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eigennamen!

• deel van onze identiteit

• kerngegeven in administratie

• verknoopt met tradities en taal

• sociaal-cultureel-ekonomische reflectie
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een naam is ‘betekenisloos’

• het meisje Roos

• meneer Appel

• supermarkt Albert Hein

• cycloon Katrina

• de gemeente Stadskanaal
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maar niet zonder betekenis

• bij een sollicitatie

• bij partnerkeuze?

• voor familieverhoudingen

– vernoemen of niet

– familienaam voor een kind

• voor een productnaam

• een nieuwe stadswijk
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vandaag

• moderne voornaamgeving (hoofdmoot)

• familienamen en verspreiding

• waar komen Stadkanaalsters vandaan en 

waar gingen ze naar toe?

• namen in genealogisch onderzoek

• aan de hand van namenbanken
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namenbanken

gebaseerd op de hele bevolking

uit de gemeentelijke basisadministratie

2006 voornamen en in 2010 

2007 familienamen



voornamenbank

22 miljoen personen:

16 miljoen in 2006

+

2 miljoen † 1994-2006

4 miljoen † voor 1994
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voornamen

• eerste en volgnamen

• geboorteplaats, -land en -jaar

• familierelaties



wat hebben we

• vrij compleet beeld vanaf 1930

• goede schatting vanaf 1880

• streven: vanaf 1811
– ontwikkeling historische basisadministratie

– elke Nederlander die ooit heeft geleefd

een burgerservicenummer geven

(onderzoekproject LINKS)
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Roelof

populariteit (%) traditionele vernoemingsnaam
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Roelof

verspreiding
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Roel

verspreiding
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Rudolf

verspreiding
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Rudolf

populariteit (%) van traditionele naam > modenaam
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Roel

populariteit (%) van traditionele naam > modenaam
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Rud(y/i)

populariteit (%)  modenaam
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Ruud

populariteit (%) modenaam
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EK voetbal:

Ruud Gullit
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van traditie naar mode
Jan

Nelly

Femke

Jayden

Kevin

Ingrid

%

traditionele vernoeming



van oud naar jong

Mannen

Ronald, Marco, Erik, Erwin, Patrick, Jeroen, Dennis, 

Mark, Jeffrey, Kevin, Tom, Koen, Tim, Bas, Niels, Max, 

Daan, Bram, Sem

Vrouwen

Carla, Yvonne, Sonja, Ingrid, Jolanda, Karin, Monique, 

Sandra, Simone, Linda, Joyce, Kim, Laura, Iris, Anouk, 

Sanne, Fleur, Britt, Lotte, Julia



regionaal
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vrouwennamen met ‘chien’ mannennamen op ‘o’



een greep

vrouwen:

Afina, Alberdiena, 

Bouchiena, Ebeltje, Efina, 

Fennechien, Fokkelina, 

Geessien, Hilje, 

Hillechien, Hinderkien, 

Immechien, Klaassina, 

Kunna, Lubberdina, 

Lukje, Meiske, Naantje, 

Niessie, Oktje, Reinje, 

Rikste, Roelfina, Wije, 

Wubbina

mannen:

Aeilko, Aijolt, Boelo, 

Bronno, Dedde, Doeije, 

Edzo, Ekke, Emmo, 

Esdert, Feddrik, Garmt, 

Grieto, Hindricus, 

Hommo, Ipe, Ite, Jarko, 

Menne, Nanko, Oltman, 

Reint, Roelf, Siert, Tidde, 

Tjarko, Trienko, Wiert, 

Wijndelt, Wubbo



grote lijnen

• Van individuele namen naar

groepen van namen

• Jan Dirk Grietje Antje

• Hielke Sietse Jeltje Antsje

• Pepijn Floris Frederique

• Mark Paul Linda

• Noa Sem Bo
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naamgroepen

• welke namen worden vaak samen in één

gezin gevonden (1983-2007)?
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14 naamgroepen

• Traditioneel (protestants Jan, katholiek Johannes)

• Voormodern Nederlands (top ~1990 Mark)

• Modern Nederlands (kort Tim)

• Oudtestamentisch (Daniël)

• Fries (Jelle)

• Elite (Charlotte, natuur Amber)

• Frans (lang Dominique, kort Beau)

• Gemengd (Skandinavisch Niels)

• Modern (kort Puck)

• Engels (lang Michael, kort Nick, -y Nicky)

• Italiaans/Spaans (Lorenzo, Diego)

• Arabisch 1&2 (‘trad.’ Mohamed, ‘modern’ Yassine)

• Turks (Merve)
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naamgeving en geloof
traditioneel Nederlands geref.bond 1920

(dank Hans Knippenberg)

periode 1983-2007
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naamgeving en geloof?
traditioneel gelatiniseerd rooms-katholiek 1970

(dank Hans Knippenberg)

periode 1983-2007
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naamgeving en geloof
modern Nederlands (kort)                rooms-katholiek 1970

(dank Hans Knippenberg)

periode 1983-2007
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Friese namen

periode 1983-2007
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Engelse namen



30

‘elite’ namen
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voornamen

kaart van

Nederland 

relatief

belangrijkste

naamgroep

per postcode



maar zo is het niet altijd geweest

traditionele namen 

van ouderen

verhouding van 

gelatiniseerde en

Nederlandse vorm



van traditie naar mode
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sociale achtergronden naamgeving

twee onafhankelijke factoren

• opleiding (en inkomen) 
• laag/hoog

• levenshouding
• trendy/traditioneel
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naamgroepen en indicatoren



familienamen
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familienamen

• ontstaan uit bijnamen
• voornaam vader Willems

• beroep Timmerman

• adres de Leeuw

• herkomst van Gennep

• eigenschap de Groot

• van zuid naar noord ontstaan
• in Nederland vooral vanaf de 17e eeuw

• in 1811 had 70-80% al een familienaam
maar niet in het noorden



familienamenbank

16 miljoen

personen

in GBA 2007

10 miljoen

personen

in volkstelling 1947
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familienamen op -stra
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familienamen op -ing



familienamen op -ink
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verspreiding en migratie

• met verhuizingen verhuizen de namen 

mee

• hoe honkvast zijn namen?
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waar komen Stadskanaalsters vandaan…

en waar gaan ze naartoe

• we kennen (via voornamen) de relaties

tussen personen
• persoon, ouders, grootouders, overgrootouders

• we weten waar iedereen geboren is

• blijven Stadskanaalsters in Stadskanaal?



Stadskanaal 20/3/2011 44

waar komen Stadskanaalsters vandaan?

geboorteplaatsen van 

van huidige inwoners van 

Stadskanaal

die tussen 30 en 50 jaar oud zijn
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nakomelingen van Stadskanaalsters

geboorteplaatsen van

de kleinkinderen

van personen die tussen

1880-1890 in Stadskanaal

zijn geboren



namen en genealogie

Gerrit Bloothooft

Gerrit Bloothoofd 

Gerard Bloothooft

Gerard Bloothoofd

wie-is-wie in allerlei vermeldingen?

burgerlijke stand, bevolkingsregister, 

doop-, trouw-, en begraafboeken,

adresboeken, notariële akten, …



gegevenskoppeling op naam

– namen
• voornamen, familienaam

– tijden
• geboorte, huwelijk, overlijden

– plaatsen

– relaties tussen personen
• partner, vader, moeder, kinderen

Links project wil dit automatisch doen
voor 50-120 miljoen vermeldingen



besluit

Namen vertellen veel over

– onszelf

– maatschappelijke ontwikkelingen

– onze (familie)geschiedenis


