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Nederland   

16 miljoen+ mensen met een naam
miljoen+ aardrijkskundige namen
miljoen+ bedrijfs en productnamen
..

vaak met georeferentie
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geografische verdeling

Namen zijn niet homogeen verdeeld
omdat onderliggende factoren dat niet
zijn
– sociaal-economisch/cultureel
– taal en dialect
– landschap
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samenhang

Hoe hangen namen samen
– welke namen tref je bij elkaar aan
– en waar tref je ze dan aan
– en waarom

Datamining
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twee voorbeelden

Voornamen
– samenhang tussen voornamen
– relatie met inkomen, opleiding, levensstijl, 

geloof
– geografische verdeling

Familienamen
– geografische verdeling (tool)
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unieke bestanden (GBA)
Voornamen
16 miljoen + 5 miljoen (overleden) personen
– alle voornamen
– geboorte(datum,plaats/postcode,land)
– woonplaats(postcode)
– ouders (gekoppeld)

Familienamen
16 miljoen personen
– geboorte(datum,plaats,land), woonplaats
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voornamen

5 miljoen verschillende (compleet)
500.000 enkele voornamen
200.000 enkele voornamen (0-25 jaar)

– elke naam afzonderlijk bestuderen?
– groepering is mogelijk

• tav naamgevingsmotieven
• biedt grote statistische voordelen



Theelezing Meertens Instituut - 2008 8

hoe uniek is naamkeuze? Zipf!
170.000 voornamen van 3.5 miljoen kinderen

(1983-2001)
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groepering: samenhang in gezin
top-10 broers van Maria

1,20Martinus
1,47Gerrit
1,49Marinus
1,53Pieter
1,65Hendrik
1,70Willem
1,85Petrus
2,51Jan
3,21Cornelis
6,17Johannes
frequentie (%)naam
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naam-aantrekking

hoeveel keer vaker dan gemiddeld komt
Jan als broer van Maria voor

P(Jan | Maria)
P(Jan)

relatie is symmetrisch
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meeste samenhang

= 9.50 
vaker dan 
kans

6,91Caitlin, Megan
6,91Carolien, Marjolein
6,93Auke, Sietse
7,06Evelien, Marjolein
7,15Jildou, Marrit
7,18Jill, Lynn
7,37Noud, Ward
7,69Allard, Ewoud
7,86Gijs, Teun
9,50Oscar, Victor
aantrekkingnaampaar
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meeste samenhang n>10.000

3,01David, Ruben
3,03Mike, Nick
3,14Daan, Koen
3,22Mike, Roy
3,25Bas, Tim
3,46Martijn, Sander
3,95Maarten, Wouter
4,38Bas, Tom
4,52Martijn, Jeroen
4,59Lars, Niels
aantrekkingnaampaar
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groepering

alleen voor 1409  frequente namen
• ivm statistische betrouwbaarheid
• 75% van alle kinderen

34 naamgroepen

verdere reductie tot 14 hoofdgroepen
• ivm overeenkomstige soc-econ relaties



Theelezing Meertens Instituut - 2008 14

14 hoofdgroepen
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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sociaal-economische
achtergronden

Relaties leggen met naamgeving op 
gezinsniveau is nauwkeurigst

Wegener Direct Marketing
– Grote Consumenten Enquete sinds 1994
– 1,12 miljoen huishoudens (17%) per 5 jaar
– 281.000 huishoudens geschikt

• met informatie over namen kinderen (512.000)
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WDM gegevens

Inkomensklasse (7) 
• tov modaal inkomen

Hoogste opleiding (7)
• LO, LBO, MAVO, MBO, VWO, HBO, WO

Levensstijl (GeoType) (20)
• welgestelde beleggers, gulle donateurs, groene

hobbyisten, modieuze twintigers, intensieve
internetters, stoere muziekfanaten, …
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naamgroepen en inkomen
histogrammen
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naamgroepen en inkomen
factoranalyse
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naamgroepen en opleiding
histogram
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naamgroepen en opleiding
factoranalyse
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naamgroepen en levensstijl
factoranalyse
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levensstijlen

