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EEN EN ANDER OVER, FRIESCHE EIGENNAMEN.
„Es geht eben den Eigennamen wie
„den Büchern: hábent sua fata."

I.
1. Onder bovenstaanden titel wil ik Her eenige kleine
opstellen plaatsen, waar in over friesche eigennamen, zoo
wel plaats- als personennamen, in taalkundigen zin gehandeld worden zal. Dat onderwerp, uit der aard dor en onhandelbaar, zal 'k trachten los en luchtig te behandelen,
op dat 't den vriendeliken lezer niet verdrieten moge.
Daarom wil 'k hier bij ook niet 't een of ander bizonder
stelsel volgen, maar, zonder keuze, aangrijpen en beschrijven wat m' in de hand komt of liever voor den geest
komt, en als van zelven uit m'n pen vloeit. Dien ten
gevolge zullen de volgende opstellen ook slechts los samen
hangen. Ook zal 'k niet stijf voet bij stuk houden en me
slaafsch bij m'n onderwerp alleen bepalen, maar hier en
daar, als er aanleiding en gelegenheid toe i s , links en
rechts afdwalen van den rechten weg, tot m'n eigen genoegen , e n , zoo 'k hoop, den lezer niet tot ergernis.
Voor daad en schijn beiden van geleerdheids-kramerij heb
ik me willen wachten, en tot 'n deftigen stijl of zwierige
basterdwoorden kan noch wil ik m'n pen dwingen. Zoo
neme men deze opstellen voor niet meer en voor niet minder als voor wat ze zijn, sliucht end riucht, naar den
echten aard der Friesen,
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2. Peasens is de naam van 'n bekend visschersdorp in
Oost-Dongeradeel aan de Wadden, waar van de bewoners,
zoo als dit in den regel 't geval is met visscherlui, zich
in tongval, zeden en kleeding min of meer onderscheiden
van andere Friesen. De naam Peasens is samengetrokken
uit Peasenes, Pease-nes; nes = neus == vooruitstekende
landpunt; maar wat is pease ? — Ook 'n stroomke, waar
aan 't dorp Peasens leit, draagt dien zelfden naam en
vormt de grens tusschen Oost- en West-Dongeradeel. Dit
stroomke is ongetwijfeld geen gegravene vaart, maar oorspronkelik 'n kreek of kil, 'n natuurlike afvloeiing van 't
water uit de hooge kleilanden benoorden Dokkum, naar
zee, vóór dat de zeedijk d' uitwatering er van belette. Uit
den naam Peasens blijkt dat 't stroomke z'n naam van 't
dorp , of liever van d' eigenaardige gesteldheid van den
grond, waar op 't dorp geboud geworden i s , ontfangen
heeft, en niet omgekeerd, zoo als overigens de regel i s ,
't jongere dorp naar den ouderen waterloop. De naam
Peasens komt oorspronkelik dan ook niet aan 't stroomke
toe; oorspronkelik draagt dit den naam van de Donger.
Hier van is de naam van de grietenijen Dongeradeel, beoosten en bewesten de Donger, afkomstig.
Eagum (Eage-hum, -hem, -ham, -heem, -hiem, -heim,
-home := woonplaats van Eage, fr. mansnaam) is 'n klein,
maar zeer landelik-schoon dorpke in Idaarderadeel. Of
eigenlik, 't is geen volslagen dorp meer, want de kerk is
er in 't jaar 1838 afgebroken en niet weer herboud; maar
de toren heeft men toen staan gelaten, en die staat er nog
op 't oude kerkhof, dat nog tot begraafplaats dient. Deze
oude toren, met z'n eigenaardig friesch torendak, levert,
te midden van eenig geboomte, met de lieve, landelike
omgeving, 'n schilderachtig geheel o p , en begeesterde 'n
frieschen dichter tot 't zingen van 't bekende liedje :
Der în det tropke beamen,
Der stiet sa'n alde t û r , enz.
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Bovendien is Eagum in Friesland bekend door 't oude
zegje : to Eagum by de runde skoärstien (de naam van 'n
boerehuis) is 't mids /en de wrald. Anderen zeggen ook:
To Eagum, thrye tredden f en de tûr, enz. Men voegde
er dan nog bij : dy 't net leawt, ken 't nei tredde ! Wat
aanleiding gegeven heeft tot dit zonderlinge volkszegje,
dat oudtijds door zeer eenvoudige lui ook geloofd werd,
weet ik niet.
3. Maar over de bizonderheden van Peasens en Eagum
wild' ik hier eigenlik niet schrijven, wel over de spelling
van de namen dier dorpen. In den laatsten tijd toch
vindt men die namen dikwijls Paesens en Aeguna geschreven, met ae in plaats van ea. Zoo b.v. op de landkaart
van Friesland van J. Kuyper (Leeuwarden, Hugo Suringar,
1868) en (Aegum) in Witkamp's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland (Tiel, D. Mijs), enz. Intusschen
is dit verkeerd; de friesche tweeklank ea is geheel iets
anders als 't klankteeken ae; dit laatste stelt, zoo wel in
't hedendaagsche friesch als in 't oud-hollandsch en in
't vlaamsch, niets anders voor als 'n lange, zuivere, 'n
volkomene a, de zelfde klank die tegenwoordig in 't nederlandsch, in geslotene lettergrepen, door aa afgebeeld wordt.
De schrijfwijze Paesens en Aegum vordert dus d' uitspraak
Pasens en Agum; maar zoo bieten die dorpen niet, en
zoo worden z' ook door geen enkelen Fries genoemd. De
friesche tweeklank ea, die uitgesproken wordt ongeveer als
de klank in 't nederlandsche woord beer, met 'n naslag
van a, komt zoo min in de nederduitsche als in de hoogduitsche tongvallen voor, en even min in de hoogduitsche
en nederlandsche schxijftalen. Dit is dan ook d' oorzaak,
waar door Hollanders en andere niet-Friesen er toe gebracht
geworden zijn om in genoemde plaatsnamen ea met ae te
verwisselen. De ea immers is hun volkomen onbekend;
welke Hollander ook kent friesch, of acht die taal z'n
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aandacht weerd ? Dat vreemden echter die klanken verwisselen , laat zich begrijpen; maar tegenwoordig worden
de Hollanders in deze wanspelling wel door sommige
Friesen nagevolgd. Daarom vestig ik er hier d' aandacht op.
De klank ea werd oudtijds (en ook nog wel) in een
letterteeken vereenigd geschreven. Dit dubbele letterteeken schreef men Æ of æ , dus de a voor de e. Dat was
wel verkeerd, maar men deed ' t , omdat op die wijze
e en a zich gemakkelik tot een teeken vereenigen lieten,
wat niet geschieden kon als men de e voor de a wilde
houden. Door deze schrijfwijze Ægum en Pæsens kon 'n
vreemdeling ook geleidelik tot de meening komen, zoo
als dan ook geschied i s , dat men hier met ae, en niet
met ea te doen had.
I n sommige nederduitsche tongvallen wordt de volkomene
a sterk blatende, blærende, dus naar den klank van 't
fransche woord père zweemende, uitgesproken. In 't zoogenoemde strandhollandsch, dat is d' eigenaardige tongval
van de bewoners der hollandsche visschersdorpen aan de
Noordzee (Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, Scheveningen)
is dit vooral 't geval.
Ook spreken vele gekunstelde
vromen (geaffecteerde dames) in de hollandsche steden,
met die blatende a. Als men dezen klank afbeelden wil.
doet men dit gewoonlik met 't letterteeken ae. Dit is
in zoo verre ook goed, als men dan maar vooruit weet,
w e l k e klank men daar mede uitdrukken wil. Maar om,
vooral voor Duitschers en Zuid-Nederlanders, misverstand
te voorkomen en verwarring met de hoogduitsche ae of 'd,
en met de zuid-nederlandsche ae (= aa), zoo is 't beter
zulks met æ , des noods met ææ te doen.
Zoo als bekend i s , schreven de Vlamingen en Brabanders in Zuid-Nederland, tot voor twintig, dertig jaren, æ,
waar de Noord-Nederlanders aa schrijven. Thans hebben
ze, om de wille eener gewenschte eenformigheit, hun
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redelike ae opgeofferd aan d' onredelike aa van NoordNederland. Jammer genoeg ! De Noord-Nederlanders hadden in dezen tot de Zuid-Nederlanders komen moeten, en
tot de goede spelling hunner eigene voorouders, waar ze
in den dommen pruiketijd van afgeweken waren, terug
keeren moeten. Toen de verdichte verhalen van den Vlaming CONSCIENCE eerst uit kwamen , werden z' ook in
Noord-Nederland op hoogen prijs geschat en met graacüte
gelezen. Vele Noord-Nederlanders waren toen nog zoo
weinig met de vlaamsche spelling en uitspraak bekend,
dat ze meenden, de Vlamingen spraken de volkomene a,
even als de hollandsche visscherlui, al blarende u i t , en
daarom was 't, naar hun meening, dat CONSCIENCE „Siska
van Rosemael" schreef voor Roseinaal, „de Pkeg der
dorpen" voor de Plaag, „het Wonderjaer, B«es Gansendonk , Hugo van Craenhove," enz. Ik hoorde, bij 'n
voorlezing, door 'n Hollander, van CONSCIENCE'S werken ,
die ae zelfs al blatende uitspreken. Maar die zelfde snuggert sprak ook uit meur, gebeur, enz. waar CONSCIENCE
op redelike en vlaamsche wijze muer en gebuer voor muur
en gebuur geschreven had!
Intusschen, wel verre dat de Zuid-Nederlanders hun ae
al blatende uitspreken zouden, vervallen ze juist in 't
tegenovergestelde uiterste en spreken ze de volkomene a zoo
zwaar u i t , dat ze soms nagenoeg als volkomene o luidt,
altijd echter even na of nader aan d' o grenst als aan d' a.
Die zware klank der a hoort men reeds, zoo dra men, uit
Holland komende, den Moerdijk achter den rug heeft; of
liever, reeds aan dezen kant van den Moerdijk, in 't
dorp Strijen, helt de a sterk naar de o over. Hoe verder
men in Brabant komt, hoe zwaarder de a wordt. Midden
in Noord-Brabant klinkt ze reeds midden tusschen o en a
in. Antwerpen heeft nog oa, maar die klank heeft reeds
meer van o als van a; Brussel heeft nagenoeg volkomene o
in plaats vau a; Leuven drijft het nog verder, zoo dat zelfs
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o nog te helder in 't oor der inwoners klinkt, en z' er
van d' a 'n klank maken die naar 'n doffe hoogduitsche u
zweemt. 'T zelfde kan men opmerken als men van Harlingen naar Emden reist. Te Harlingen en te Franeker
prææt men, met blærende a, te Leeuwarden praat men
met zuivere a. Zoo dra men de Lauers achter den rug
heeft, dus te Fisvliet en te Grijpskerk reeds, en zelfs nog
bewesten Lauers, te B u i u m , begint de a naar de o over
te hellen. In de stad Groningen proat men met oa, volkomen het midden tusschen o en a houdende. In 't
Oldamt heeft deze klank reeds veel meer van o als van
oa; maar te Nieueschans, Weener, Leer en Emden
wordt niet meer geprææt, gepraat noch geproat, daar
proot men. — Maar genoeg ! de ae of de æ van de hollandsche visscherlui en de ae van de Vlamingen heeft met de
friesche ea niets te maken.
4. Nog enkele andere plaatsnamen vindt men in Friesland, waar de ea-klank in voor komt. Dat zijn : Eangwirden, Eangwierum, Eangwerd, Eakinga, Pean, Eamburen,
Meamerd, Weakens, Eaminga,, Eassinga, Eabinga, de Wease.
Eangwirden, de naam van 'n grietenij, tegenwoordig
gemeente, schrijft men meestal Ængwirden, op ouderwetsche wijze. Ook vindt men in den laatsten tijd dikwijls
Aengwirden; dat is Aangwirden, en dus even verkeerd als
Pasens en Agum. Dan kan de spelling Engwirden, die
ook al gebruikt wordt, nog beter door den beugel, al is
z' eigenlik ook al verkeerd. De namen van 't dorp Eangwierum en van 't oude klooster Eangwerd of Eangwird
in Rauwerderhem, worden tegenwoordig bijna nooit anders
als Engwierum en Engwerd geschreven; trouens men kan
hier, in deze geslotene lettergreep, ook bijna geen onderscheid hooren in d' uitspraak tusschen den frieschen
klank ea (in ,eang) en den hollandschen onvolkomenen eklank (in eng), wat in opene lettergrepen juist wel 't ge-
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val is. Zoo kan de spelling Engwierum en Engwerd,
door langdurig gebruik gewettigd, heden ten dage niet
meer als verkeerd beschoud worden. Of de namen van
't dorpke Engwier in Wonseradeel en van 't gehucht
Engeburen bij Grou oorspronkelik ook Eangwier en Eangeburen geschreven worden moeten, weet ik niet; 't is wel
te denken! Intusschen moet men die ea hier niet meer
te pas brengen, en dit zelfde geldt ook van den dorpsnaam
Engelum, dat is Engele- (Eangele ?) hum. Engele's woonplaats j en eveneens van de friesche plaatsnamen in Groningerland : Engelbert (dorp in 't oude Gorecht), Engelum
(buurt bij 't dorp Oldeliove) en Engeweer (buurt bij 't dorp
Middelstum) dat volkomen overeenstemt met 't westerlauersche Engwier; en van Engerhafe in Oost-Friesland.
Eakinga is de zuiver friesche naam van 'n buurt bij 't
dorp Appelscha, die ook door de verwarring van ea en ae,
in WITKAMP'S W o o r d e n b o e k nu al Akinga hiet. — ' N
buurt bij 't dorp Grou hiet Pean, en 'n ruime waterplas
of 'n meertje, waar die buurt aan gelegen i s , draagt naar
dat Pean den naam van Peanster I e , Peansterie of, als
men wil, Peansteree (Ie, Ee — water). Deze overigens zoo
duidelike naam wordt, door dat velen den naam der buurt
niet kennen, tegenwoordig dikwijls Pinksterie genoemd en
zelfs zóo geschreven. Zoo komt er misverstand, en later,
als men in 't geheel geen friesch meer verstaan zal, zoekt
men misschien, wat of toch wel 't pinksterfeest met dit
meertje te maken had. 'N geslacht te Grou wonende,
draagt naar deze buurt den naam van Peanstra, dat is in
't oudfriesch: iemand te Pean 't huis hoorende, 'n peanster in 't hedendaagsche friesch. Maar deze geslachtsnaam
wordt tegenwoordig Peenstra geschreven; men heeft zich
naar 't hollandsch, dat d' ea niet kent, geschikt.
Eamburen is de naam van 'n gehucht bij 't dorp Parrega. De kaart van KUYPER en 't woordenboek van W I T KAMP hebben beiden verkeerdelilc: Aemburen. Dit Eam-
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buren is Eame-bûren, de buurt van Eame, 'n friesche
mansnaam, en van dezen mansnaam, mogelik wel van
den zelfden persoon, is ook de naam Eaminga, 'n state
eveneens onder Parrega gelegen, afkomstig. HETTEMA (Oud
en nieuw Friesland; Leeuwarden, 1840) geeft den naam
van deze state verkeerdelik als Eminga op. Overigens
leit er nog 'n Eminga-state (dat slechts in tongval van
Eaminga verschilt) bij Finkum.
Meamerd, zoo hiet 'n gehucht onder Winsum in Baarderadeel. Het wordt ook wel Memerd en Memert geschreven,
maar dat is verkeerd; à! uitspraak van dezen naam eischt
ea. Onder Hallum echter leit 'n state die oorspronkelik
Memerd hiet, maar tegenwoordig meest Memerda genoemd
wordt, en die in den laatsten tijd bekend geworden is
door dat men in den terp aldaar vele angelsaksische munten en andere oudheden vond. Memerda, 'n naam die ook
als geslachtsnaam nog in Friesland voor komt, is niets
anders als d' oud-friesche tweede naamval van 't woord
Memerd. Memerda-state is letterlik Memerd's state, de
state van of te Memerd. Memerda als geslachtsnaam
is eveneens letterlik: van Memerd, zooals Ferwerda,
Holwerda , Rauwerda, van Ferwerd, van Holwerd, van
Rauwerd beteekent. Memerd verschilt slechts in tongval
van Meamerd; 't zijn zuiver friesche plaatsnamen, saamgetrokken uit Meamwerd of Meemwerd. Dit wil ik echter
later nader aantoonen.
Weakens (Weak-nes, weake nes, weeke nes, dat is: vooruitstekende landpunt, waar de grond week is) is de naam
van 'n buurt onder Ooster-Littens. Terwijl 't bovengenoemde
Meamerd dikwijls tot Memerd verknoeid wordt, vervalt
men met dit Weakens in 'n ander uiterste en maakt e r ,
even verkeerd, Waekens en zelfs wel (HETTEMA) Waaken van.
Eaminga en Eabinga zijn de namen van twee oude staten.
Eaminga is boven, bij Eamburen, reeds genoemd; Eabinga
leit bij Hyum , en 't geslacht Eabinga droeg z'n naam
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naar deze state. Onder Blya leit 'n state Abinga, die
ook wel Eabinga genoemd wordt. Eabinga of Abinga is
trouens slechts verschil van tongval, en geformd van den
frieschen mansnaam Eabe of Abe.
Eabinga is ook weer, als Memerda, 'n tweede naamval; men denkt er zich 't woord state achter. Eabingastate dus, en Eaminga-state, is zuiver oudfriesch enbeteekent letterlik: de state, de eigenerfde, bevestigde woonstede van de kinderen of van •'t nageslacht van Eabe, en
van Eame. Eabing — zoon van Eabe, enz. Men ziet.
dit ga van Eabinga, Eaminga, Hettinga, Tjallinga, enz.
is niet 't zelfde als 't ga van Abbega, Parrega, Wolvega; dat laatste is ga — dorp; dit is a, Eabing-a (en
niet Eabin-ga), de tweede naamval van Eabing. Ook op
dit punt wil i k , in deze opstellen , later terugkomen. —
Eabinga en Eaminga worden nog heden dikwijls Æbinga
en Æminga geschreven.
;
N buurt of gracht binnen de stad Leeuwarden, en ; n
buurt in 't dorp Oldeboorn dragen den oudfrieschen naam
van de Wease; 't Ureterp is 'n Weasedijk. Men spelt dien
naam meestal Weaze; maar die z is geen friesche letter,
en kan niet in 'n friesch woord gebruikt worden, dus ook
niet in Peasens, zooals WITKAMP (Peazens, in •'t artikel
„Dongeradeelen-") heeft. JN andere, dikwijls voorkomende
wanspelling is Waeze. Wease wil zeggen: weeke slik,
weeke modder, natte moude. En oudtijds, toen de tegenwoordig zoo genoemde buurt slechts 'n laag en onbestraat
voetpad was, dat zich, achter de huizen en erven van
den zekerlik reeds vroeger behouden Wirdumerdijk om,
langs 't water, langs de Potmarge uitstrekte, toen zal 't
er daar ook vaak genoeg weasig uitgezien hebben.
5. Friesche personen- en geslachtsnamen, waar in de eaklank voor komt, zijn er ook genoeg. De meest bekenden
zijn de mansnamen : Eabe, Eable, Eade, Eadje, Eadse,
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Eake, Ealse, Eale, Ealtje, Eame, Eamke, Earnse, Easge,
Easger, Easke, Easse, E a t e , Geale, Gealtje, Gealke, Heabele, Teade, Teadse, Teake, Teakele, en Reamer,- en de
vrouenamen : Eabke, Eabel, Eabeltsje, Eadke, Eadske,
Eake, Gealtje, Heabeltje, Teadje, Teadske, Teatske, Teakje,
Teakel, Reamerke. Van al deze namen geldt, wat hier
boven gezeid is van de plaatsnamen met ea; allen namelik worden z' ook wel met æ gespeld, 't welk door den
beugel kan; en ook wel met a e , dat geheel verkeerd en
onzinnig is. Vooral in den laatsten tijd verdringt in deze
namen (dikwijls door den invloed van niet-friesche, der
friesche taal onkundige onderwijzers en amtenaren van den
burgerliken stand) die domme ae de redelike ea hoe langer
hoe meer. Zie er de geboorte-, trou- en doodberichten
in de L e e u w a r d e r C o u r a n t maar eens op n a ! Misschien houdt de lezing van dit opstel nog hier en daar
'n enkele ea in stand en op haar plaats. Wat me genoegen doen zou !
Het tamelik groote getal personennamen met ea kan tot
'n klein getal stammen herleid worden. Eabe (oorspronkelik 't zelfde als Iebe, Ybe, Yeb en Abe) is zulk -"n stam,
waar de mansnamen Eable en Heabele en de vrouenamen
Eabke, Eabel, Eabeltje en Heabeltje afleidingen, verkleinformen van zijn, of daar mede slechts 'n tongval-verschil
opleveren. Heabele en Heabeltje worden tegenwoordig ook
wel Hebele en Hebeltje genoemd en geschreven. •— 'N
andere van die stammen is Eade (oorspronkelik een met
lede, Yde en Ade) en d' afleidingen daar van zijn: Eadje,
Eadse , Eake (dat is versleten van den verkleinform Eadeke),
en Eadke, Eadske. De vrouenaam Gealtje wordt tegenwoordig , hoofdzakelik in de friesche steden (waar de friesche taai-verkrachting vooral van uitgaat), veelal als Geeltje
gesproken en geschreven. Eveneens is 't met den mansnaam Teakele, die op 't eiland ter Schelling tegenwoordig
Tekele genoemd en geschreven wordt; de friesche taal die
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op dat eiland nog de volkstaal (in 'n eigenaardigen en
belangrijken tongval) uitmaakt, heeft daar ook 'n zwaren
post om zuiver en in stand te blijven, omdat ter Schelling
tegenwoordig in staatkundigen zin, tegen recht en rede in,
tot Holland gerekend wordt, en er alle onmiddellike aansluiting aan de friesche taal van 't vaste land ontbreekt.
De mansnaam Reamer en de vrouenaam Reamerke
komen in dezen zuiveren form weinig meer in Friesland
voor. Van Reamer heeft men Riemer gemaakt en van
Reamerke Riemke. Niet vreemd ! De friesche tweeklanken
ea en ie (dat is eigenlik ia, en geenszins de liedendaagsch
hollandsche ie =• volkomene i) zijn zóo na verwant dat ze
dikwijls in elkander over gaan; maar de ie heeft nog dit
voor, dat ze niet vreemd schijnt in 'n hollandsch oog;
zoo veel te meer aanleiding tot overgang van ea in ie.
Dit friesche Reamer of Riemer is 't zelfde als 't oudhollandsche Roemer, zoo als de bekende Roemer Visscher
hiette, en als het oudzeeusche Reimer. Naar dit Reimer
droeg de stad Reimerswaal (Reymerswale) op 't zeeusche
eiland Zuid-Beveland, die in de 17de eeu verdronken en
verzonken is , en die de Hollanders natuurlik in hun tongval Roemerswaal en Romerswael noemden en schreven,
haar naam. Ook mag de geslachtsnaam Romer (Roemer)
die in vele streken van Duitschland, vooral in de neder(plat-) duitsche streken van Noord- en West-Duitschland
veelvuldig, en eveneens in Nederland voorkomt, oorspronkelik wel zulk 'n nederduitsche personennaam Roemer
wezen. De schrijfwijze Romer met d' uitspraak Reumer en
de daar bij gedachte beteekenis van Romein, is dan aan
lateren, hoogduitschen invloed te wijten. De personennaam Reamer, Riemer , Roemer, Romer, Reimer is 'n
afslijting, en luidt voluit in 't oudfriesch en 't angelsaksisch : Redmar , Hredmar, in 't oudduitsch (oudfrankisch) :
Rodmar, Ruodmar, Hruodmar. De form Redmer komt
nog heden ten dage , nevens Reamer, Riemer, Remmer,
v. F. xiii. '
11
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Bimmer, Rimke, Remke, in Friesland voor;, en in OostFriesland zijn van dezen naam de formen Redmer, Rödmer,
Reinier en vooral Remmer nog in volle gebruik. De geslachtsnamen Riemersma, Riemsma, Remmersma, Remmerda, Remkema in 't westerlauersche Friesland, Remmersna in Oost-Friesland, Remmers en Reimering in Holland en Neder-Rijnland voorkomende, zijn van den mansnaam Reamer, enz. geformd.
6. Geslachtsnamen met den ealdank er i n , komen heden ten dage weinig meer in Friesland voor. D' oude geslachten Eabinga, Eaminga, Eassinga, Easgema zijn uitgestorven ; hun namen, als zoodanig, leven niet meer in
Friesland, voor zoo verre mij bekend is. Wel dragen echter
nog verschillende staten en saten in Friesland, die in oude
tijden door die geslachten gesticht, bewoond of erfelik bezeten geworden zijn, die oude namen. Menschen en gantsche geslachten gaan, spoorloos soms, voor bij; hun namen lijkwel blijven verbonden aan den bodem waar op en
waar van ze leefden. Teakema en Teakes vond ik nog
als geslachtsnamen waar deze oude friesche klank nog in
bewaard is, en ook Bearda, dat zeker de naam van 'n
zeer oud geslacht is.
7. Van al de boven opgenoemde personennamen met ea,
komen er overigens in Friesland nog heden 'n aantal afleidingen , zoowel plaats- als geslachtsnamen voor; met andere woorden: die personennamen dienen als stam woord
voor verschillende geslachts- en plaatsnamen Zoo ik die
hier wilde opnoemen, zou 't 'n dorre lijst worden, ongeschikt ter lezing. Daarom wil 'k me hier slechts bij ^n enkelen van die namen bepalen, hoewel dat onderzoek overigens verrassende uitkomsten dikwijls oplevert, en voor den
schrijver 'a aangename studie is. Nemen we dus den mansnaam Eass, die onder dezen ouden form overigens weinig

