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EEN EN ANDER OVER FRIESCHE EIGENNAMEN.

„Es geht eben den Eigennamen wie
„dea Büchern : habent sua fata.'1

II.

Vervolg van U. 204.

39. Onder de friesclie geslachtsnamen behooren die
welke op 'n enkele a uitgaan (zie § 25) , die dus enkel
bestaan uit 'n mans- of plaatsnaam met 'n a daar achter,
tot d' oudste, à' oorspronkelikste formen. 'T zijn eenvoudig
oudfriesche tweede-naamvallen van mans- of van plaats-
namen ; niets anders.

In d' oudfriesche taal werd bij sommige zelfstandige
naamwoorden, vooral bij die welke op ^n opene letter-
greep uitgaan, de tweede naamval geformd door achter-
voeging van 'n a , of door verwisseling der oorsponkelike
toonlooze e, op 't einde van 't woord, met a; b. v.
campa, gevecht, werd of liever bleef in den tweeden
naamval campa , van 't gevecht; iunge, tong , werd in den
tweeden naamval tunga, van de tong; en are, oor, werd
ara, van 't oor. Bij eigennamen echter was deze tweede-
naam valsforming bizonder in zwang, en bleef dat ook nog
toen, in de 15de en 16de eeuj de tweede-naamvalsfor-
ming op a bij gemeene zelfstandige naamwoorden reeds
langeren of korter en tijd, in de verschillende tongvallen
der friesche taal , uitgestorven was en in onbruik geraakt.
De voorbeelden hier van zijn maar voor •'t grijpen in d'
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oorkonden die in d' oudfriesche taal opgesteld zijn. Om
die voorbeelden aan te toonen behoeven we de zware fo-
lianten van ' t groot Placaat- en Charterboek van Friesland
niet met moeite voor den dach te halen. In •'t „Register
van den aanbreng van landen en renten in Oostergoo,"
dachteekenen.de van 't jaar 1511, en in de „Oorkonden
der geschiedenis van het Sint-Anthonij-Gasthuis te Leeu-
warden" kan men overfloedig voorbeelden daar van vinden ;
b. v. in 't eerstgenoemde werk : Jarich Focka zoen, dat
is : Jarich Fokke's zoon, Jarich Fokkes, zoo als men te-
genwoordig spreekt en schrijft. Hier is nu dit Focka niet
'n vaste geslachtsnaam, die van vader op zoon overerft,
maar eenvoudig 'n patronymikon, eenvoudig de naam van
den vader van dezen Jarich, in den tweeden naamval.
En zoo is •'t ook met de volgende namen , en met zeer
veel anderen.;, die allen in bovengenoemd Register of in
bovengenoemd Oorkondenboek voorkomen. In 't register :
Hette Feycka zoen, Renick Homma zoen, Pier Roucka
zoen, Gosse Goffa zoen, Gerlyff Lolcka zoen, Kempe
Taka zoen, Goslick Jemma zoen, enz. Ook komt daar
voor : Gouthuma Nylant , dat is : nyland van Goutum,
't nieue, 't nieu ingedijkte land van 't dorp Goutum, of
't Goutumer nieuland, zoo als men heden ten dage zeit.
Even zoo Huysuma Nylandt, ' t nieuland van Huisum,
enz. En in 't oorkondenboek van St. Antoon, bl. 9 :
„om Buwa ende Beyka beda willa," om de wille van 't
verzoek (gebed of bede) van Boue en Beike (oorkonde
van 't jaar 1436) ; bl. 41 : „fijff pondametha meedlandes
lidszende op Mersemaland," vijf pondematen miedland
(hooiland) liggende op 't land van Marsum (oorkonde
van 1465) ; bl. 53 : „fiouwer pondaemeet landis op Mersma
Nyaland," vier pondematen land op 't nieuland van Marsum
(oork. v. 1470) ; op bl. 138 wordt 't dorp Jelsum genoemd :
„Hyelsmagae," letterlik : het ga of dorp van Jelsum (in
1494); op bl. 207 hiet 't dorp Wirdum : „Wirdummegae
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(in 1517) ; terwijl er op bl. 356 en 357 sprake is van
„Leckommelandt" en „Boexsommelandt," 't land van
Lekkum en van Boksum (in 1553). In de drie laatste
voorbeelden is d' oorspronkelike a van den tweeden naam-
val reeds tot 'n toonlooze e versleten. Ze zijn alle drie
uit de zestiende eeu, terwijl 't laatste voorbeeld uit de
vijftiende eeu, dat van 1494, nog den vollen, ouden
form op a vertoont.

