die eindigen op -en, vertrouwd in de oren. 
Typisch Westvlaamse FN zijn namen als Verstraete, Bekaert, De Wulf, Florizoone, 
Vandenbussche enz. Een Nederlander met Friese voorouders herken je aan zijn naam 
op -stra, b.v. Dijkstra, Terpstra, Zijlstra, terwijl iemand die Ter Haar, Ter Horst of Ten 
Hove heet, naar alle waarschijnlijkheid uit Overijssel afkomstig is. 
 
In de tak van de naamkunde die “familienamengeografie” heet, wordt de intuïtie dat 
bepaalde familienamen in bepaalde regio’s voorkomen, maar in andere niet, 
wetenschappelijk onderbouwd. Sinds het mogelijk is om de geografische verspreiding 
van familienamen op een kaart van Nederland, België of het Nederlandse taalgebied in 
een handomdraai op het scherm te brengen, is dit vakgebied in een stroomversnelling 
terechtgekomen 1.  
 
Aan de hand van dit materiaal is het onder meer mogelijk om kenmerken van de 
dialecten en van de familienamen met elkaar te vergelijken. Onze familienamen zijn 
eeuwen geleden ontstaan: in Vlaanderen zijn al in de vroege Middeleeuwen erfelijke 
namen opgetekend. Brabant en Limburg voerden wat later namen in die van vader op 
zoon/dochter werden overgedragen. In het noorden van het taalgebied ontstonden de 
eerste erfelijke toenamen in de regio Amsterdam, even later gevolgd door de 
noordoostelijke provincies. In de eeuwen waarin onze familienamen zijn ontstaan, was 
er nog geen Nederlandse standaardtaal, maar bestond het Nederlands uit een 
conglomeraat van dialecten. Aangezien iedere eigennaam op een soortnaam teruggaat, 
                                                
1  In 1990 heeft P. Bijnens een grafisch programma ontwikkeld waarmee in een mum van tijd een naamkaart met de 

geografische verspreiding van elke Belgische en Nederlandse familienaam getekend kan worden. A. Marynissen, 
momenteel docent Nederlandse Taalkunde aan de universiteit van Keulen, heeft sindsdien op basis hiervan een 
aantal naamgeografische publicaties geschreven, waarin de spelling-, klank-, vorm- en lexicale variatie in de 
Nederlandse familienamen in zijn ruimtelijke verdeling onderzocht worden. Meer informatie over het project 
“Atlas van de familienamen in het Nederlandse taalgebied” op de website van het Instituut voor Naamkunde en 
Dialectologie van de K.U. Leuven: http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/ling/ozst/nkd/nkd.htm/ . 
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kwamen elementen uit de dialecten in de familienamen terecht. Een voorbeeld: het 
woord ‘bakker’ kan in de dialecten worden uitgesproken als bakker of als bekker. In de 
regio’s waar men bakker zei, werd in aansluiting hierbij de familienaam Bakker gevormd; 
in de gebieden waar de naam van het beroep in het dialect als bekker werd 
uitgesproken, ontstonden de familienamen Beckers, De Becker en varianten. De 
klinkervariatie -a-/-e- komt dus zowel in de familienamen als in de dialecten voor. 
Nochtans stemmen de klankgrenzen in de dialecten niet noodzakelijk exact overeen met 
de grenzen van de klinkervariatie bij de overeenkomstige familienamen. Onze 
familienamen zijn ruim 200 jaar geleden, ten tijde van Napoleon, definitief vastgelegd. In 
België gebeurde dat in 1795, in Nederland, dat later onder Frans bewind is gekomen 
dan België, kwam de verplichting om een vaste familienaam te laten registreren pas in 
1811. Na de fixering van de familienamen trad er verstening op: sinds 1795 resp. 1811 
kunnen de familienamen, bijzondere gevallen niet te na gesproken, niet meer 
veranderen. De dialecten daarentegen, als mondelinge vormen van taal, hebben zich al 
die tijd vrij kunnen ontwikkelen. De regionale klinkervariatie die we nu nog in 
familienamen aantreffen, is dus mogelijk ouder dan de klanktegentellingen in de huidige 
dialecten. 
 
Bij mijn onderzoek naar klinkercontrasten heb ik vaak vastgesteld dat in Vlaanderen het 
vocalisme van de familienamen en van zijn appellatieve tegenhanger in de dialecten nog 
nauw bij elkaar aansluit. In Nederland is die overeenstemming veel minder uitgesproken 
of zelfs afwezig. Dit kan er op wijzen dat de klankvorm van de Nederlandse 
familienamen bij hun fixering in 1811 aangepast is aan de standaardtaal. In Nederland 
was de standaardisering van het Nederlands in het begin van de 19e eeuw veel verder 
gevorderd dan in Vlaanderen. Kennelijk zijn een aantal dialectische eigenaardigheden in 
Nederland weggewerkt uit de familienamen. 
 
De moderne familienamen vertonen ook lexicale variatie. Anders dan in het 
Standaardnederlands heeft ieder dialect zijn eigen, typische woordenschat. Die 
dialectwoorden zijn deels bewaard in de familienamen. Uit de verspreiding van de 
familienamen blijkt b.v. dat er voor het begrip ‘kleermaker’ vier verschillende woorden 
met een eigen verspreiding in gebruik zijn geweest: naaier (FN Denayer e.d.), sutter (FN 
De Zutter, De Sitter), snijder (FN Snijers, Snieders e.d.), schreuder (FN Schreurs, 
Schreuder e.d.). Die woorden kunnen niettemin in de huidige dialecten weer verdwenen 
zijn. De lexicale variatie die we in de familienamen nu aantreffen, weerspiegelt immers 
de variatie die op het ogenblik van het ontstaan van de familienamen in de 
woordenschat van het Nederlands aanwezig was. De ruimtelijke verdeling van de 
lexicale varianten hoeft in de loop der eeuwen niet dezelfde gebleven te zijn. Uit mijn 
onderzoek wordt duidelijk dat contrasten in de Nederlandse familienamen vaak 
tegenhangers hebben in de moderne Nederlandse dialecten, zonder dat daarbij evenwel 
sprake is van een exacte afspiegeling of van een één-op-éénrelatie tussen beide. 

 
Wie interesse heeft voor de samenhang tussen dialecten en familienamen kan op 
zaterdag 17 maart 2001 terecht in de Landscommanderij Alden Biesen (Rijkhoven, 
Belgisch Limburg), waar de zesde editie van de “Nederlandse Dialectendag” zal 
plaatsvinden, georganiseerd door de Stichting Nederlandse Dialecten in samenwerking 
met het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw. Het thema zal “Dialecten en 
familienamen” zijn. Meer informatie over deze dag vindt u elders in dit tijdschrift. 
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