Wumkes.nl

FR1ESCHE EIGENNAMEN.

163

meer in Friesland voorkomt; de formen Aise, Aiso of
Ayso en vooral Eise en Eiso komen meer voor, ook in
Groningerland. Ook de formen As en Asse als mansnamen en A s , Aske, Askje als vrouenamen vindt men in 't
westerlauersche Friesland. I n Oost-Friesland leeft de naam
Ease nog onder de formen Esse, Asinga (dit schijnt m'
eigenlik 'n geslachtsnaam, ten minste 'n vadersnaam
[patronym] te wezen, die nu als personennaam dienst
doet) en Aske als mansnamen, Asse, Assel, Eiske, Ese,
Esele, als vrouenamen. Hiervan zijn afgeleid de volgende
namen : Eassinga ('t geslacht zelve schijnt uitgestorven) ,
'n saté bij Friens; Assema ('t geslacht schijnt uitgestorven),
'n saté onder de Oude Ouer; Eisinga : zóo bieten wel vier
staten en saten, een onder BAnsumageest; een onder Burum,
éen onder Berlikum en een onder Oenkerk; 't adelike en nog
bloeiende geslacht van Eysinga draagt ongetwijfeld naar éen
van deze staten z;n naam. De stamvader van dit geslacht hiette
eenvoudig Eise; naar hem werden z'n kinderen natuurlik
Eising a-b ern (oudfriesch : Eise's kinderen) , e n , bij verkorting'1, eenvoudig Eising (dat is : zoon van Eise) of in den
tweeden naamval Eisinga, genoemd; zoo ook kreeg vervolgens hun eigenerfde state, waar ze 't huis hoorden en
zekerlik nog lange woonden , den naam Eisinga-state, dat is
letterlik : de state van 't geslacht van Eise ; eindelik noemt
dit geslacht zich nu weer naar deze state: van Eysinga
(state). Immers 't woord state of saté moet noodwendig
achter zulke friesche geslachtsnamen, die 't voorzetsel van
voor zich hebben;, gedacht worden. Anders hebben deze
namen geen zin. Van Eysinga b. v. slecht-weg en zonder
state of saté daar bij gedacht, is letterlik: van van Eising,
van van van Eise, dus onzin. — Even zoo ging 't met 't
geslacht van Aysma; niet minder als vijf staten en saten,
onder Marrum, Oudkerk , Beetgum, Driesum en Hichtum
dragen nog den naam Aisma of Aysma; van de state te
Beetgum is 't geslacht van Ayema, dat nog in Friesland
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bestaat, afkomstig. Verder de geslachten Eisma, Eizema,
Eisenga, Eizinga, Eisinga en Eizenga, (en Eising in Drente),
nog bestaande. In Groningeiiand is de naam van 't dorp
Ezinga of Ezinge van den mansnaam Ese of Ease afgeleid,
en in Oost-Friesland eveneens de namen van 't stadje
Esens (Ese-nes) , van Eisinglmsen (tegenwoordig Eisingnausen) , 'n gehucht onder 't dorp Loppersum bij Emden,
en van Eisenhusen, 'n buurt bij J t dorp Nüttermoor bij
Leer.
8. Boxmn, Waaxens, Exmorra, Sexbierurn, Laaxum,
Luxwoude, Aaxens j wat doen we met die x ? Die x is
geen friesche, geen duitsche, geen germaansche letter,
maar 'n vreemde. In de middeneeuwen, toen de lui den
kop vol latijn hadden, is die vreemde x in friesche woorden , in friesche plaatsnamen gekomen. Maar ze behoort
er niet i n ; 't is 'n tegenstrijdigheit met onze taal, 't is
'n domheit die letter daar nog langer in te houden. Weg
er mee dan ! Schrijven we voortaan sliucht end riucht .Boksum , Waaksens , Eksmorra , Siksbierum , Laaksum ,
Lukswoude, Aaksens, zoo als ; t redelik is.
9. Maar Siksbierum ook ? Siksbierum is immers oorspronkelik Sixti-Bierum of Sixtus 's Bierurn, 't Bierum van
den heiligen Sixtus, aan wien van ouds de dorpskerk
gewijd was. J a , zoo zeit men ! Maar kan 't ook niet
oorspronkelik Sikkesbierum wezen, het Bierum van Sikke
of Sikko, 'n friesche mansnaam ? Siksbierum is 'n zeer
oude plaats, even als d' andere dorpen in de Bierumen,
en bestond ongetwijfeld reeds vóór d' invoering van 't
christendom in Friesland, voor de Friezen nog ooit van
den heiligen Sixtus gehoord hadden. Kunnen de geesteliken , die de kerk aan den heiligen Sixtus toewijdden,
daar toe geen aanleiding gevonden hebben in den reeds
bestaanden naam van Sikkesbierum ? Zoo iets is dikwijls
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gebeurd, en van zulke omstandigheden maakten d' invoerders van 't christendom in heidensche landen overal 'n
gretig en loos gebruik. Maar in allen gevalle, 't zij de
naam dan van Sixtus komt of niet, we doen nu beter ks
in dit woord te schrijven als ' n a ? ; — de heilige Sixtus
heeft in Friesland z'n tijd gelukkig reeds lang gehad. Bovendien , van 'n ouden frieschen Sikko of van den heiligen
Sixtus stammende, zoo moet de naam van 't dorp toch Siksbierum, en niet Seksbierum wezen. Zóo immers (en als Seisbierum) spreken de Friesen dien naam ook uit! Laat ons
dan ook redelik zijn, en dien naam ook zóo schrijven.
10. Ook in andere streken van Noord-Nederland heeft
men in de laatste jaren d' onredelikheid van die x in nederduitsche woorden ingezien. Zoo schrijven de Noord-Brabanders nu Bokstel en Boksmeer, en de zeeusche Vlamingen Aksel, welke plaatsnamen nog voor 'n jaar of tien
algemeen als Boxtel, Boxmeer en Axel geschreven werden.
Onze overlauersclie stamgenooten hebben hun Saaxum en
Saaxumhuizen ook reeds algemeen voor Saaksum en Saaksumhuizen verwisseld, maar Foxhol en Foxham en vooral
Eexta hebben bij h u n , even als Foxwolde bij de Drenten,
nog vrij algemeen die domme x behouden. Vooral wat de
naam Foxhol betreft, mag men dit wel zonderling noemen,
om dat d' afleiding van dezen naam zoo voor de hand
leit. Foxhol is immers duidelik Fokshol, Vossehol, van
't friesche foks, fuks — vos? Die oude friesche/bfe is nog
in Groningerland achter gebleven, sedert de friesche taal
er uit stierf. (*) De Drenten houden ten onrechte de x ook
nog vast in hun plaatsnamen Eext, Eexterveen, Exlo,
Exloërveen, Exloërmond; maar de Twenten hebben haar
al lange uit Haaksbergen verjaagd. Maar in Oost-Friesland,
(*) Z i e : O s t f r i e s i s c h e s
en bl. K i l .