40. "Ware 't nu met deze patronymika Focka, Feyclca,
Homma, enz. even zoo gegaan als in § 26—28 medege-
deeld is van de patronymika Idserda en Ruurda, en in
§ 30 van 't patronymikon Jariga, waren ze namelik van
echte patronymika langzamerhand echte geslachtsnamen ge-
worden, dan zouden wellicht deze verbogene namen nu
nog als vaste geslachtsnamen onder de Friesen in gebruik
zijn; even zeer als b. v. Alberda, Andela, Aleva, enz.
die nu nog als geslachtsnamen in Friesland voorkomen,
oorspronkelik ook niet anders waren als eenvoudige tweede-
naamvalsformen, eenvoudige patronymika, afgeleid van de
mansnamen Albert, Andle en Alef.

En niet anders is 't met de verbogene plaatsnamen.
Waren de verbogene plaatsnamen Mersema, Hyelsma,
enz. hier boven genoemd, op personen toegepast, en niet
op landerijen of iets anders , ware 't er mee gegaan als
met de namen Holwerda, Dongjuma (in § 26—28 en 31
vermeld) , dan zouden waarschijnlik de namen Marsuma,
Jelsuma, Goutuma, enz. tegenwoordig even zeer friesche
geslachtsnamen wezen als Bieruma , Deinuma, Dokkuma,
Miedema, Ferwerda, enz. die nog heden in Friesland bestaan.

41. De geslachtsnamen op 'n enkele a uitgaande , be-
hooren tot d'oudste formen van friesche patronymika. Van
daar dat juist deze namen in veel kleiner aantal heden
ten dage onder ons voorkomen als zulks met d'andere
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formen van friesche geslachtsnamen 't geval is. Vele ge-
slachten die zulke oude , eenvoudige namen droegen, zijn
reeds sedert langen of korten tijd uitgestorven, en wij
kennen hun namen slechts uit geschiedboeken, oorkonden
en opschriften. Zoo zijn ook d'oudste munten , om •'t
beeld dat ik in § 20 gebruikte, nog eens te bezigen, de
zeldzaamsten. —• Daarbij zijn deze geslachtsnamen dikwijls
versleten, saamgetrokken uit hun oorspronkelike, volle
formen; of ook afgeleid van mans- en plaatsnamen die
tegenwoordig onder de Friesen niet meer bekend of in
gebruik zijn; daardoor zijn ze vaak moeielik te verklaren.
Weer eveneens als à' oudste munten die 't meeste ver-
sleten zijn, en die in hun opschriften soms personen- en
plaatsnamen vermelden, die men tegenwoordig niet meer
kent.

42. De geslachtsnamen op 'n enkele a uitgaande, ko-
men zoowel in Friesland tusschen Flie en Lauers , als in
Groningerland en Oost-Friesland voor, en zijn in deze
drie landstreken oorspronkelik gelijkelik inheemsch. Oos-
teliker als ' t eigenlike Öost-Friesland, in de friesche land-
streken die thans tot Oldenburg behooren (Wangerland,
Rüstringen en Ostringen, die met elkander 't hedendaacü-
sche Jeverland formen , Butjadingerland , Stadland , Ste-
dingerland, de friesche Wede , Saterland) , in de friesche
landstreken tusschen Weser en Elve (Oosterstade, Fieland,
Land Wührden en Land Wursten) en in geheel Noord-
Friesland komen deze geslachtsnamen niet meer voor, even
min als in de zuiver friesche streken bewesten Flie of in
Noord-Holland ('t eigenlike West-Friesland, Drechterland,
Waterland). En deze beperking geldt niet slechts voor
deze groep van friesche geslachtsnamen die we nu behan-
delen a l e e n ; neen! maar evenzeer voor a l l e oudfriesche
geslachtsnamen, die maar op 'n a in 't algemeen (inga,
ia3 ma, na, sma, sna, stra) eindigen. B u i t e n de gr en-
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zen van Friesland tusschen Flie en Lauers, van Gronin-
gerland en van Oost-Friesland alzoo, g e e n geslachtsnaam
op 'n a uitgaande. Die, welke buiten die grenzen, in
andere friesche, friso-saksische en friso-frankisclie land-
streken ('n smalle strook van Drente langs de friesche
en groninger grenzen misschien nog uitgezonderd) of elders
voorkomen, zijn daar niet oorspronkelik inheemseh, zijn
daar door verhuizing ingevoerd.

