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Omdat Chinese namen zo kort zijn, worden ze bij een
onzorgvuldige uitspraak snel onverstaanbaar. Sprekers
van het Nederlands, die gewend zijn aan lange achternamen, kunnen de neiging hebben om persoonsnamen in
het Mandarijn te onduidelijk te articuleren.
De persoonlijke naam heeft in het Chinees naast de
gewone noemende functie ook een letterlijke betekenis
(Alleton 1993: 64-68): Dé ‘Deugd’, Zh n ‘Waarach‘Kracht’, Shèn
‘Schroomvallig’, Àilián
tig’, Lì
‘Lieflijke Lotus’, Démíng
‘Deugd Straalt’, Lilei
’Bloemknopje’,
Wlóng ‘Strijdlustige Draak’,
‘Uitverkoren Parel’.
Cizh
Vergelijk dit met de situatie in het Nederlands, waar de voornaam vooral in zijn noemende functie wordt gebruikt, zodat
Piet niet meer betekent dan ‘een man die Piet heet’. Voor de
meeste Nederlandse namen is wel een etymologische afleiding
te geven (Piet < Grieks pétr ‘rots’; Agnes < Grieks hagnós ‘heilig, rein’), maar deze betekenissen leven nauwelijks in het dagelijks gebruik. In het Mandarijn klinkt de letterlijke betekenis
van een naam vaak sterker door. Toch beschikt ook het Mandarijn over een klein aantal persoonsnamen die naast hun
noemende functie nauwelijks een andere betekenis hebben,
afgezien van de bovengenoemde grafische identiteit, het geslacht en eventueel een historische associatie, bijvoorbeeld Jí
voor mannen (persoonlijke naam van Confucius’ kleinzoon) en Zhàng
voor vrouwen.

Een verzameling van slechts een paar honderd verschillende familienamen wordt gedeeld door verreweg de
meeste Chinezen. Enkele van deze namen zijn bijzonder
frequent. In een telling van woonhuisaansluitingen in het
8% en de
telefoonboek van Peking besloegen de L ’s
9,5% van het totaal (Diànhuàbù 1995). Veel
Wángs
Chinezen hebben niet alleen dezelfde familienaam, maar
tegelijkertijd dezelfde persoonlijke naam. In figuur 4.1
49 keer voor; jn betekomt de naam Zhng J n
kent ‘leger’.
Figuur 4.1 Persoonsnamen in een Chinees
telefoonboek
(Diànhuàbù 1995: 286)
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Hoewel voor de persoonlijke naam in principe elke betekenis kan worden gekozen,
‘Radium’ (het scheikundige element) zeldzaam. Veel Chiblijven gevallen zoals Léi
nese namen weerspiegelen traditionele normen en waarden. Jongensnamen drukken
‘Immer Strijdlustig’, Chuánmeestal heldhaftigheid en beschaving uit: Yóngw
‘Cultuur Doorgeven’. Meisjes krijgen vaak namen die verwijzen naar lieftalwén
‘Elegante Geuren’ en Lì
‘Schoonheid’. Toch is
ligheid en charmes, zoals Xiùf n
in veel gevallen aan een Chinese persoonsnaam het geslacht van de drager niet af
te lezen. Namen zoals Zh n ‘Waarachtig’ en Démíng ‘Deugd Straalt’ worden zowel voor
mannen als voor vrouwen gebruikt.
Het geven van namen is aan trends en grillen onderhevig. Bekend is bijvoorbeeld
het revolutionair elan dat doorklinkt in de namen van kinderen die zijn geboren tij‘Oostwaarts’, maar ook: ‘op
dens de Culturele Revolutie (1966-1976): Xiàngdng
gericht’, Xuéqng
[Máo Zé-] dng
‘Leren van [Jing] Qng’ (Máo’s echt‘Culturele Revolutie’. In de steden treft men veel Engelse voorgenote), en Wéngé
namen aan, naast of ter vervanging van de Chinese naam. Deze tendens bestaat in Taiwan en Singapore sinds het midden van de twintigste eeuw en in de Volksrepubliek
sinds de jaren 1990.
Veel families houden zich aan de traditie om kinderen van dezelfde generatie
tweelettergrepige namen te geven waarvan hetzij de eerste, hetzij de tweede letter‘Briljante Deugd’ en zus Yngdé
greep verschilt. Voorbeelden: broer Xiodé
‘Dappere Deugd’; twee broers Yìwén
‘Volmaakte Beschaving’ en Yílì
‘Volmaakte Kracht’ en een zusje Yìxing
‘Volmaakt Parfum’; de broers Jngguó
‘Schering voor het Land’ en Wiguó
‘Inslag voor het Land’. De laatste twee
zeggen dan: Wmen shi “guó” zì bèi de. ‘Wij zijn van de generatie van het karakter
guó ’. Voor eenlettergrepige namen laat men op vergelijkbare manier ook componenten
‘Rood’ en Jng
‘Schevan karakters overeenkomen. Zo delen de broertjes Hóng
ring’ in de karakters van hun namen de component mì ‘zijde’ (§ 12.3.1).
Bij de uitspraak van Chinese namen zijn alle toonsandhiregels van toepassing,
inclusief die van bù ‘niet’ en y ‘één’ (§ 2.2.4):
(Lù Yngxio >) Lù Yóngxio
Hán Yúnhóng ~ Hán Y nhóng
(Ho Hiyun >) Háo Háiyun ~ Háo Hiyun
(M Yxing >) M Yìxing

De neutrale toon en het suffix -r komen niet in officiële persoonsnamen voor, maar
‘Dikkerdje’ (vanwege iemands uiterlijk), Xioyuèr
wel in bijnamen: Pàngzi
‘Kleine Jade’ (op grond van een persoonlijke naam, bijvoorbeeld voor iemand wiens
‘Fraaie Jade’ is), Xio Zhur
‘Zhutje’ (op basis
persoonlijke naam Jiyù
van de familienaam Zhu, zoals “Blankensteintje” in het Nederlands gebruikt kan worden als speelse aanspreekvorm voor iemand die Blankenstein heet).