Monatsblatt,
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waar in sommige zaken d' oude pruik nog niet voor goed
weg gesmeten i s , daar zit in d' echt friesclie dorpsnamen
Haxtum, Extum , Twixlum die x nog vast in den zadel.
Laten wij, Friesen, ook in 't verwerpen van dit dwaze
overblijfsel uit den ouden tijd, niet achter aan komen !
11. Behalve de x zijn er nog enkele andere verkeerde
en ook overtollige letters, sedert den ouden tijd, in friesche
plaatsnamen in gebruik gebleven, die in 't geheel geen
reden van bestaan hebben, en dus dienen verwijderd te
worden. Door het gezond verstand van 't volk zelven zijn
er reeds voor en na enkelen van die wanspellingen buiten
gebruik geraakt. Zoo schreef men b.v. in de vorige eeu
nog zeer dikwijls den naam der stad Franeker als Franequer, en nagenoeg algemeen den naam van 't dorp Molkwerum als Molquerum. 'N" domme . spelling ! Want de
namen Franeker en Molkwerum zijn zuiver friesche woorden ; hoe kan daar in 'n geheel onfriesch letterteeken te
pas komen ? Maar d' oude Hollanders gebruikten toch. ook
x, c en q (blixem, lek, quaet) in hun spelling en Gysbert
Japicx voor z'n friesch niet minder ! Men ziet 't reeds
aan de wijze waarop-i z'n naam spelde! — Wis! en
zóo is die q ook in Franeker en Molkwerum, die x in
Boksum en die ck in Dokkum gekomen. Maar daarom
is 't nog niet goed! De spelling Franequer is eclite onzin,
want die spelling (qu = kw) eischt d' uitspraak Franekwer, en zóo Met die stad niet. Franeker is Fran-eker
(in de hedendaagsche friesclie landtaal Frentsjer, zelfs wel
Fre'ántsjer, Frjenlsjer uitgesproken) ; dat is zuiver friesch
en kan in 't nederduitsch met Vroon-akker worden overgezet , en heeft dan de beteekenis van Godsakker of 's Heerenakker. Froowdiensten zijn heerediensten en in 't hoogduitsch is Frohnleichnam (woordelik : vroonlichaam, 's Heeren lichaam) de naam van den heiligen-sacranientsdag, 'n
feestdag voor de roomscheu.
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Molquerum kan nog wat beter door den beugel als Franequer, want men kon, al schreef men ook zoo, dien naam
toch niet anders uitspreken als Molkwerum, dus goed.
Lijkwel, ook hier is nog 'n misverstand. Molquerum vervalt in de lettergrepen Mol en querum, dus Mol en
kwerum. Dat is mis ! de k hoort bij Mol, ; t is Molkwerum , Molk-weer-hum , Melk-wier-heim, dat is : de woonplaats bij, op, of aan 't melkwier, de woonplaats van 't
melkrijke wier, van 't wier of weer, oudtijds 'n flaue verheffing van den grond, boven 't omringende lagere moerasland, waar men melkvee grazen liet, beteekende. De naamsafleiding stemt overeen met de gestelcliieit van den grond.
12. Maar genoeg ! want 't komt tegenwoordig niemand
meer in den zin Franequer en Molquerum te schrijven.
Andere overblijfsels uit den pruiketijd zijn er, in dezen zin,
echter in Friesland nog genoeg en te veel. Yelen schrijven nog heden Dokkurn als Dockum, Kornjum als Cornjum. Ook Cubaard voor Kubaard en Cornwerd voor Kornwerd komt nog wel voor, even als Tercaple voor Terkaple
of beter: ter Kaple, dat is : ter Kapelle, bij de kapelle
of kapel. En Ipecolsga niet te vergeten ! — Wat doet die c
in Doklcum, in Dok-hum, Dokke- of Dokka-heini, de
woonplaats van Dokke ? We schrijven immers ook niet
meer Mackum ? Waarom dan nog wel Dockum en Bockum (Bokke-hum , de woonplaats van Bokke) ? De ouden
boekstaafden ook Collum en Coudum of Coldum, maar
hier is die c al sedert lange door de k verdreven; waarom
zullen we die uitheemsche letter in Cornjum, enz. houden.
De spelling Tacozijl die nog in volle gebruik is, is ook al
verkeerd; Takozijl moet het wezen, en Takesyl of ook
Teakesîl, zoo als 't friesche volk te recht spreekt, is even
goed of nog beter. — Ipekolsga is 'n verbastering van St.
Hippolitusga, het ga of dorp van den heiligen Hippolitus,
want aan dezen was oudtijds de dorpskerk gewijd. Die
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Hippolitus schijnt oudtijds in Friesland 'n vermaarde heilig
geweest te zijn. Althans in andere landstreken van NederDuitschland vind ik minder of geen kerken aan dien man
gewijd, terwijl er in 't oude Friesland wel vijf waren ten
minste; namelik op 't eiland Wieringen, waar n a ' t hoofddorp van dat eiland nog heden den naam van Hippolitushoef draagt, 't Olterterp in Opsterland, te Middelstum in 't
hedendaagsche Groningerland, en te Bleksen (Blexen), in
Butjadingerland, waar volgens 't volksverhaal, St. Hippolitus levendig begraven geworden is in 'n holte in den muur
der kerk; die holte in de kerkemuur te Bleksen, zoo groot
dat 'n man daar in liggen kan, bestaat nog ten huidigen
dage. — Waarschijnlik echter zullen er nog wel meer St.
Hippolitus-kerken in Friesland geweest zijn. St. Hippolitus heeft ook al z'n tijd gehad in Friesland; men kent er
den man niet meer. En zoo doende hebben de Friesen
bewesten Flie van hun St. Hippolitushoef Ipelshoef gemaakt,
en de Friesen beoosten Flie van hun St. Hippolitusga Ipekolsga. Zoo als men ziet, voor de spelling Ipecolsga, of
nog dommer Upecolsga, is geen reden.
13. De tegenwoordig nog algemeen in gebruik zijnde
spelling van den naam der grietenij Hemelumer Oldephaert
en Noordwolde levert ook al meer als een onregelmatigheit
op. Ph voor f is weer 'n vreemd , 'n onfriesch , 'n ongermaansch letterteeken, en komt dus in 'n friesch woord
niet te pas. De ae in dit woord, niet te verwisselen met
de op bl. 153 behandelde ea, is friesche of oudhollandsche
spelling, maar heeft in allen gevalle de weerde van 'n
lange, zuivere of volkomene a, dus, volgens hedendaagsche
spelling in geslotene lettergrepen, van aa. Wil men deze
ae voor bepaaldelik friesch. aanzien en haar behouden,
goed; maar dan moet 't heele woord ook in 't friesch
geschreven worden, dus : Aldefaerth. Wil men dit niet,
dan schiet er niets anders over als om Oldefaart te schrij-
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ven, zoo als 't ook wezen moet. Maar men schrijve vooral
niet Oldevaart, want met vaart, vaarwater, heeft dit
woord niets te maken.
Maar waarom dan ook niet 't oude en verouderde
Oldefaart veranderd in Oudefaart ? en Noordwolde in Noordwoude ?
Op dit ol voor OM in de friesche eigennamen met old,
wold en holt samengesteld, wil ik nog nader terug komen.
14. Ook wil 'k hier nog de wanspelling Stavoren voor
Staveren hekelen. De friesche en dus d' eenige goede naam
van deze oudfriesche stad is Starum (Star- of liever Staarh u m , Staarhem ? of oorspronkelik Staverhem, Stavr- of
Staurhum, Stavrum, Starum ?) ; 't woord Staveren is daar
van 'n hollandsche verbastering, en is nu de geijkte
(officieele) nederlandsche naam dier stad. De wanspelling
Stavoren is opgekomen in den tijd, toen men 'n afgod
Stavo bedacht, die te Staveren zou vereerd geworden zijn!
Maar die Stavo i s , even als Friso, Bato, de groninger
Gruno, Davo de Deventerman en de heer Lem van Haarlem , uitgebroed in 't verdroogde brein van suffende kamergeleerden in den pruiketijd. Weg er dus mee! Die
wanspelling Stavoren heeft reeds sommige l u i , die gekunsteld en boeksch spreken (vervelende en domme lui!) verleid om bij 't noemen van den naam der stad,, den klemtoon op vo te leggen! Dat klinkt in friesche ooren even
misselik als Gorinchem voor Gorkum in hollandscne^ Doetinchem voor Deutekom in geldersche ooren klinkt.
15. Achter sommige friesche plaatsnamen hangt nog (voor
de pronk ?) 'n geheel overtollige, geheel nuttelooze letter.
Wat doen we met 'n w achter Grou ? Geen sterveling
weet 't. Niemand kan die letter op die plaats ook uit
spreken ! Zoo wel in 't friesch als in 't nederlandsch is 't
slechtweg G , r , ou = Grou. De w is oorspronkelik en
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eigenlik nog, niets anders als 'n dubbele u; de Friesen
noemden haar van ouds zoo, en d' oude Friesen die nog
onder ons leven , en die in de vorige eeu nog hun a b c
leerden, weten zich. nog zeer goed te herinneren, dat ze
die letter dobbel-ou of doebeld-oe (al naar verschil van tongval) noemen moesten. Even zoo in Zeeland. 'N zeer
geloofweerdige Zeeu verzekerde mij dat-i nog in 't begin
dezer eeu in 't stadje ter Goes ter schole gaande, dáár
de iv dubbeld-uve en de v uve noemen leerde. En in 't engelsch heeft nog heden de w zoo wel den naam als de
weerde van dubbele u. De u werd oudtijds door 't letterteeken v aangeduid, en dus de w of dubbele u door dubbele v , dat is w. Zoo als men ziet, en als we 't anders
ook al niet wisten, de form van de letter w geeft ons
reeds haar oorspronkelike weerde te kennen. Is w dus = uu,
dan is Grouw =; Grouuu = onzin. (1)
De naam Grou slechtweg, komt eigenlik aan dat groote
en schoone dorp niet toe. De breede stroom waar 't
dorp aan gelegen i s , biet de Grou; en 't dorp zelf biet
oorspronkelik Grouerga, dat is Grouerdorp, 't dorp aan
de Grou. Nog in de vorige eeu werd door ouderwetsclie
Stand-Eriesen (en die zijn er te Grou!) 't dorp zelve
altijd zoo , voluit, genoemd.
De geslachtsnaam Groustra wordt zoo als 't behoort,
zonder w geschreven, en dagteekent dus zeker nog uit
den oudsten tijd, toen men die pruikerige w nog niet achter
den dorpsnaam gehangen had. Groustra is oudfriesch voor
Grouster, iemand te Grou t'huis hoorende.
'T friesche Groustra staat dus volkomen gelijk met 't
hollandsche : van Grouw.
16.