Sociale gelovigen
Culturele intellectuelen

Regionale risicomijders
Sportieve luxezoekers
Welgestelde beleggers

Financieel beperkten
Prijsbewuste consumenten

Nieuwsgierige amusementzoekers
Modieuze twintigers
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namen in kaart

georeferentieniveau
– postcode-4, plaats, Kloeke, Corop, soc-ec

aantal gegevens op gekozen niveau
• 3600 pc4 gebieden met kinderen
• gemiddeld 60 kinderen per jaar per pc4
• aggregeren over tijd: 25 jaar
• aggregeren over namen: naamgroepen
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naamgeving en geloof
traditioneel Nederlands geref.bond 1920

(dank Hans Knippenberg)
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naamgeving en geloof?
traditioneel gelatiniseerd rooms-katholiek 1970

(dank Hans Knippenberg)
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naamgeving en geloof
modern Nederlands (kort)                rooms-katholiek 1970

(dank Hans Knippenberg)
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naamgeving en regio
Nynke (regionaal)                                  Femke (landelijker)
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namen en opleiding
Engelse namen opleidingsniveau 1985

corop
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namen en inkomen
elitenamen inkomen 1982 

sociaal-economische gebieden
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Arabisch stedelijkheid
CBS type 3/4/5
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voornamen
kaart van
Nederland

relatief
belangrijkste
naamgroep
per PC4
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in samenvatting (voornamen)

samenhang tussen namen (in gezin)
• gemeenschappelijkheid van groepen ouders

samenhang met inkomen/opleiding, 
levensstijl, geloof

• naamgeving in overeenstemming met sociale
omgeving

daarmee gekoppelde geografische
verspreiding
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meer…

Naamgeving in multiculturele gezinnen
• welke identiteit wint?

Vernoeming
• nog steeds, maar anders?

Dynamiek in naamgeving
• valt naamgeving te voorspellen?

Lokale naamgeving
• bestaat die nog buiten Bunschoten en Urk?
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familienamengeografie

relatief weinig migratie
naamverspreiding nog indicatief voor
ontstaansperiode?
als dat zo is, mogelijke relaties met
– sociaal-culturele structuren
– taal en dialect
– landschap
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onderzoekinfrastructuur

on-line tool voor kaartproductie
op plaatsniveau
gebaseerd op GBA2007

• geen telefoonboek -> dus privacyprobleem
– n>4
– vindbaarheid persoon <1:500.000

zoeken met reguliere expressie
• filter waaraan meerdere namen kunnen voldoen
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www.meertens.knaw.nl/familienaam_gemeente_test/regexp.php

link met dank aan Jan Pieter

stra$ (absoluut) 169.243 stra$ (relatief)
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klankverandering
(familienamen relatief)

schult (4.191) scholt (24.303) schout (20.285)
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patronymisch suffix
(familienamen relatief)

se$ (111.866) sen$ (508.927)                    sens$ (25.467) 
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toponymisch element
(familienamen relatief)

horst$ (hoogte met hakhout, 59.595) donk$ (rivierduin, 21.816)
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NamenLab
(Alfalab/Clarin)

“trusted repositories” van namen
• nationaal namencentrum

georeferentie als belangrijke verbinding
tussen bestanden
tools om relaties binnen en tussen
naambestanden te exploreren
relaties met externe bestanden
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naambestanden

Familienamen
• 2007, 1947 (NFD), 19e eeuw | integreren

Voornamen
• 20e eeuw, 19e eeuw | integreren

Toponiemen
• top50/top10

Microtoponiemen
• to do

Straatnamen
…
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samenvattend

de kracht van bevolkingsbrede analyse
de mogelijkheden van correlatie
de exploratie m.b.v. kaarten
integratie
raakvlakken