43. De volgende friesche geslachtsnamen , op 'n enkele
o eindigende, heb ik versameld. Veel meer zullen er ook
wel niet wezen. De letters F , G , D en O achter de
namen gesteld, geven te kennen dat de geslachten welke
die namen voeren, zoo verre ik heb kunnen nagaan , in
Friesland tusschen Flie en Lauers (F) , in Groningerland
(G), in Drente (D) of in Oost-Friesland (O) oorspronkelik
't huis hooren of dat de leden daar van nog tegenwoordig
dáár hoofdzakelik gevestigd zijn. 't Teeken f voor 'n naam
geplaatst, duidt aan dat die naam, voor zoo verre mij
bekend, uitgestorven is ; d' ongeteekenden behooren aan
thans nog levende geslachten. Maar 't is zeer mogelik,
zeer waarschijnlik zelfs, dat ik mij , in dit" opzicht, hier
en daar vergist heb; dat ik namen met 'n kruiske getee-
kend heb, die, ofschoon mij onbekend, toch aan nog le-
vende geslachten toebehooren. Dat niemand mij zoo iets
ten kwade duide ! Laten zij , wier namen door mij ten on-
rechte op de dooderol geplaatst zijn, zich troosten met 't
volksbijgeloof dat hi j , die ten onrechte dood gezeid wordt,
zich zoo veel te langer in 't leven verheugen mach !