Wat hier van die w achter den naam van Grou gezeid

(1) MuL.TATUL.1, A a n t e e k e n i n g bij I d e e 5 1 2 : „ ' t S p r e e k t v a n zelf d a t in-allcn-geval die w (in gauw) ovorcompleet i s : drie u's n a a s t
elkander!"
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is, geldt even eens van de dorpsnamen Gau, Longerliou,
Jouswier, Olde- of Oude Ouer, met Ouster-Nyega en Ouster-IIaule; ook van de namen der buurten : INTessergrou
onder Nes in Dongeradeel, 't Hou onder Kornwerd, Jousterp bij Pairega, Jouswerd, ook wel Jouserd genoemd,
onder Wolsum en Jousmaburen onder Hallum belioorende.
Eveneens van de namen va,n 't oude grensstroomke de Lauers,
en van de Lauersee (Lauers-ee) die daar na genoemd is.
Gau wordt, even zeer als Grou, nog algemeen met 'n
w er achter geschreven; 't geheel overtollige van die letter
op die plaats schijnt niemand te hinderen. Longernou
spelt men tegenwoordig even vaak met als zonder w. Longerhou komt overeen met Longer- of Langerliove, Langerhof in 't nederlandscli, even als de naam van de kornwerder uitbuurt 't Hou, waar men nog algemeen 'n w
achter schrijft, eenvoudig zeggen wil: 't Hof of de Hove.
Zoo noemt men in 't friesch. de oude kerktoren van 't
verdwenen dorp Oldehove te Leeuwarden (Oudhof zou men
nu in 't hollandscli zeggen) : Aldehou. De u van 't friesclie woord hou staat voor de v of ve van 't nederduitsche
hove, voor de ƒ van 't hollandsche hof. Ook de naam van
't westfriesche dorp Hauwert (Houwert, Hovewert, Hofwert) schijnt me van dit friesclie hou afkomstig te wezen.
En zekerlik eveneens de naam van de buurt: de Hou(w)
onder Ulrum in Groningerland. Zoo als men ziet, 'n w
komt liier volstrekt niet te pas.
17. De namen Jouswier, Jousterp, Jouswerd en Jousmaburen moeten allen afgeleid worden van den frieschen
mansnaam Jou. Deze naam was oudtijds in Friesland zeer
algemeen, maar komt er tegenwoordig slechts weinig meer
in dezen form voor; wel in den verklemform Jouke als
mansnaam, Joukje als vrouenaam. Dit Jou werd oudtijds
Juw geschreven, waarschijnlik om aan te duiden dat dit
woord met den eigenaardigen doffen ow-klank der Friesen,
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niet met den helderen, meer naar au zweemenden owklank
der Hollanders uitgesproken worden moest. Door deze
oude spelwijze Juw voor Jou is die w in Jouswier (Jouwswier), enz. gekomen. Overigens eisenen de namen Jouswier, Jousterp, Jouswerd (de wier, de terp, de werd van
Jou) geen nadere verklaring. Jousmaburen, de buren of
buurt van Jou (Jousema, oudfriesche genitivus van Jou,
na der hand tot Jouseme, Jousme, Jous versleten) of van
Jousma (geslachtsnaam), schrijft men nog wel op ouder wetsche en verouderde wijze Juwsmaburen; en ook wel
Jouwsmaburen ; men zeit ook wel in de dageliksche spreektaal Jousumbúren, 't welk gemakkeliker van de tonge vloeit
als Jousmaburen. HETTEMA (Oud en N i e u w F r i e s l a n d ) geeft ook Jousumbúren op. Dit Jousum kon 'n
friesche plaatsnaam zijn (Joushum., Jou's heim, de woonplaats van Jou). Men ziet, hoe na verwant plaats- en geslachtsnamen zijn, en hoe ze soms in elkander loopen.
Van deze zelfde mansnaam Jou zijn ook de friesche geslachtsnamen Jouinga (Jouwinga, oudtijds Juwinga geschreven ; uitgestorven ?) , en Jousma afkomstig. Ook verschillende staten en saten dragen in Friesland deze namen.
18. In de grietenij Doniawarstal leit 'n dorpke, waar
van de naam tegenwoordig Olde- of Oude-ouwer, Oude
Ouwer of zelfs Oudeouwer geschreven wordt. Dit oude
Ouer (want die w is ook hier geheel overtollig) leidt tot
de vooronderstelling dat er ook 'n nieue Ouer bestaat, en
dat is zeker ook •'t geval geweest. Tegenwoordig echter
bestaat Nye-Ouer niet meer, en voor 't overgeblevene OudeOuer is dus de naam Ouer alleen nu voldoende. In de
nabijheid van Ouer liggen nog twee dorpkes die naar Ouer
genoemd zijn, namelik Ouster-Nyega en Ouster-Haule,
beiden zoo genoemd om verwarring te schutten met drie
andere dorpen in Friesland, die Nyega hieten, en met
twee andere aldaar, die den naam van Haule dragen. Men
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schrijft gewoonlijk Ouwster-Nyega en Ouwster-Haule, en
als men de w in Ouer schrijft, dan moet die letter ook
in Ouster; dat is in zoo verre goed, als •'t eigenlik verkeerd is. Maar men schrijft wel Auster-Haule en ook
wel Ooster-Haule, en dat is dom. Want Auster heeft geen
zin en Ooster heeft wel zin, maar dat is onzin. Immers,
wilde men dit Haule in Doniawarstal ter onderscheiding
van 't naburige Haule in Schoterland of ook van Haule
in Oost-Stellingwerf, 'n bijnaam geven naar de luchtstreken, dan moest het Wester-Haule wezen en nooit OosterHaule , want 't leit bewesten en niet beoosten die andere
Haulen. Maar zoowel 't onzinnige Ooster-Haule als 't zinnelooze Auster-Haule zijn verbasteringen van 't redelike
Ouster-Haule.
Haule in Schoterland schrijft men ook wel Haula, en
men noemt 't gewoonlik ter onderscheiding: Rotster-Haule,
naar 't naburige dorp ïtottum. (friesch rotster, • oudfriesch
rotstra — hollandsch rottumer). Haule in Stellingwerf,
dat aan de Haulerwijk, tegenwoordig 'n bloeiende veenvolkplanting , oorsprong en naam gaf, blijft integendeel
slechtweg Haule. Is Haula en Haule het latijnsche Aula ?
Kunnen de geschiedvorschers. gronden bij brengen voor
deze afleiding 't —
Ook de friesche personen- en geslachtsnamen Douwe,
Bouwe, Jouwert, Douwes, Douwsma, Douwena, Jouwsrna, enz. hebben 'n overtollige w en dienen redeliker
wijze als Doue, Boue, Jouertj Doues, Dousma^ Douenaj
Jousma, geschreven te worden.
19. In Stellingwerf liggen eenige dorpen met onfriesclie
namen. Ik wil later deze vreemde zaak nader hier behandelen , maar nu slechts van die vreemde namen Elslo
en Fochtelo noemen, omdat deze plaatsnamen door velen
(o. a. op de kaart van Kuyper) Elsloo en Fochteloo (zelfs
wel Vochteloo) geschreven worden. Die tweede o is ook
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hier geheel overtollig, heeft ook geen enkele reden van
bestaan, en moet dus vervallen.

20. Onder de meest bizondere eigenaardigheden van
Friesland en de Friesen nemen d' eigennamen, zoo wel de
personen- en geslachtsnamen van de Friesen zelven, als de
namen hunner steden, dorpen en buurten, staten en saten , (1) enz. mede 'n eerste plaats in. Natuurlik is die
eigenaardigheit der friesche eigennamen in hoofdzaak geworteld i n , en 'n gevolg van 't eigene wezen der friesclie
taal. In zoo verre is die eigenaardigheit der friesche namen , bij al 't bizondere dat de friesche taal onderscheidt,
dan ook volstrekt niet vreemd te noemen. Maar ook al
wordt dezs omstandigheit gantsch buiten rekening gelaten,
zoo zijn toch de friesche eigennamen nog in menig opzicht
zóo bizonder, zóo eigenaardig , dat z' in den regel voor de
Friesen zelven , zoo wel als voor vreemden, zeer duister te
verklaren, soms onverstaanbaar zijn. W oorzaak van dit verschijnsel bestaat hier in dat de friesclie eigennamen zeer
oud zijn , en de formen vertoonen der oude friesche taal,
formen die in de hedendaagsche friesclie taal niet meer
voorkomen, die door de Friesen van den tcgenwoordigen
tijd niet meer gebruikt, niet meer gesproken noch ook
verstaan worden. De eigennamen zijn in den loop der
eeuen weinig of niet veranderd; ze zijn nog oudfriesch.
Maar de friesche taal zelve is van tijd tot tijd zeer veel
veranderd en van d' oorspronkelike formen van 't oudfriesch.
afgeweken; en nog steeds verloopt ze en vervloeit ze, en
nog steeds gaat er veel eigenaardigs uit verloren. Met alle
talen ter wereld, voor zoo verre ze nog levende talen zijn,
(1) Staten zijn de stinsen , burchten , sloten , kastoelen , Edclsitze ,
der oude adelikc geslachten; saten de hoeven, plaatsen, heerden,
Bauernsitze , der niet-adelike , eigenerfde geslachten in Friesland.
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gaat dit zoo; met die spraken echter, die slechts ter
nauer nood op 'n eigene letterkunde bogen kunnen, zoo
als dit met de friesclie taal 't geval i s , die slechts hoofdzakelik in den mond des volks leven, en die door 'n verwante taal dageliks meer en meer verdrongen en verkrongen worden, zoo als dit eveneens met de friesclie taal
(door 't hollandsch en 't hoogduitsch) geschiedt, met zulke
talen gaat 't verwateren, 't vervloeien , 't verslijten, 't verwelken, in een woord, 't afsterven spoediger als met anderen , waar die schadelike invloeden niet op werken. Van
daar komt 't dat de friesclie taal, zoo als ze nog heden
ten dage onder ons leeft, in zoo menig opzicht zoo hemelsbreed afwijkt van d' oude friesclie sprake, die ons in oorkonden , enz. uit de middeneeuen overgeleverd is.
De eigennamen der Friesen zijn grootendeels niet zóo
sterk veranderd in den loop der tijden als dit met de gewone of genieene namen, woorden, rededeelen der friesene
taal 't geval is. Uit den aard der zaak zijn de eigennamen
meer zich zelven gelijk, oorspronkeliker, zuiverder gebleven. De gewone, gemeene namen, woorden , rededeelen
zijn als de gewone, gemeene geldstukken , die m 't dageliksche maatschappelike leven onophoudelik van hand tot
hand gaan, die gestadig in de wandeling zijn; ze slijten
en verslijten, en d' eigenaardige stempel gaat er van verloren. Maar d' eigennamen zijn als die oude, schoone,
blanke munten, die men in den spaarpot doet, als zoogenoemde potstukken die nog door grootvader en overgrootvader bespaard en bewaard zijn. Ze zijn weinig in de wandeling geweest; zoo zijn z' ook weinig versleten. De stempels , wapens, op- en omschriften vertoonen ze nog zeer
duidelik; toch zijn ze overoud. Het volk kent deze oude
munten niet meer, en , ofschoon 't ze soms met nieusgierigheit bekijkt, men kan ze niet bij name noemen, men
kan d' opschriften niet lezen, men kan ze niet t' huis
brengen. Ook passen ze volstrekt niet meer in 't munt-
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stelsel dat heden ten dage gangbaar is. Maar d' oudheidkundige , de navorsclier, de geleerde ziet die oude munten
met groote belangstelling; hij ontraadselt d' opschriften,
hij kent haar weerde, hij noemt haar namen, hij weet den
tijd waar in ze in gang en zwang waren, en z' herinneren
'm aan allerlei voorvallen uit de geschiedenis, aan allerlei
personen en zaken uit de dagen die vóór ons geweest zijn.
En juist zoo is liet met d' eigennamen der Friesen. Ook
dezen stammen uit den ouden, velen uit den overouden
tijd. Ook zij passen niet meer in 't hedendaagsche stelsel
der taal, ook zij dragen 't kenmerk van oude tijden, onverstaanbaar voor 't volk veelal, maar voor den navorsclier
in duidelike teekenen, als op 't voorhoofd geschreven.
Ook zij wekken allerlei herinneringen bij hem die geen
vreemdeling is in de tijden die voor bij gegaan zijn.
21. De friesche personen- geslachts-en plaatsnamen zijn
onderling zeer verwant. De geslachtsnamen voor 't grootste gedeelte, en zeer vele plaatsnamen eveneens, zijn rechtstreeks uit personennamen geformd. Bij alle germaansche
volksstammen is dit 't geval in meerdere of mindere mate •
maar bij de namen der Friesen springt dit vooral zeer duidelik in 't oog. Dikwijls is in Friesland een en de zelfde
naam zoo wel plaats- als geslachtsnaam Ik heb hier vooral
't oog op de namen van staten en saten. Ook bij de nakomelingen der oude Saksen, in Twente, de graafschap
Zutfen, Westfalen, enz. is dit 't geval. De beoefening
van de kennis der eigennamen wordt evenwel door deze
omstandigheit niet gemakkeliker gemaakt. Dikwijls toch
kan men niet met zekerheit bepalen of eenig geslacht naar
'n plaats z'n naam draagt, of dat omgekeerd die plaats
naar 't geslacht zoo genoemd is.
22. Als dus de friesche geslachtsnamen grootendeels uit
friesche personennamen geformd zijn, ware 't zeker redelik
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dat ik eerst alles wat ik weet van die personennamen hier
meedeelde, voor 'k tot de verklaring der geslachtsnamen
overging. Ongetwijfeld! Maar nu is er van al die honderden , ja vast duizenden van friesche personennamen die
nog heden onder ons in zwang gaan, zoo oneindig veel te
zeggen, dat iemand, die zich met eenige voorliefde en met
eenigen ijver op de beoefening van de kennis dier namen
toegeleid heeft, gemakkelik over dit onderwerp 'n lijvig
boekdeel vol schrijven kan. En daar voor is in dit tijdschrift geen plaats. Maar ook bovendien kan men, ofschoon
men ook al de meeste scherpsinnigheit en 't best onderleide oordeel bezitten mochte, toch zoo zeer gemakkelik grovelik mistasten bij de verklaring der friesche personennamen , namelik wat d' eigenlike, d' oorspronkelike stam
daar van aangaat; men kan daar bij zóo gemakkelik op 'n
doolweg raken, en zich zelven zóo licht leelik in de vingers snijden, dat ik liever n u , en hier, dat onderwerp
niet behandel. Met dit onderwerp is ' t , dunkt m e , als
met 'n moeras , als met land rond om en tusschen d' uitgeveende meren en plassen, als met de petten en 't onland
in 't schilderachtige Tietjerksteradeel en in 't schoone
Idaarderadeel. O ! liefelik is 't er en uitlokkend voor hem,
die zich geerne in d' eenzaamheit, bij hemelsch zomerweder, aan zoet gemijmer overgeeft! Voor hem, die 'n open
oog en oor heeft voor de duizenderlei schoonheden der
natuur ! Schoone, liefelike bloemen groeien er bij menigte,
schooner en liefeliker als z' op bouland en greiden te vinden zijn. Daar drijft de oude, friesche wapenbloem, de
rein-witte „swanneblum" (1) statig tusschen de schoon geformde pompebiaden op den droomerigen, vlakken, stillen
waterspiegel; daar slingert zich de oude tooverbloem, de
alfrank (hunnebeien, honnebeistal) (2) , met fraai-peersche
bloemen, met helder-roode beietrossen, zoo bevallig om de
(1)

Nymphaea alba.

