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Tot nog niet zo heel lang geleden was de keuze van voornamen sterk afhankelijk van en 

gekoppeld aan de voorgaande generatie. Omdat mijn opa Jan heette, luidt mijn eerste 

voornaam Joannes; Hubertus ontleen ik aan de naam van mijn andere opa, die Huub heette. 

Mijn vaders naam Piet leidde tot mijn derde voornaam Petrus en vanwege de katholieke 

nestgeur werd het rijtje afgesloten door de M van Maria. 

De tijd dat een kind gewoon genoemd werd naar vader, moeder, opa, oma, oom of tante lijkt 

momenteel voorbij te zijn; hetgeen niet inhoudt dat het kiezen van een voornaam er 

gemakkelijker op geworden is. Met ruim 1300 voornamen in het namenregister achter in het 

boekje 'Gelukkig met je naam', zou je toch moeten denken dat het kiezen van een naam voor 

de nieuwe wereldburger een fluitje van een cent moet zijn. Maar tegelijkertijd weten we, dat het 

kiezen van een naam veel meer inhoudt dan het nalopen van een lange lijst van mogelijkheden. 

Cecile Beijk heeft zich al enkele jaren verdiept in verhalen over en achtergronden van 

(voor)namen: ze verzamelde er een groot aantal verhalen over en luisterde vooral naar wat 

mensen over bepaalde namen te vertellen hadden. Haar zoektocht en interesse leidde 

uiteindelijk tot dit boekje, waarin veel van deze verhalen of fragmenten ervan een plaats hebben 

gekregen. Heel bijzonder zijn de illustraties, waarin (stam)bomen en kinderen het terugkerend 

motief vormen: creatief gemonteerde collages op basis van kunstwerken of foto's. Zo 

ontstonden o.a. op aardige varianten op Michelangelo's 'scheppende hand' (p. 64), Chagall's 'Ik 

en het dorp' (p. 22), Matisse's 'La deserte' (p. 28) en Cezanne's 'Vue du Château noir' (p. 40). 

Een leuk boekje om cadeau te geven of als geschenk te krijgen; niet alleen voor jonge ouders 

die op zoek zijn naar een naam voor hun kind, maar ook voor 'verzamelaars' van verhalen en 

anekdotes over (voor)namen. 

 


