
CLAES HEYN ALS DUBBELE VOORNAAM

In Delft was in 1433, 1434, 1437, 1440, 1441 en 1442 Claes Heyn

Aerntsz. schepen . Claes Heyn is een dubbele voornaam en Aerntsz. het1

patronymicum. Dit blijkt uit het in de bronnen consequent op "-zoon"

eindigende patronymicum en het feit dat zijn broeder en leenvolger

enkel Heynrick (Heyn) Aerntsz. heette. De laatstgenoemde had een

dochter Ermgaert (Ermtgen) Heynricxdr., die uit haar huwelijk met

Willem Pouwelsz. een zoon Claes Heyn Willemsz. had. Ook bij deze

Claes Heyn Willemsz., nog steeds in Delft, is Claes Heyn een dubbele

voornaam en Willemsz. het patronymicum; hij is kennelijk naar zijn

oudoom vernoemd. Mij viel op dat de kinderen van Claes Heyn Willemsz.

met Claesz. of Claesdr. als patronymicum hebben volstaan, met het

eerste deel van diens dubbele voornaam dus.

In het algemeen valt te stellen dat bij middeleeuwse en zestiende-

eeuwse dubbele voornamen de naamdrager ook met één van de twee

bestanddelen kan worden aangeduid en dat dit met name bij het zich

voordoen van een dubbele voornaam als patronymicum gangbaar is.

In het indrukwekkende werk van Dr. S.A.C. Dudok van Heel, Van

Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten. Hun geschiedenis en

hun portretten, 2008, komt in een ononderbroken mannelijke lijn in

maar liefst zes opeenvolgende generaties (in de zesde verondersteld)

een "Claes Heijn Claesznszn" voor. Ik ken de bronnen niet en weet dus

niet of daarin, al dan niet afgekort, "-zoonszoon" te lezen valt,

maar het lijkt mij - in het licht van het vorenstaande - plausibel

dat het telkens (zeker vanaf de tweede van de zes opeenvolgende

gelijknamige generaties) om de dubbele voornaam Claes Heyn en het

patronymicum Claesz. (als bekorte vorm van Claes Heyn'sz.) gaat.

M.a.w. dat men in gevallen als deze bij het interpreteren van de naam

niet aan drie, maar slechts aan twee opeenvolgende generaties moet

denken. Mocht de analogie met de Delftse Claes Heyn Aerntsz. en Claes

Heyn Willemsz. opgaan, dan zou de heer Dudok van Heel in de in

aanmerking komende gevallen "-znszn" door "-zn" en "-znsdr" door

"-dr" dienen te vervangen.

Overigens trof ik in de tresoriersrekeningen der stad Leiden van het

midden van de vijftiende eeuw in de rubriek uitgekeerde lijfrenten

onder "Aemstelredamme" een lijfrente op het leven van een Claes Heyn



aan, gevolgd door een metronymicum . Hieruit blijkt m.i. overtuigend,2

dat Claes Heyn ook in Amsterdam een dubbele voornaam was.



1. Reinier Boitet [e.a.], Beschrijving der stadt Delft, 1729,
p. 108, 109. 

2. GA Leiden, archief van de secretarie 1253-1575, nr. 524,
fol. 47v, 48 (al was zijn moeder Ymme niet een dochter,
maar de weduwe van Harman Harmansz., vgl. nr. 523, fol. 42,
42v).
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