(2)

V. F. XIII.

Solanum dulcamara.
12
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lisschen (1), die met d' oud-frankische koningsbloemen,
met de gele lischbloemen (fleurs de lis, ten onrechte lelies
genoemd) pralen, prijken en pronken. Dáár omslingert die
groote, witte winde (2) zoo bevallig dat sierlik gepluimde
riet (3) en den weiriekenden kalmus (4) aan den oeverrand.
Dáár schuilt en nestelt, kweelt en fluit zoo zoetelik die
„lieve zanger van het meer " dat eenvoudige rietzangerke (5), dat aan onzen eenigen EELTJE HALBERTSMA à'
aanleiding gaf tot een zijner roerendste gedichtjes :
„Philomela in het riet,
„Ik veracht uw zangen niet."
O ! daar is 't schoon en liefelik ! Maar — neem dij in
acht! Loop voorzichtig over de smalle paadjes tusschen de
diepe petten, behoedzaam langs den oeverrand ! Voelst du
den bodem wel sidderen en dreunen bij eiken voetstap ?
E i ! waag dij niet te verre ! Du zoudest in den modder,
in de weeke, brijachtige veenslik zakken en zinken, zinken
en doorzinken en eindelik gantsch. en gaar daar in verzinken , versmoren en verdrinken !
J a , zóo is 't ook met de beoefening van de kennis der
friesche personennamen. Schoon is die studie en liefelik,
en allerlei zaken uit oude tijden roept ze dij te binnen.
Maar men doolt zoo licht daar bij ! Men zakt zoo gemakkelik daar bij in den weeken modder van allerlei gewaagde
woord-afleidingen ! Neen ! op dat gebied waag ik me nog
niet. Liever houd ik nog vasten grond onder de voeten;
liever wacht ik nog 'n pooze, liever toev' ik nog 'n wijle,
tot de zonnestralen van meerdere kennis ook dien moergrond zullen uitgedroogd hebben, en ni'n zwermende voet
daar niet meer voor dolen te schromen hoeft.
23.
(1)
(2)
(3)

Gelijk op bladzijde 176, § 21 reeds gezeid is, zijn
Iris pseuducorus.
Convohulus sepium.
Aoorus calamits.

(4)
(5)
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verre weg de meeste friesche geslachtsnamen uit friesche
personennamen geformd. Het zijn dan eenvoudig die personennamen in den tweeden naamval geplaatst, en het
woord zoon heeft oorspronkelik achter die verbogene namen
gestaan ; b. v. Hidde Tjaerda soen , dat is : Hidde, zoon
van Tjaard. Dat woordje soen of zoon is er later achter
weg gesleten, en Tjaarda, de tweede naamval van den
mansnaam Tjaard, is als geslachtsnaam bestaan gebleven.
24. De oude friesche taal was, zoo als alle oud-germaansche talen, overrijk aan formen. Ook werd ze door d' onderscheidene friesche stammen in even zoo vele verschillende
tongvallen gesproken, en de meesten van die tongvallen
hadden weer hun eigene verbuigingsformen. Ook in lateren
tijd, ná de middeneeuen, toen de friesche taal gaandeweg zeer veranderde, toen in vele streken van 't oude
Friesland de taal sterk met saksisch verbasterd werd, kwamen er nog weer andere, zwakkere verbuigingsformen in
gebruik, en ook zijn er volgens deze nieue, deze nieufriesclie en friso-saksische verbuigingsregels , nog vele friesche geslachtsnamen- van personennamen geformd. Zoo kan
men aan vele liedendaagsche geslachtsnamen nog zeer goed
weten, onder welken fries&hen s t a m , onder Oost- of WestFriesen of onder Groningerlanders, z'eerst ontstaan en in
gebruik gekomen zijn; terwijl anderen van die geslachtsnamen door hun formen den t ij d van hun ontstaan verraden. De Friesen aan à' Eems b. v. formden den tweeden
naamval van sommige woorden door den lettergreep na achter dat woord te voegen, terwijl de Friesen tusschen Flie
en Lauers den tweeden naamval van die zelfde woorden
formden door den lettergreep ma er achter te hangen. Ten
gevolge van dit tongval-verschil tusschen à' oude Oost- en
West-Friesen gaan nog heden ten dage vele geslachtsnamen
der Friesen beoosten Eems op na u i t , die bij de Friesen
bewesten Lauers op ma eindigen; b.v Tammena {Tammena
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soen = de zoon van Tammo of Tamme) in Oost-Friesland,
en Tammema (Tammema soen — de zoon van Tamme) in
't westerlauersche Friesland; Dekena in Oost-, Dekema in
West-Friesland, enz.
Toen d' oude volle formen van 't friesch uitstierven ;
e n , door den infloed van de verwante Saksische en frankische (en in Noord-Friesland ook van de deensche) talen,
andere basterdformen daar voor in de plaats kwamen, werden de geslachtsnamen-uit-personennamen , die in die tijden
ontstonden, ook volgens de regels dier nieue en vervloeide
tongvallen geformd. Dat was ná 't jaar 1500. Sedert
dien tijd zijn in Oost-Friesland die geslachtsnamen ontstaan,
welke slechts uit 'n enkele n of en achter den personennaam gevoegd, bestaan, en in West-Friesland die, welke
geformd zijn uit 'n personennaam met 'n enkele s of es
er achter; b.v. Sikken (Sikken soen — zoon van Sikke)
in Oost-Friesland, en Sikkes (Sikkes soen == zoon van
Sikke) in West-Friesland. De tweede-naamvalsform op n
en en is in den oostfrieschen tongval, door den invloed
van 't Saksisch, uit den ouden form op na ontstaan. De
tweede-naamvalsform op s en es (en den basterd- of dubbelen form op ens) in den nieueren tongval van 't westerlauersche Friesland, dankt z'n ontstaan aan frankischen
— dat is in dit geval, aan hollandschen — invloed.
De friesche geslachtsnamen op n, en, s, es en ens uitgaande, zijn allen jonger als •'t jaar 1500, dagteekenen
allen uit den tijd van 't verval der oude friesche taal.
25. De verschillende tweede-naamvalsformen die friesche
geslachtsnamen-uit-personen-namen-geformd, vertoonen, zijn:
op 'n enkele a eindigende (Ruurda, van den personennaam
Ruurd) j op ia (Sinia, van den naam Sine) ; op na (Frankena, van Franke); op sena en sna (Sierksena, van Sierk;
Frederiksna, van Frederik) ; op ma :(Ottema, van Otte); op
sema en sma (Geertsema, van Geert; Biemersma, van Riemer);

Wumkes.nl

FRIESCHE EIGENNAMEN.