-f- Aylva of van Aylva F , -j- Aytta of van Aytta F , Albada
F , van Albada F , Albarda F G , Alberda F Gr, Albeda F G,
Albronda G, Aleva F , Algera F , Algra F , Alta F , Alzerda
Gr, Andela F , Andla F , Anjema F , Antuma G-, Auwerda G ,
Baarda F , Banda F , -j- Barenda G , -j- Barnda F , Barkla O ,
Barla 0 , Bartela 0 , Bearda F , Bebsda 0 , Beerda G , Beerta
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Gr, -j- Belta G , Berga F , -j- Bernarda F , Beswerda F , Bieru-
ma F , f Binnarda F , Birza 6 , Bloema G , f Bogerda F , -f
Bolta F , f Bouta F , Bosscha F , Buska O , Boschgra F , Bos-
gra F , Brada F , f Branda F , Brana F , Buruma F , Buwalda
F , Dantuma F , Däneka O , Deneka 0 , -j- Deimta F , Deinuma
F , Deinema F , Dinkela O , Dinkla G , f Doma F , Domela ?
(Holland), Dohna ? (Holland), Dokkuma F, Dongjuma F, Duba ?
(Holland), Dura ? (Holland), f Easga F, f Einretsa O, f Elgera F,
Engwerda F, Engwirda F, Enuma G, -j- Esa F, van Esta ? F, -}-
Farica F , Ferwerda F , Ferweerda 0 , Verwerda F , Verweda O,
Yerveda O , f Fetza F , Yienna O , Folberda F , f Folperda F ,
Volbeda F , f Folkerda G, f Folopta of Folta F , Voerda F ,
Voorda F , Fryda ? F , f Gayka F , f Gerbada F , Gerbranda
F , Gosliga F , -j- van Gosliga F , Goslinga F , van Goslinga F ,
Gouka 1 (Schiedam) , -f Graalda of Gralda F , Gralda 0 , •ƒ• Grolda
F , f Haarda of Haerda F , f Haarla , Haerla of Harla F , f
Habbeka 0 , Haga F (Hage F), f Hagsta , Haksta, Haxta ,
Haaxta of Haeksta F , Hameka G, Hammeka G D , f Hanka
F , f Harara O , f Harlda O , Heida F , f Helbada F , Helwerda
G , Hemrica F, f Herbranda F , -j- Hermana F , Hesta ? (Am-
sterdam) , f Hildarda F , Hilwerda F , Hilverda F . Hokwerda
F , Holwerda F , Hoola ? (Holland), Hora F G , f Hornada F ,
Houwerda, (Howerda, Houverda) F G O , Humalda of van Hu-
malda F , -j- Jarga G, -f Jarla of Jaarla F , f Jariga F , Id-
sarda F , Idzarda F , Idserda F , f Jelgera F , f Jelmera F ,
Jelluma F , Jilderda F , Jipperda F , Impeta G , Jorwerda F ,
Joha ? F , -j- Yungha F , Jorna F , Jurna F , •{• Lauta F , Leta
G , Lula G , Luxwolda F , f Malda F , f Martena F , Materna
0 , •{• Meila F , Meina F , Memerda F , Menalda F , Miedema F,
f Myiiea F, f Molda of Mouda O , f Molla F , Morra F , Mu-
da G , Nauta F G, van Nauta F , f Niuberka O , f Noneka
O , Noorda F G , Norda O, Nota F G , f Ombertza O , Onja 0 ,
Onsta G , f Onnekelda O , Opwyrda G , Pera G , f Popka F ,
Popta F , van Popta F , •{- Eala of Ehala F , Eanda G O , Eau-
werda F , Eeinalda F , Eeenalda F , Eenalda F , Eingnalda F ,
Eingenalda F , -f Eeinarda , Eennarda of Einnarda F , Kembada
G, f Kengerda G, Eibberda O , Eiga ? G , f Eikkerda G, Eip-
perda G O , Eypperda G , Eisselada ? F , -j- Eomka F , Eommerda
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of Eommeda F , Eona G- D , Eoona G, Eonda F O , Eoorda F ,
Eoerda P , Kooda P G , Eoda G, Eoeda P , Euurda F , f Bop-
perda of Ropta P , Eoula P , f Eoxda F , -f- Eumeda P , Euska
O , Saka F , Salverda F , f Saskera P , Seba F O , Seeba O ,
Sergeanta ? F , f Sohelta O , f Schuierda F , Smeda G- , Schmeda
O , f Sjaarda , Sjaerda of Sjarda F , f Sibada F , f Sibranda
F , Sieswerda F , Zieswerda F , -f- Sigera F , -f Synada P O ,
Sjoerda F , Sjoorda F , Syperda F , Siperda F , Sieperda F , -J-
Sytliia F, -f Speiza O , -J- Speulda of von Speulda O , Stapela
O , Stapensea ? F , Steggerda F , -f- Stella G , Strikwerda F ,
Swaga F (Swage F) , Zwaga F (Zwage F) , Terra ? F ,
Terwissclia P , van Terwisga F , van Terwisscha F , Tjarda of
Tjaarda F G O , f Tiara of Thiara F , Tjeerda F , Tjilzerda
F , Twerda F , f Tzigera F , Umpteda G O , Ompteda G O ,
von Ompteda O , Umta G-, Omta G , Walda F , Walta P , f Was-
manna F , f Waltia of Walthya F , f Wata F , Weidema F ,
Wiarda F G O , van Wyarda (Amsterdam) , Wearda O , Wierda
P G , Weerda G O , Wyerda O , Weyerda O , Wedda G, f Wy-
balda F , -f- Wybranda F , Wierema G , Wyga F , -j- Wigmana
F , Wynalda F , f Winda F , Wolda F , Wouda F , Wurdema F.

44. Al deze geslachtsnamen zijn van mans- of van
plaatsnamen afgeleid, door 'n enkele a daar achter te voe-
gen. Velen er van zijn gemakkelik te verklaren, maar
ook velen zijn zoo door ouderdom versleten, dat d' oor-
spronkelike stam er van, 't zij dan dat deze 'n mans- of
'n plaatsnaam is, slechts moeielik of in 't geheel niet meer
herkend worden kan.

Zoo zijn de geslachtsnamen Aylva en Aleva afgeleid, of,
met andere woorden, 't zijn oudfriesche tweede-naamvals-
formen van denmansnaam Ailf, Ailuf, Alof, Alef. Aytta,
van Aite. Albada en Albeda. van Albalt, Albold, Albout,
Adelbout, Adelbalt. Albarda en Alberda, van Albart ,
Albert, Adelbert, Adelbrecht. Albronda, van Albrant,
Adelbrant. Algera en Algra, van Alger , Adelger. Al ta ,
van Al te , Alt, Adelt, Adelholt. Alzerda, van Alsert.
Andela en Andla. van Andle , Andlef. Auwerda, van
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Auwert, Adewert. Barenda en Bernarda, van Barent,
Bernart. Barkla, Barla , Bartela , van Barkele , Barle,
Bartele, Bart, Bartholt. Bearda en Beerda, van Beart,
Beert, Berent, Bernart. Verder nog Gerbada , van Ger-
balt; Gerbranda , van Gsrbrant; Jarga, van Jarg, Jarich;
Martena, van Marten; Idsarda, van Idsart; Reinalda,
van Reinalt, Reginalt, Reginholt; Tjarda, Tjaarda, Thiara
of Tiara en Tjeerda, van Tjaard, Tjart, Tjeert, Thiadart,
Thiadwait (Dietwert); Wybranda, van Wibrant, enz. Van
al deze namen en van nog menig andere, leit d' oorsprong
uit den een of anderen mansnaam voor de hand. Däneka
en Deneka, van Deneke, Dene, Denhart, Degenhart;
Graalda, Gralda en Grolda, van Graait, Gralt, Grolt
(tegenwoordig in Friesland als Greult, Greault nog in ge-
bruik) , Gerolt^ Gerholt; Haarla en Harlda•, van Haarle,
Harlt, Harolt, Harholt; Haga, van Hage, Hagen, Hagi-
naut . Heginalt, Heginholt; Ombertza, van Ombertze,
Ombertke, Ombert, Umbrecht; Roorda, Roerda, Rooda,
Roda, Roeda, Ruurda, van Roort, Roert, Ruurt, Rud-
hart, Rodhart, of van Rodwart^ enz. zijn eenigszins moeie-
liker te verklaren; maar met eenig nadenken komt men er
toch. Zoo is 't ook met Rikkerda, van Rikkert, Rîkhart
(Richard); met Menalda , van Menalt, Meginalt, Meginliolt
(Mainald, Meinoud, Minnolt); met Rumeda, van Rumet, Ru-
molt, Rumhalt; met Ropperda en Ropta, van Roppert, Ropt,
Rodbert, Rodbrecht (Robert); Seba en Seeba, van Sebe ,
Sebalt, Sîgbalt (Sibout); Sjarda en Sjaarda van Sjart,
Sjaart, Siwart, Sîgwart; Sjoerda en Sjoorda, van Sjoert,
Sjoort, Sigurd, Sîgfert, Sîgfried; Wiarda, Wearda, Wyercla,
Weyerda, Wierda en Weerda, van Wiart, Weert, Wiert,
Wîdhart, enz.