181

op inga (Hiddinga, van Hidde) ; op ing e (Polkinge , van
Folke) ; op n en en (Haiken, van Haike; Hedden, van
Hedde) ; op s en es (Sjoerds, van Sjoerd; Sikkes, van Sikke) ;
op ens (Feikens, van Feike). Buitendien zijn er nog 'n
paar geslachtsnamen van personennamen geformd, die op
stra eindigen; b.v. Leffertstra. Maar deze geslachtsnamen
zijn verkeerd geformd ; 't zijn misbaksels, die eerst in laten
tijd ontstaan zijn, en door menschen bedacht en aangenomen die geen de minste kennis van d' oude friesche taal
hadden. D' uitgang stra voegt slechts achter plaatsnamen.,
b.v. Groustra, van den plaatsnaam Grou; Balkstra, van
den plaatsnaam Balk, enz. In dat geval hebben deze geslachtsnamen op stra 'n goeden zin; maar stra achter 'n
personennaam is onzin.
Al de bovengenoemde uitgangen van geslachtsnamen
(behalve stra) zijn friesche tweede-naamvalsformen, en deze
formen zijn allen, bij verschillende friesche stammen (in
verschillende tongvallen dus) , en in onderscheidene tijdperken in de friesche taal in gebruik geweest, en zijn dat ten
deele nog.
"&•
25. Even als bij alle natuurvolken, hadden ook bij d'
oude Friesen alle personen, ieder voor zich., slechts'n enkelen naam. Die eene naam was voor ieder volkomen voldoende j en bleef dit, zoo lang de Friesen slechts weinig
in aantal waren en ieder huisgezin, ieder geslacht, iedere stam, tamelik afgezonderd van anderen leefde > en
weinig met anderen in aanraking kwam. Maar zoo dra
deze afzondering ophield te bestaan, zoo dra twee personen , die toevallig den zelfden naam droegen, in nauere
aanraking, in dageliksch. verkeer met elkander kwamen,
was ook terstond voor de bloedverwanten, voor de stamgenooten _, voor de buren en vrienden dezer twee mannen
de noodzakelikheit geboren, om hen door een of ander
toevoeclisel aan hun naam van elkander t' onderscheiden.
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En hier toe was niets geschikter, niets lei daar toe meer
voor de hand, als dat men den naam. van den vader bij
dien van den zoon noemde. Bij voorbeeld: in 'n denkbeeldige plaats woonden twee mannen, die beiden Ruurd
hietten; d' eene Ruurd was 'n zoon van Tjaard, en d' andere van Idsert. Om verwarring tusschen die twee Huurden te voorkomen, noemden hun bloedverwanten, hun
buren en vrienden den eenen Ruurd : Ruurd Tjaerda soen,
en den anderen noemden ze Ruurd Idserda soen, dat is
letteiiik : Ruurd de zoon van Tjaard, en Ruurd de zoon
van Idsert. Want de woorden Tjaerda en Idserda zijn in
d' oude friesche taal tweede-naamvalsformen van Tjaard en
Idsert; het zijn die namen in verbogenen toestand; niets
meer noch minder.
Was echter die eene Ruurd niet in die zelfde plaats,
waar-i met z'n naamgenoot woonde, geboren en getogen,
zoo dat men daar z'n vader niet kende, of diens naam
niet wist: was-i daar eerst op lateren leeftijd, en uit 'n
andere plaats komen te wonen, b. v. uit Holwerd, dan
noemde men 'm al licht ter onderscheiding van den anderen , van den inheemschen Ruurd, Ruurd Holwerda man,
dat is letterlik : Ruurd, de man van Holwerd , Ruurd van
Holwerd. Door 't veelvuldig gebruik van deze volle namen
Ruurd Tjaerda soen en Ruurd Idserda soen of Ruurd Holwerda man sleten die woorden soen en man daar al spoedig
achter weg. 't Was ja even duidelik wie van beiden men
bedoelde, ook al liet men dit soen en man in 't vlugge
spreken achter wege. Zoo sprak men weldra nog slechts
van Ruurd Tjaarda , van Ruurd Idserda of van Ruurd Holwerda, en deze woorden bleven vaste bijnamen van die
twee mannen.
27. De oudere menschen die den eenen Ruurd't eerste
met den toenaam Tjaarda, en den anderen 't eerste met den
toenaam Idserda of Holwerda onderscheiden en benoemd
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hadden, bleved steeds, ook al spraken z' eerlang die
woorden soen en man achter Tjaarda en Idserda of Holwerda niet meer u i t , toch die woordjes, in hun gedachten, steeds achter Tjaarda, Idserda en Holwerda voegen;
want voor hen hadden deze toenamen z i n en b e t e e k e nis ; ze v e r s t o n d e n die namen nog. Maar de jongeren,
en vooral zij , die geboren werden en spreken leerden toen
men niet meer voluit Ruurd Tjaarda soen en Ruurd Idserda
soen of Ruurd Holwerda man zei, maar slecht-weg Ruurd
Tjaarda en Ruurd Idserda of Ruurd Holwerda, zij vatten
die woorden Tjaarda, Idserda en Holwerda als n a m e n ,
als in den eersten naamval staande e i g e n n a m e n op, en
niet meer als v e r b o g e n e woorden, als verbogene namen.
Zij v e r s t o n d e n die woorden Tjaarda, Idserda en Holwerda niet meer; voor hen lei daar niet meer 'n b i z o nd e r e z i n , 'n b e t e e k e n i s in verborgen.
Zoo gebeurde 't dan ook weldra, dat deze jongere menschen aan hun tijdgenoot Hidde, den zoon van Ruurd
Tjaarda, als 't geval zich voor deed dat deze Hidde van
andere personen in die zelfde denkbeeldige plaats, die eveneens Hidde Metten, moest onderscheiden worden , dat deze
jongere menschen, zeg i k , ook den toenaam Tjaarda aan
dien Hidde gaven, omdat Hiddes vader Ruurd ook den
toenaam van Tjaarda droeg. Nu was de geslachtsnaam
kant en klaar, en in volle gebruik. T>' oude man niette
Ruurd Tjaarda, den jongen m a n , z'n zoon, noemde men
Hidde Tjaarda, en kreeg Hidde op zijn beurt ook 'n zoon
en 'n kleinzoon, zoo bleven dezen ook den oorspronkeliken vadersnaam (patronym) , den toenaam Tjaarda als geslachtsnaam dragen, en als geslachtsnaam bleef dat Tjaarda
in gebruik tot den dag van heden.
28. Maar eigenlik, volgens recht en rede rekenende,
kwam aan Hidde, aan den zoon van Ruurd Tjaarda, die
naam Tjaarda niet toe. Even als men den ouden Ruurd in
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der tijd Tjaarda genoemd had, na z'n vader Tjaard, zoo
moest men ook, volgens dien zelfden regel, den jongen
Hidde den toenaam Ruurda gegeven hebben, na %'n
vadersnaam Ruurd. Dit geschiedde echter hier nu niet,
omdat de tijdgenooten van Hidde de b e t e e k e n i s niet
meer v e r s t o n d e n , den z i n niet meer v a t t e n van
dien naam Tjaarda; omdat ze dien oorspronkeliken v a d e r s n a a m , dien t o e n a a m , die oorspronkelik slechts voor
e e n persoon gegolden had en uit den aard der zaak ook
slechts voor e e n persoon gelden kon, niet meer i n d i e n
z i n verstonden, opvatten en gebruikten, maar wel als
g e s l a c h t s n a a m , als 'n naam die aan a l l e leden van
dit geslacht, aan a l l e afstammelingen van den ouden
Ruurd toekwam. Want in die dagen toen Hidde jong
was, stierf in die denkbeeldige plaats à' oude, friesche
taal langzamerhand uit, of liever, d' oude friesche taal
veranderde daar en verliep daar ongemerkt. D' oude formen van verbuiging der zelfstandige naamwoorden, zoo
wel eigene als gemeene, gingen daar verloren, even als 'n
muntstuk, door veelvuldig gebruik, stempel en opschrift
verliest. D' oude menschen, welke die oude, volle formen
der taal nog verstonden en soms nog spraken, stierven
voor en na uit. Zoo gebruikten eindelik de jongeren, die
de kracht der taal, den zin der woorden niet meer kenden , ten slotte als geslachtsnamen wat oorspronkelik slechts
vadersnamen, patronymen (Tjaarda, Idserda), of van plaatsnamen afgeleide toenamen (Holwerda) geweest waren.
29. Overal, waar à' oude formen der friesche taal nog
in gebruik bleven, en juist zoo lang als die formen in 't
dageliksche leven nog gesproken werden, d a a r , en in
d i e n tijd, werden de toenamen der Friesen geformd zoo
als hier boven vermeld is, Men bedenke echter, dat ik
hier boven slechts e e n e n k e l e friesche verbuigingsform
opgenoemd lieb, slechts e e n e n k e l e wijze aangegeven
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heb, hoe van personennamen vadersnamen, toenamen,
eindelik geslachtsnamen gemaakt werden. En er zijn zoo
veel van die formen, zoo veel van die wijzen! — Zie
bladzijde 180, § 25.
30. 'T gebeurt wel dat menschen die d' oude friesche
taal niet kennen, bij 't lezen der oude friesche geschiedenis met de namen der personen die daar in 'n rol vervullen, gantsch en gaar in de war raken. Als ze b.v. lezen
dat 'n man Gerbrand Popta hiet, en z'n zoon Marten
Gerbranda, en diens zoon weer ïjalling Martena, dan
begrijpen ze den samenhang hier van volstrekt niet, wijl
ze Popta, Gerbranda en Martena voor geslachtsnamen houden Ze vatten dan niet hoe vader, zoon en kleinzoon,
alle drie een, volgens hun meening, anderen geslachtsnaam voeren kunnen. Verstonden ze dat Gerbrand Popta,
dat wederom van 't volle Gerbrand Popta soen versleten
is, niets dan Gerbrand, zoon van Popt of Poppe beteekent, en Marten Gerbranda 't zelfde is als Marten, zoon
van Gerbrand ( t e g e n w o o r d i g zouden de Friesen Marten
Gerbens zeggen), j a , dan was alles duidelik!
'N enkel voorbeeld uit de geschiedenis wil 'k hier aanhalen. Men kan uit dit voorbeeld met een zien, tot in
welken tijd die oude friesche tweede-naamvalsformen nog
tot 't maken van toenamen achter de personennamen in
gebruik bleven. Al zoo:
Daar leefde te Staveren, in de vijftiende eeu, 'n man
die Joenke (1) hiette. Hij had 'n zoon die Jarich hiette,
(1) Joenke, eigenlik Joenghe, 'n verkleinform van Joeng, dient
met den redcliken , den algemeenen, den frieschen ( = hoogduitschen)
u geschreven te worden; dus Jung. Deze naam Jung of Joeng is natunrlik de zelfde als de mansnaam Jong, die nog, hoewel zelden , in
Friesland voorkomt. Van dezen frieschen mansnaam Jung, Joeng of
Jong zijn de westfriesche geslachtsnamen Jongama, Jongema, Jongsma,
Jongs, en d' oostfriesche geslachtsnamen Jungena, Jungen, afgeleid ;
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en deze zoon werd, ter onderscheiding van andere personen te Staveren die even eens den naam Jarich droegen,
door z'n bloedverwanten, vrienden, buren en bekenden
Jarich Joenkema genoemd; dat is : Jarich van Joenke,
Jarich de zoon van Joenke. Want dat ma als achtervoechsel achter den oorspronkeliken naam, duidt, zoo wel
als 'n enkele a, den tweeden naamval aan. Jarich Joenkema verliet Staveren met der woon en vestigde zich te
Leeuwarden, waar-i, in de stedelike regeering , 't amt van
olderman bekleedde. Hij had 'n zoon die door hemRemmert genoemd werd, en die nu n i e t , ter onderscheiding
van anderen die eveneens Remmert nietten, Rerumert
Joenkema genoemd werd, omdat z'n vader dien vadernaam , dien toenaam Joenkema voerde, maar die nu, naar
den naam Jarich., naar den naam van z'n vader, Remmert
Jariga, dat is : Remmert van Jarich, Remmert de zoon
van Jarich gehieten werd. T o e n , in 't laatst der vijftiende eeu, was dus d' oude friesche taal in haar oude,
volle formen nog te Leeuwarden in gebruik en ook bij
d' aanzienlikste inwoners in volle gebruik, zoo als trouens
ook buiten dit overvloedig bekend is. Maar dit was toch
voor 't laatst; toen Remmert Jariga leefde, verloor de
friesche taal haar volle, oude formen in den mond der
Leeuwarders. Remmert Jariga, die, even als z'n vader
Jarich Joenkema, olderman was te Leeuwarden, kreeg 'n
zoon, die door hem Doede genoemd werd. Toen deze
even eens de naam van 't gehucht Jongeburen bij Ter Horne gelegen,
maar onder Goëngarijp behoorende. De formen Jung of Joeng en Jong
leveren slechts 'n verschil van tongval op. Nog heden ten dage bestaat
dit zelfde tongval-verschil. Nog heden zeit men in 't zoogenoemde
zuidhoeksch-friesch, in den tongval van de grietenij Hemelumer Oldefaart en Noordwolde , en voornamelik in den hindelooper tongval:
dúnker, ping, giing, hanger (dat is met hollandsche lettorweerde geschreven = doenker, joeng, goeng, hoenger), waar d' andere Friesen tusschen
Flie en Laners donker, jong, gong (ging) , en honger zeggen.
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Doede volwassen was, omstreeks 't jaar 1500, had de
friesche taal die volle verbuigingsformen op a eindigende,
te Leeuwarden reeds verloren. Wel bleef de friesche taal
nog d' algemeene volkstaal te Leeuwarden, gedurende de
geheele zestiende eeu, en sprak ook Doede ongetwijfeld 't
friesch als z'n moedertaal, maar dat friesch was 't oude
friesch der vijftiende eeu niet meer. Doede v o e l d e niet
meer de kracht der volle, oude taalformen; Doede en z'n
tijdgenooten v e r s t o n d e n d' eigenlike beteekenis niet
meer van z'n vaders toenaam Jariga , al gebruikten ze dien
naam ook alle dagen. En zoo veel te minder nog, juist
omdat ze dien dageliks en zonder nadenken uitspraken.
'T verbogene woord Jariga had voor hen de weerde van
'n onverbogenen eigennaam gekregen. Zoo noemde dan
Doede, de zoon van Remmert Jariga, zich. niet, volgens
oud friesch gebruik, en even als z'n vader en grootvader
gedaan hadden, naar z'n vaders eigenliken naam, naar z'n
vaders voor naam ; hij noemde zich niet Doede Remmerda,
zoo als 't eigenlik wezen moest. Neen, maar-i nam z'n
vaders vadersnaam (patronym), z'n vaders toenaam als geslachtsnaam aan, en noemde zich, tegen den ouden regel in,
Doede Jariga. Dat woord Jariga was geslachtsnaam geworden. Had er nu nog 'n ander man te Leeuwarden gewoond,
die eveneens Doede Jariga hiette, dan had onze Doede
zich ter onderscheiding van dien anderen, Doede Remmerts
Jariga genoemd, dat is Doede Remmertszoon Jariga; met
andere woorden : hij had z'n vaders v o o r naam, in den
n i e u e n tweeden-naamvalsform, bij z'n eigen naam gevoegd.
Hij had dan 'n nieuen lap op 'n oud kleed gezet. En
was deze Doede Jariga in Friesland wonen gebleven, dan
zouden ongetwijfeld z'n kinderen en kindskinderen zich
eveneens Jariga genoemd hebben, dan was dat Jariga zonder twijfel als 'n vaste geslachtsnaam in gebruik gebleven,
en bestond misschien nog onder ons. Maar dit gebeurde
niet; want Doede Jariga verliet Leeuwarden met der woon
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en vestigde zich te Mechelen, waar ' m , in 't jaar 1517,
'n zoon geboren werd, die door hem, naar den grootvader van den knaap, Remmert of Rembert genoemd werd.
Hier in Brabant werd de naam Jariga, door Doede als
geslachtsnaam aangenomen, in 't geheel niet meer verstaan ; hij klonk den Mechelaars dan ook al te vreemd in
d'ooren. Van daar dat de jonge, te Meelielen geborene
en opgevoede Remmert zich in vervolg van tijd niet Remmert Jariga noemde. Hij liet dien ouden, frieschen naam
varen en noemde zich, naar z'n vaders naam , Remmert
Doedes. Met andere woorden : hij volgde wel 't oude,
niet afzonderlik friesche, maar algemeen, nederduitsche
gebruik, dat toen te Mechelen ook nog in volle zwang
was, om den vadersnaam in den tweeden naamval achter
den eigenen naam te stellen, maar-i deed dat nu op de
nederduitsche en niet meer op oudfriesche wijze. Waarschijnlik verstond-i geen woord meer van die oude taal
zijner grootouders en voorvaders. Zoo noemd'-i zich dan
ook niet Remmert Doeda of Remmert Doedama of Doedsma of Doedinga, maar Remmert Doedes; en z'n brabantsche stadgenooten die ook den naam Doede niet kenden,
verbasterden dat Doedes in Dodoens, 'n form die beter met
hun brabantschen tongslag strookte. Remmert Doedes, of
Rembert Dodoens volgens de Mechelaars, werd naderhand
'n geleerd man, 'n beroemd plantekundige (botanicus).
Volgens de gewoonte van de geleerden dier tijden, verlatijnscht'-i z'n naam, z'n mechelschen naam in Rembertus
Dodonaeus.
Onder dien naam schreev-i z'n beroemd
K r u y d t - b o e c k (Leyden, 1618), 'n uitgebreid werk,
van zeer groote weerde. Hij verwierf grooten roem, werd
achter een volgens lijfarts van twee duitsche keizers, daarna
hoogleeraar te Leiden, en stierf in 1585.
31. Zoo als hier boven gezeid is, stierven d' oude, volle
verbuigingsformen omstreeks 't jaar 1500 in de friesche
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taal uit; namelik in Friesland bewesten Eems was dit het
geval; beoosten Eems dagteekende dit taalverval al reeds
van 100 jaren vroeger. Na 't jaar ] 500 gebeurde 't in
't westereemsche en westerlauersche Friesland nog slechts
zelden dat 'n man zich z'n kenmerleenden vadernaam op
oudfriesche wijze formde, dat-i van Tjaard b.v. Tjaarda,
Tjaardema of Tj aar dsma formde, en na 1600 geschiedde dit
wel nooit meer. Van Tjaard maakte men Tjaards bewesten
Lauers , Tjaarden (Tjaden) beoosten Eems ; tusschen Eems
en Lauers , in Groningerland , waren , en zijn nog , beide
formen (de frankisch-westfriesche en de saksisch-oostfriesche) in gebruik. Dat op d e z e wijze, en o n m i d d e l l i k uit d' oudfriesche, zoogenoemde vadernamen geslachtsnamen ontstaan zijn, is na 't jaar 1550 nog wel zelden
en na 1600 zeker wel nooit meer gebeurd. En niet tegenstaande dit, zou men toch schromelik dwalen zoo men
aannam dat a l l e hedendaagsche friesclie geslachtsnamen
die op a eindigen, a l l e hedendaagsche friesche geslachtsnamen alzoo die den oxidfrieschen tweeden-naamvalsform
vertoonen, ouder zijn als 't jaar 1600. Neen , naueliks
'n vierde deel der hedendaags bestaande friesche geslachtsnamen op a eindigende, mogen tot dien ouden tijd opgevoerd worden. Het andere drie-vierde deel van deze namen is van latere dagteekening, en in den loop der zeventiende, maar vooral in d' achttiende eeu ontstaan, hoofdzakelik tegen 't einde der achttiende eeu. Maar deze namen zijn
niet o n m i d d e l l i k uit d' oudfriesche vadernamen ontstaan. Integendeel, ze zijn grootendeels willekeurig, sommigen op luk-raak, volgens oudfriesch model, als ik 't
zoo eens noemen m a g , gemaakt, in tijden toen die oudfriesche formen overigens in de spreektaal in 't geheel niet
meer golden. Dat is op de volgende wijze toegegaan.
In den loop der zeventiende en der achttiende eeu,
door 't vermeerderde verkeer der menschen onderling, bij
toenemenden handel en bedrij vigheit in 't maatschappelik
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leven onzer voorouders, bij stijgende welvaart en klimmende ontwikkeling en beschaving, toen deed de behoefte
aan vaste geslachtsnamen zich al meer en meer bij de
Friesen gevoelen. Zoo nam dan à' eene Fries voor, en
d' andere na 'n geslachtsnaam aan. Maar haalde men die
geslachtsnamen zoo maar uit de lucht ? Neen, men maakte
ze, men formde ze, niet zoo maar geheel zonder rede,
zoo maar willekeurig, maar in den regel met rede en verstand. Men kende d' oude friesche geslachtsnamen op « ,
die nog uit de vijftiende eeu en uit vroegere tijden der
middeneeuen stamden, en die bij à' adelike en andere aanzienlike geslachten in gebruik waren. Die namen golden,
en te recht, voor bizonderlik-friesche, voor kenmerkendfriesche geslachtsnamen. Ze waren dan ook slechts bij à'
echte, onverbasterde Friesen in gebruik, en bij half-friesche en andere nederduitsche stammen gantsch en gaar
onbekend. De Friesen nu die ten allen tijde, toen zoo
wel als n u , fier en prat waren op bun volksaard, die altijd met hart en ziel alles toegedaan waren en voorstonden
wat vclksaardig (nationaal) friesch was, zij goten ook bij
voorkeur hun nieue geslachtsnamen in die oude formen,
opdat ze 'n kenmerk van hun •volksstam, als blijk hunner
eervolle en roemrijke, edele afstamming, voor landgenoot
en vreemdeling dragen konden en daar mee schitteren. Zoo
maakten ze nieue oudfriesche namen. '~N voorbeeld zal dit
duidelik maken; ik kies daar toe 't volgende :
In 't begin der achttiende eeu woonde 'r te Dongjum
in Franekeradeel 'n man die den naam Foppe droeg, en
aan wien in 1707 'n zoon geboren werd, die door hem
Wytse genoemd werd. D' oude Foppe droeg als alle Friesen , en ter onderscheiding van andere Foppen te Dongjum
of in den omtrek van dat dorp, natuurlik ook z'n vadernaam als toenaam. Maar ik ken den naam niet van Foppes vader; dus kan ik Foppes toenaam ook niet vermelden. Misschien was 't wel Wytse, en dan hiette Foppe
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natuurlik Foppe Wytses. In allen gevalle, 'n geslachtsnaam
had Foppe niet, zoo min als vast alle eenvoudige huislieden in de friesche dorpen, in die dagen er een hadden.
Zoo hiette dan Wytse, de zoon van Foppe. slecht-weg
Wytse Foppes, en, ware Wytse Foppes %'n leven lang te
Dongjum wonen gebleven, dan was die eenvoudige naam
en vadernaam i'n leven lang volkomen voldoende voor 'm
geweest, en-i had nooit de behoefte gekregen om 'n geslachtsnaam te voeren. Maar Wytse Foppes had 'n schranderen kop, 'n vluggen geest. Als zoo vele Friesen in den
eenvoudigen stand te platten lande, oefendJ-i zich bizonder
in de rekenkunde, en weldra verwierv-i groote bekwaamheden in die wetenschap. 'T kleine Dongjum was nu als
woonplaats niet meer voldoende voor onzen meester. Hij
vestigde zich als rekenmeester en instrumentmaker en wijnroeier te Leeuwarden, en beoefende daar ook, met gevolg,
de sterrekunde. Te Leeuwarden woonden misschien, en
vrij zeker, wijl Wytse en Foppe beide nog al algemeen
in gebruik zijnde namen zijn, nog andere personen die
Wytse Foppes nietten, en daar door was voor onzen rekenmeester de noodzakelikheit geboren, o m , ter onderscheiding , 'n geslachtsnaam te voeren. Hij bedacht zich
dan ook 'n geslachtsnaam, en koos zich. daar toe den naam
Dongjuma uit, omdat-i te Dongjum geboren was. Voortaan
noemdJ-i zich voluit: Wytse Foppes Dongjuma. Dit Dongjuma is zuiver oudfriesch en beteekent: van Dongjum.
Die oude form was echter al lang uitgestorven in 't friesch
van d i e n tijd. 'T was slechts in navolging van de reeds
bestaande, en nog van ouds bestaande friesche geslachtsnamen , dat Wijtse Foppes zich. 'n geslachtsnaam bedacht,
zich z'n zuiver oudfrieschen en toch splinternieuen geslachtsnaam formde. Dat Wytse Foppes zich zulk 'n zuiveren
naam formde, die in taalkundig opzicht onberispelik was,
bewijst goede smaak en kennis en 'n gevoel voor taalzuiverheid bij den man. Maar niet ieder een kan zich op deze
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eigenschappen beroemen, niet ieder een kon zich zulk 'n
onberispeliken naam formen. Juist om dat die oud-friesche
formen niet meer in de levende friesche taal bestonden,
juist om dat verre weg 't grootste deel van de Friesen dier
dagen die oude formen niet meer begrepen, niet meer
verstonden, ze slechts kenden uit de nog bestaande oudfriesche geslachtsnamen, daarom formden ze zich zoo dikwijls dwaze, geheel onzinnige namen, namen die rechtstreeks tegen de wetten der oude friesche taal indruischten. Ook waren ze niet altijd even gelukkig in de keuze
van 'n wortel, 'n stam voor hun naam, zoo als b. v. 't woord
Dongjum den onberispeliken wortel of stam van den geslachtsnaam Dongjuma uitmaakt. Zoo woonde 'r te Leeuwarden in de laatste helft der vorige eeu als eerzaam burger , m'n moeders grootvader, die grutter en koopman
was en Oeds Cornelis's (dat is Oeds zoon van Cornelis of
Oeds Cornelis's zoon) hiette. Z'n vader hiette Cornelis
Oenes en z'n vaders vader Oene Oedses en die waren beiden wevers geweest. Uit oorzaak van z'n handel en bedrijf, en misschien ook om dat 't toen te Leeuwarden
onder de welgestelde burgers gebruikelik geworden was 'n
geslachtsnaam aan te nemen en te voeren , moest en wilde
Oeds Cornelis's ook 'n geslachtsnaam hebben. Hij bedacht
er zich dan ook een , en wel naar aanleiding van 't handwerk dat z'n vader . grootvader en overgrootvader uitgeoefend hadden. Hij noemde zich namelik Spoelstra, naar
de spoel die de wevers gebruiken. Die naam Spoelstra is
slecht geformd , en kan uit 'n taalkundig oogpunt beschoud,
niet bestaan. De uitgang stra voegt slechts achter plaatsnamen (zie bladzijde 181, § 25), gelijk ik later nog nader
aantoonen wil. Maar zoo Oeds Cornelis's ook al 'n anderen
oudi'rieschen uitgangsform achter z'n spoel gekozen had,
zoo-i er Spoelema, Spoelsma of Spoelinga van gemaakt
had, zoo was dit ook al niet beter geweest. Want de
echte, de oude friesche geslachtsnamen zijn slechts van
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personen- en van plaatsnamen geformd, en niet van allerlei
andere namen en woorden.
32. Zeer vele Friesen namen eerst in de zeventiende en
in d' achttiende eeu geslachtsnamen aan, op de wijze als
hier voren van Wytse Foppes Dongjuma en Oeds Cornelis's Spoelstra mede gedeeld is. Maar dit gebeurde toch
hoofdzakelik slechts in de steden en onder de meer aanzienliken, vooral onder de handeldrijvenden en neringdoenden. De plattelandsbevolking daarentegen bleef zich,
voor 't grootste gedeelte, voor en na zonder geslachtsnaam
behelpen, en met de kleine burgers , de kleine handwerkslui en de geringe bevolking in de steden was dit eveneens 't geval. Maar 't jaar 1811 kwam i n ' t land, en
daar mede de wet, de verordening op den burgerliken
stand. Ieder Nederlander moest nu 'n naam, 'n voornaam,
'n doopnaam dragen (dien hadden z' ook allen reeds), en
tevens 'n toenaam, 'n geslachtsnaam , 'n van, en die hadden ze lang allen niet, ten minste in die streken van Nederland niet, die 'n zuiver- of 'n min of meer gemengdfriesche bevolking hadden. Die reeds 'n geslachtsnaam
had, kon zich onder dien ouden geslachtsnaam in de boeken van den burgerliken stand inschrijven laten, zoo als
de meesten van die menschen dan ook deden. Ze konden
echter dien ouden naam ook varen laten en zich onder 'n
nieuen naam inschrijven laten; en zoo deden sommigen.
Maar die geen geslachtsnaam had, moest er een aannemen. En wijl zeker de grootste helft der Friesen in dit geval verkeerde, zoo was toen d' aanvraag om geslachtsnamen,
om 'n koopmansuitdrukking te bezigen, groot. Voor menschen , met eenige verbeeldingsgave, met eenig begrip en
verstand van namen en geslachtsnamen, was 't tamelik
gemakkelik 'n geschikten naam voor zich en hun nakomelingen te bedenken. Maar velen waren toch ook letterlik
verlegen met 't geval, en wisten niet hoe ze zich noemen
v. F. xiii.
13
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zouden. Maar d i t stond bij de meesten vast, en vooral
bij de plattelandbewoners, ofschoon dan ook evenzeer bij
d ' e c h t e Priesenn in de steden , 'n frieschen naam, ; n naam
die op 'n a , ia, sma, sema, sna, sena , ma, inga, of stra
eindigde, zoo'n naam moest 't wezen. Men was er trotsch
op 'n Fries te wezen, en men wilde dit ook door z'n geslachtsnaam blijken laten. Als of er niet ook duizenden
waren, wier geslachtsnamen niet die oudfriesche uitgangen vertoonden, en die toch. echte vrije Friesen waren van
ouder tot voorouder, en zoo goed als de besten ! Getuige
de schrijver van dit opstel.
33. Zoo veel hoofden, zoo veel zinnen. De waarheid
van dit spreekwoord bleek ten volle toen de Friesen, voor
zoo verre ze niet reeds in 't bezit van 'n geslachtsnaam
waren, in 1811 ^n geslachtsnaam kiezen moesten, en
dien in de boeken van den burgerliken stand inschrijven laten. Door de verschillende personen werd bij 't
kiezen en bij 't maken van geslachtsnamen op de meest
verschillende wijzen te werk gegaan, en ze verkregen dus
in deze zaak ook de meest uiteenloopende uitkomsten. Laat
ons hier eens, op beknopte wijze, de verschillende wijzen
optellen, die door de Friesen gevolgd werden ter vaststelling of verkrijging van geslachtsnamen. Zoo waren er :
1°. Lui die reeds 'n geslachtsnaam hadden en die dezen
naam HU behielden en zich onder dien naam inschrijven
lieten. Dat waren d' adelliken, eenige eigenerfde boeren,
leden van oude, aanzienlike, niet adelike geslachten, en
de leden der aanzienlike burgerij, der handeldrijveaden en
neringdoenden in de steden. Deze geslachtsnamen waren
ten deele reeds oud en zeer oud, ten deele ook van jongere
dagteekening, velen zelfs eerst in den loop der achttiende
eeu ontstaan.
2°. Menschen die wel reeds 'n geslachtsnaam hadden,
maar die dien ouden naam varen lieten om 'n nieuen
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aan te nemen. Men deed dit om dat d' oude geslachtsnaam weinig bekend en niet in gebruik was, terwijl men
onder den nu nieu aangenomenen en vastgestelden naam
al reeds bij de lui bekend stond. Zoo woonde 'r te
Leeuwarden, in 't begin dezer eeu, 'n burgerman die Pieter
hiette en die algemeen Pieter Ypes genoemd werd, omdat
z'n vader Ype hiette. Pieter Ypes en d' oude Ype hadden
wel 'n geslachtsnaam, namelik Bootjema (geformd van den
mansnaam Bootje, 'n verldeinform van Bote); maar onder
dien geslachtsnaam Bootjema waren ze niet bekend, en ze
gebruikten zelven dien naam weinig of nooit. Daarom liet
Pieter Ypes in 1811 zich niet als Pieter Bootjema inschrijven , maar als Pieter Ypes; hij ontdeed zich van z'n
ouden geslachtsnaam en nam 'n nieuen aan.
3°. Menschen die geen geslachtsnaam nog hadden, maar
die hun vadernaam, in den toen (en nog) gebruikeliken
tweeden naamvalsform , als geslachtsnaam aannamen, omdat
z' onder dien naam reeds bekend stonden. Iemand b.v.
die Tjalling hiette, en die Tjalling Sikkes genoemd werd
naar z'n vader Sikke, nam dien vadernaam Sikkes als geslachtsnaam aan. Deze wijze om nieue geslachtsnamen te
formen en aan te nemen was zeer redelik, eenvoudig en
practisch; ze bood zich als van zelven aan en werd ook
dikwijls gevolgd. In Oost-Friesland formde men die geslachtsnamen niet op es of s, maar op en of n, volgens 't
taaleigen van den nieueren friso saksischen tongval die
d' oude friesche taal beoosten Eems vervangen had. In
Groningerland waren beide formingen in gebruik.
4°. Lui die zich de moeite niet gaven om 'n nieuen
geslachtsnaam voor zich te bedenken, maar die eenvoudig
'n reeds bestaanden geslachtsnaam aannamen. Z' ergerden
hier door dikwijls hen die dien geslachtsnaam reeds van
ouds bezaten. Dezen echter konden dat niet verhinderen;
want iedereen was volkomen vrij in 't kiezen en aannemen
van 'n geslachtsnaam.
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5°. Zij die zich wel geen nieuen geslachtsnaam formden, die wel, even als A' onder 4°. genoemden, 'n reeds
bestaanden geslachtsnaam zich toe eigenden, doch die daar
toe toch niet den eereten, den besten naam die hun voor
kwam (b.v. dien van hun buurman) namen, maar in 't
uitkiezen van 'n naam volgens zekeren regel te werk gingen. Ze kozen zich zulke namen u i t , waarin, volgens
hun eigene, verkeerde meening, 'n zinspeling op hun bedrijf of op iets anders, wat hun persoonlik betrof, gelegen
was. Zoo noemde zich ; n verwer b.v. Ferwerda, omdat-i
in dien naam 'n toespeling op z'n handwerk meende te
vinden, en ofschoon-i volstrekt niet verwant was, en ook
niet voor gaf dit te zijn, aan 't eene of 't andere der
reeds bestaande geslachten van dien naam, en ofschoon
d' oudfriesche geslachtsnaam Ferwerda met verwen natuurliker wijze niets te maken heeft, maar van den dorpsnaam
Ferwerd afgeleid is.
6°. Zij , die zich nieue oudfriesche geslachtsnamen formden, en die daar toe op dwaze, ontaalkundige wijze te werk
gingen, zoo als Oeds Cornelis's Spoelstra deed, van wien
op bladz. 192 gesproken i s , of die regelmatige, in taalkundig opzicht onberispelike namen maakten, als Wytse
Foppes Dongjuma, wier handelwijze op bladz. 191 medegedeeld is. Voor eerstgenoemde wijze van handelen was
natuurlik de stof onuitputtelik, maar voor laatstgenoemde
ook naueliks minder, bij het vast oneindige getal der friesche personen- en plaatsnamen.
7°. Zij die allerlei andere, niet bizonderlik friesche geslachtsnamen zich formden, en daar toe allerlei namen,
toenamen , bijnamen , zelfs spot- en scheldnamen, en allerlei
dwaze namen en woorden gebruikten.
Al deze soorten van friesche en onfriesche geslachtsnamen
van Friesen wil ik hier achtereenvolgens behandelen.
34.

De Friesen hebben ten allen tijde groot gewicht
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gehecht aan hun namen , dat is : aan hun eigenlike namen,
aan hun personennamen, doop- of voornamen. Daarentegen
stelden z' in den regel veel minder prijs op hun geslachtsnamen. Tot in 't jaar 1811 was zekerlik de grootste
helft der Friesen niet eens in 't bezit van geslachtsnamen,
en zij, die wel zulke namen hadden, maakten er slechts
weinig gebruik van, en werden door anderen zelden of
nooit bij hun geslachtsnaam genoemd. Slechts als de noodzakeliklieit 't gebood, b.v. ter duidelike onderscheiding bij
't bespreken van gelijknamige personen, of bij zekere gelegenheden , als 't aangaan van plechtige of belangrike verbintenissen , dan werd de geslachtsnaam genoemd en gebruikt ; maar overigens in J t dageliksche leven was dit niet
't geval. In 't dageliksche leven noemden de Friesen elkander steeds bij voorkeur, en zoo veel mogelik, bij den
voornaam. En dit goede en redelike gebruik is nog heden
niet geheel verdwenen bij de Friesen. W a n t , ofschoon 't
dwaze gebruik om elkander, zoo veel mogelik, onderling
bij den geslachtsnaam te noemen , dat uit Holland in Friesland kwam, sedert 't begin dezer eeu ook al meer en meer
bij de Friesen in zwang gekomen i s , zoo is zulks in
Friesland toch nog niet zoo sterk en zoo algemeen 't
geval, als in Holland en in andere nederlandsclie gewesten. En te recht! de naam toch, de voornaam van iemand
behoort hem zelven toe; maar de geslachtsnaam is 't eigendom
van vele anderen zijner verwanten met hem. Elkander bij
den voornaam te noemen geeft iets vertroueliks, iets vriendschappeliks, iets ongekunstelds, iets gezelligs , huisseliks
en gemoedeliks te kennen. Met 't noemen en 't gebruiken
der geslachtsnamen is 't tegenovergestelde 't geval. Dwaas
en dom en ongeschikt klinkt 't dan ook den rechten
Fries in d' ooren, en 't ergert 'm als-i hoort hoe tegenwoordig zelfs de kleine kinderen elkander in de school en
bij 't spel buiten de school, bij de geslachtsnamen noemen ! Ze doen dit in navolging van hun onderwijzers,
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waar van sommigen (te Leeuwarden althans) dit onredelike gebruik in hun scholen ingevoerd hebben. In Holland
(althans te Haarlem) is dit ook, en sterker als in Friesland
nog, in gebruik. Eerlang zullen zelfs broeders en zusters
elkander bij den geslachtsnaam noemen ! Zoo gaat alle gemoedelikheit naar de maan!
35. Maar zoo ook al in de friesche steden heden ten
dage 't gebruiken en noemen der geslachtsnamen veelvuldig
in zwang i s , ten platten lande in Friesland heeft in den
regel de eigenlike naam, de voornaam, nog z'n volle recht
behouden. Dáár rekent men den geslachtsnaam niet eens
tot den eigenliken naam te behooren. Dáár ontfangt men
nog van duizenden op de vraag naar den naam van dezen
of genen persoon, op de vraag: ho hjit er ? hoe hiet-i ?
slecht-weg tot antwoord : Sjirk Haies, of Tjomme Aukes,
of Feike Tjallings , dat is : Sjirk , zoon van Haie ; Tjomme,
zoon van Auke; Feike, zoon van Tjalling. Wil men weten hoe de g e s l a c h t s n a a m is van dezen of genen, dan
moet men niet vragen : ho hjit er, maar : ho skriuwt er
Mm ? hoe schrijft-i zich, met andere woorden: hoe wordt
z'n naam geschreven. De geslachtsnaam geldt voor 'n
s c h r i j f n a a m , niet voor 'n n o e m n a a m , voor 'n naam
die slechts in gesclirifte en niet in 't gesprek gebruikelik
is , voor 'n naam die uit de pen, niet van de lippen vloeit.
De voornaam , met den vaders voornaam in den tweeden
naamval, ter verduideliking en onderscheiding er bij gevoegd , dat is d' eenige , de ware , d' echte, de levende
naam. En die zoo denken, zijn in hun recht.
Maar denk niet dat men ten platten lande in Friesland,
en vooral in d' afgelegene, eigenlike b o e r e dorpen, op de
vraag : ho skriuwt er Mm ? terstond 'n antwoord gereed
heeft. Doest du tien keeren die vraag, misschien slechts
vijf malen zal dij de geslachtsnaam genoemd worden, en
dan nog niet altijd zonder eenig voorafgaand bedenken,
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maar de vijf andere keeren antwoordt men dij: ik wit
net, ik weet niet, of ik leaw, ik geloof, meen, denk,
zoo of zóo. En toch kent hij die dit antwoord geeft, den
persoon naar wien gevraagd wordt zeer goed en van nabij. Misschien is 't wel z'n naaste buurman, misschien
gaat-i wel dageliks met 'm om.
Zoo is 't dan ook niet zoo wonderlik als 't wel schijnt,
dat in 1811 bij de vaststelling der geslachtsnamen, sommige Priesen hun eigene geslachtsnamen niet kenden.
Eenigen moesten, zoo z' al vermoedden zulk 'n naam te
bezitten, oude familie-papieren, oude koopbrieven, enz.
er op nazien en nasnuffelen om hun eigenliken geslachtsnaam te weten te komen. Anderen meenden 'n nieuen
geslachtsnaam te moeten bedenken en aannemen, en deden
dat ook; maar als die naam ingeschreven en vastgesteld was,
bleek 't soms achterna dat hun vader, of hun verdere voorouders reeds van ouds 'n ouden, eerliken geslachtsnaam gevoerd hadden.
36. Uit d' omstandigheit dat 't gebruik der geslachtsnamen , nadat die namen reeds jaren lang 't volle, geijkte
burgerrecht genoten hebben, heden ten dage nog zoo weinig
tot 't volksleven ten platten lande in Friesland doorgedrongen i s , kan men afleiden , hoe onvolksaardig (inpopulair) die geslachtsnamen eigenlik steeds geweest zijn bij de
Priesen in vroegere tijden. En dat is ook waar! Zelfs d'
edellui, die bij andere germaansche (en vooral bij de romaansche) volksstammen veelal zoo fier, zoo prat op hun
geslachtsnaam waren, stelden bij de Priesen veel minder
weerde daar in. Die namen waren in den ouden tijd bij
vele friesche edelen weinig in tel. Het pronken en pralen
met ijdele namen en leege woorden stond den frieschen
volksaard tegen, die van ouds her tot in dezen tijd toe (en ik
hoop nog langen tijd in de toekomst ook) steeds veel meer
democratisch als aristocratisch gezind was. Zoo gebeurde,
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't wel dat edelen om allerlei redenen, willekeurig hun geslachtsnamen veranderden. Er zijn uit oude tijden genoeg
voorbeelden bekend van friesclie edellui die 'n anderen geslachtsnaam voerden als die van hun vader was. D' eene
noemde zich met den geslachtsnaam zijner moeder (en dat
was volstrekt geen zeldzaamheit); d' andere wilde, soms uit
haat tegen z'n eigenen broeder, met dezen niet langer den
zelfden naam dragen en nam zich dus 'n anderen geslachtsnaam aan; weer 'n ander verloor met z'n jongelingschap
ook z'n geslachtsnaam, en n a m , na z'n troudag, den geslachtsnaam van z'n vrou aan; nog 'n ander liet 'n ouden
geslachtsnaam varen bij 't verkrijgen van d' eene of andere
state of saté, stins of hoeve, en noemde zich in 't vervolg naar z'n nieue bezitting. Eigenbelang vooral, ter
verkrijging van geld en goed, van land en zand, of van
huis en hof, speelde bij dit willekeurige veranderen van
geslachtsnamen gewoonlik de hoofdrol, 't Was meest om
hebben en houden te doen.
Ook gebeurde 't wel dat deze of gene adellike man
z'n geslachtsnaam en daarmede z'n adeldomsbewijs zóo
weinig op prijs stelde, vrijwillig zóo verwaarloosde, dat in
den loop der tijden zoo wel geslachtsnaam als adeldomsbewijs te loor gingen. Sommige afstammelingen toch der
oude, middeneeusche friesche edelen , door de hooge vlucht,
die d' ontwikkeling, beschaving en ware veredeling der
menschelike geest in de zestiende eeu n a m , tot beter,
reiner inzicht van de menschelike bestemming en weerde
gekomen, smeten in die eeu en in de volgende dien
gantschen verouderden, verschimmelden en vermolmden middeneeuschen ridderrommel weg, ze herschiepen hun staten tot saten, ze werden van edellui boeren , vrije, eigenerfde, friesche boeren, in den besten zin van dit woord.
Ze dachten over deze zaak als d' oude HORATIUS al deed,
volgens HETTEMA'S zeer vrije vertaling in 't oudfriesch :
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„Ja! selich is thi mon, ther mit sin' aina hondem,
„Lik Friso's t a m , thet wrwralde thiad,
„Sin egin ethel erth in fria Fresna londem !" (1)
Eu ze hadden wel gelijk, dunkt me. Deze edele boeren
verloren hun geslachtsnaam volkomen. Sommigen van hun
nakomelingen die zelfs de heugenis aan den adeldom en aan
den geslachtsnaam van hun voorouders verloren hadden ,
namen in 1811 nieue geslachtsnamen aan. Anderen herinnerden zich nog de geslachtsnamen die hun voorvaders
gevoerd hadden, en ze namen die (maar hun adeliklieit daarom
nog niet) in 1811 op nieu aan. En dit is een van de vele
redenen, waar om in Friesland sommige adellike en onadellike geslachten (b.v. Lycklama à Nyeholt, Sclieltinga en
van Scheltinga, van Eysinga en van Eisenga, van Harinxma,
van Heemstra en Heemstra, van Cammingha en Cammenga) de zelfde namen voeren.
37. Niettegenstaande 't grootste gedeelte der friesclie
geslachtsnamen van jonge dagteekening en in de vorige eeu
geformd i s , zoo klimmen de namen van sommige geslachten in Friesland tot hoogen ouderdom op. Om van de
raadselachtige oude kampers Britsanus, Ilste, leltse en
Hotse Joulsma, waar van SCHOTANUS spreekt en die in de
tiende eeu na Chr. zouden geleefd hebben . en van den
even fabelachtigen Magnus Forteman, die nog vroeger hiet
geleefd te hebben (2) , nu niet te gewagen, zoo vinden we
toch in de negende eeu (839) reeds in 'n oude oorkonde
(1)

Ja, zalig is de man , die met z'n eigen handen,
Gelijk Friso's nageslacht , dat over-overoude volk ,
Z'n eigenerfde velden beploegd, in de landen der vrije Friesen.

HORATIÜS , Epod. I I ; door M. DE HAAN HETTEMA zeer vrij ver-

taald in 't oudfriesch , en voorkomende in z'n bundeltje: F r i e s k e ,
H i l g e l a o n n e r en N o a r d f r i e s k e R y m k e s . Bokkum, 1841.
(2) Do leugens van 't Oera Linda hoek kunnen natuurlik niet in
aanmerking genomen worden.
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den naam vermeld van 't nog heden bloeiende, adellike
geslacht Cammingha of van Cammingha. In à! elfde eeu
vinden we, behalve 't geslacht Cammingha, nog de namen
vermeld der geslachten Burmania, Roorda, en in deze en
de twaalfde eeu treden de leden van de geslachten Liaukama, Botnia , Hermana , Galama, Forteman , Hartman ,
Homminga, Ockinga, enz. in de friesche geschiedenis op.
En zoo gaat 't verder in de naiddeneeuen, hoe jonger
tijd, hoe meer geslachtsnamen; en tevens : hoe meer die
namen als werkelike geslachtsnamen, in den hedendaagschen zin van 't woord, en niet als eenvoudige vadersnamen gebruikt en gevoerd werden. Toch zullen er onder
deze middeneeusche friesche geslachtsnamen , ook al zijn
de dragers daar van edellui, nog vele onechte geslachtsnamen schuilen , nog vele vadersnamen (patronymen) zijn,
in oudfrieschen form, nog vele namen die slechts de namen van de vaders der dragers, in den tweeden naamval,
zijn, en niets anders.
38. In de tien laatstverloopene eeuen zijn op natuurlike wijze honderden en honderden friesche geslachtsnamen
ontstaan, en daar bij tevens in de drie laatste eeuen,
duizenden op min of meer kunstmatige wijze. Maar sedert
't jaar 1811 heeft 't formen en willekeurig aannemen
van nieue geslachtsnamen 'n einde genomen. T o e n nam
iedere Fries 'n v a s t e n geslachtsnaam aan voor zich en z'n
nakomelingen , en z'n nakomelingen bleven dien naam
voeren tot op den dag van heden, e n , als er geen verandering komt in d' algemeene regeling dezer zaak, zooals
die bij nagenoeg alle beschaafde volken van den tegen woordigen tijd aangenomen i s , dan zullen deze geslachtsnamen
nog vele eeuen, met eere voor de Friesen, hoop ik , gedragen worden , tot z' uitsterven. W a n t , zoo er tegenwoordig bij de bestaande geslachtsnamen geen nieue meer
geformd en aangenomen worden, d' oude geslachtsnamen
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sterven wel uit. In den loop der eeuen zîjn er reeds honderden friesche geslachten uitgestorven en hun geslachtsnamen met hen. En dat uitsterven gaat onophoudelik
voort. Ongetwijfeld zijn er heden ten dage, nu er sedert
d' invoering der vaste geslachtsnamen voor alle Friesen
nog slechts 65 jaren verloopen zijn, reeds enkele geslachtsnamen uitgestorven, die in dat jaar voor 't eerst werden
op- en ingeschreven. En zoo zal dat voortgaan tot d a t . . . .
j a , wat zal 't gevolg zijn ten langen leste van deze omstandigheit ?
1°. Dat 't getal friesche geslachtsnamen hoe langer hoe
meer inkrimpt, hoe langer hoe kleiner wordt, omdat er
afgaat en niet bijkomt.
2°. Dat d' overblijvende geslachtsnamen door een hoe
langer hoe grooter aantal personen gezamenlik en gelijktijdig gedragen worden. Zoo zullen er op 't laatst nog
maar honderd, dan nog maar vijftig, eindelik nog maar
tien, vijf, twee friesche geslachtsnamen over gebleven en
in leven zijn, en duizenden personen zullen die weinige
geslachtsnamen dragen. De geslachtsnamen die reeds nu
't menigvuldigst voorkomen, zullen 't langste in wezen
blijven. Mogelik zullen ten laatste alle Priesen b. v. de Vries
of de Jong hieten, even als alle Hollanders Jansen, en
alle Duitschers Sclmltze of Muller.
Het is dus geen noodelooze en nuttelooze taak om de
reeds uitgestorvene en de nog bestaande friesche geslachtsnamen te verzamelen en op te schrijven, en te trachten ze
zoo veel mogelik te verklaren. Nu bestaan er nog velen
van die namen die over langeren of korteren tijd uitgestorven en verloren, sommigen spoorloos verloren zijn
zullen. Nu ook is de friesche taal, waaruit die geslachtsnamen verklaard worden moeten, nog 'n levende sprake,
en dragen de Priesen nog d'oude, bizonderlik-friesclie namen (voornamen), waar van die meeste geslachtsnamen
afgeleid zijn. Maar 't zal niet zoo h e e l lang meer du-
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ren, en de friesche taal moet 'n doode taal genoemd worden. Maar de tijd komt dat de laatste Stand-Fries den
laatsten frieschen naam aan z'n zoon geven zal. Want al
kleiner en kleiner in getal zullen de Friesen worden die
d'oude taal hunner roemrijke voorouders nog in eere houden, nog spreken kunnen en spreken willen. Al meeren
meer ook zal 't friesch door 't hollandsch, door 't nederduitsch verbasterd en onzuiver, onfriesch gemaakt worden,
om eindelik volkomen door 't nederduitsch verdrongen en
verkrongen te worden, dat op zijn beurt (zoo als tegenwoordig reeds bij d'Oost- en Noord-Friesen geschiedt) weer
in 't hoogduitsch op gaan zal. Maar 't is even zeer mogelik, en, naar m'ii meening, nog waarschijnliker, dat 't
friesch. regelrecht door 't hoogduitsch vervangen worden
zal, en dat zulks niet door bemiddeling van 't hollandsch
gebeuren zal. E n , als 't duitsche, of, zoo men liever wil,
't germaansche zelfbewustzijn niet, door hoogduitschen invloed, op nieu weer bij de Friesen aangewakkerd en opgefrischt wordt, dan zullen d'oude, eerlike namen onzer
voorvaderen, waaraan zoo roemrijke, zoo sclioone herinneringen verbonden zijn, eerlang, naar den hedendaagschen
geest des tijds in Nederland, allen voor allerlei fransche
en andere uitheemsche namen van heiligen en bijbellui,
of van schurken en hoeren wijken moeten.
Wat niet te hopen is! —
(Wordt vervolgd.)

JOHAN WINKLER.

HAARLEM,

Mei 1876.
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