45. Onder de geslachtsnamen in § 43 opgenoemd,
zijn de volgenden van plaatsnamen afkomstig : Anjema, Bu-
ruma, Deinuma en Deinema, Dokkuma, Dongjuma, Ferwerda,
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Verwerda,, Ferweerda, Verweda en Verveda, Holwerda,
Jelluma, Jorwerda, Luxwolda^ Miedema, Rauwerda^ Steg-
gerda, Wierema, Weidema en Wurdema, van Anjum,
Burum, Deiiram, Dokkunx, Dongjum,, Ferwert, Holwert, Jel-
lum, Jorwert, Lukswolde, Miedum, Rauwert., Steggerda of
Steggerden, Wierum, Weidum en Wirdum (in ' t friesch
als Würdum, Wüddum uitgesproken) , allen bekende
dorpen in Friesland tussclien Flie en Lauers. Verder
komt nog Beswerda van 't gehucht Beswert, bij Esinge
in Groningerland; Bieruma, van Bierum in Groningerland,
of van een der talrijke andere op bierum of berum uit-
gaande dorpsnamen in alle deelen van Friesland (Siksbie-
rum, Pietersbierum, Oosterbierum, Berum ̂  Loga-Berum);
Buwalda, van den naam der oude saté Buwalda of Bu-
walde of Bouwoude bij Dedgum; Dantuma, van den
plaatsnaam Dantum die^ op zich. zelven, verdwenen schijnt
te zijn, maar die in de namen Dantumadeel en Dantuma-
woude nog voortleeft ; Engwerda en Engwirda, van Eng-
wert^ Engwirt , Eangwirt, 'n voormalig klooster bij Eau-
wert; Enuma, van Enum , 'n buurt tusschen Loppersum
en 't Zand in Groningerland ; Helwerda, van Helwert,
'n gehucht bij Rottum in Groningerland; Leta, van de
Lete of Lsta, 'n gehucht hij Bellingawolde in Groninger-
land ; Lula , van de Luie , Lula , 'n gehucht bij 't Hooge-
zand in Groningerland; Memerda, van Memert, Meamert^
'n gehuclit bij Winsum in Baarderadeel (Memer da-state
is te Hallum) ; Muda , van de Mude , Muda (oudfriescli =
riviermond) , 'n gehucht bij Loppersum in Groningerland;
Opwyrda, van Opwierde bij Appingadam ; Salverda, van
Salwert bij Franeker; Sieswerda en Zieswerda, van Sies-
wert, Sydswert, 'n gehucht bij Hichtum. Swaga en
Zwaga^ van Zwaag, Schwoog, welke naam^ met of zon-
der toevoeclisel, verschillende dorpen en buurten in alle
deelen van Friesland dragen (Zwaag in Drechterland,
Lange- en Kortezwaag, Beetsterzwaag, Zwaag-Westeinde,
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Scheemderzwaag en Eeksterzwaag in Groningerland, Schwoog
in Oost-Friesland, enz.) ; Terwisga en Terwisscha, van
Ter Wische , zoo als twee gehuchten hieten, in Friesland,
een bij Koudum en een bij Appelsga; buitendien komt
de plaatsnaam Wiske, "Wische, met of zonder bijvoechsel,
herhaalde malen in verschillende deelen van Friesland
voor (de Weiwiske bij Wirdum in Leeuwarderadeel, Barde-
wisch, dorp in Stedingen enz.) ; Wedda, van 't dorp Wedde
in Groninger land.

46. Onder d'oude geslachtsnamen in § 43 opgenoemd,
zijn de volgenden moeielik verklaarbaar, of ten minste
twijfelachtig; sommigen ook mij onverklaarbaar, wat d'
oorsprong daar van betreft: Baarda; van den dorpsnaam
Baart (Bawert) , of saamgetrokken uit Barenda, van den
mansnaam Baart, Barent ? — Bearda , dat 'n zeer oude
naam schijnt te wezen , Beerda en Beerta , van den mans-
naam Beerd, Beert, Berent (als Baarda) , of van den
dorpsnaam de Beerte, Beerta (in Groningerland) ? — Banda,
van den mansnaam Bant ? of van den plaatsnaam Band,
in verschillende deelen van Friesland voorkomende ? — Be-
beda; Birza; Brada , !n letterkeer van Baarda ? of van
Braat , 't welk 'n samentrekidng van den mansnaam Be-
roalt, Berwout wezen kan, maar mij in dezen forrn, als per-
sonennaam, nooit voorkwam; wel als geslachtsnaam; —
Deimta; Dinkela en Dinkla, van Dinkele, Dinkle, Dinke,
Din, Dinnert, Deginhart ? — Domela, van Domele, Dome,
'n mansnaam, daar ook de geslachtsnaam Doma (Doma-
sate te Anjum) van afkomstig is? — Dohna, van Done, 'n
mansnaam, daar ook de geslachtsnaam Donama van afge-
leid is ? — Einretsa, van Einretze, Einretke, Einret,
Eginret, ^n oudfriesche mansnaam; Voerda en Voorda,
van foort, voorde, forth, furth, firde, doorwaadbare plaats
in 'n rivier ? of van 't gehucht de Foerde bij Marrum ?
— Hagsta , enz.; Hemrica, van den plaatsnaam Hem-
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rik, Hamrik , Hammrich, die in alle deelen van Fries-
land herhaalde malen voorkomt ? (Hemrik in Opsterland ,
Oostwolderhamrik in Groningerland, Extumer Hamm-
rich in Oost-Friesland) ; — Hokwerda, van Hokwert ? Hoks-
wier is de naam van 'n state bij Mantgum; — Houwerda,
van Houwert ? — Morra, van den naam van 't dorp
Morra ? of van 'n mansnaam Morre, daar ook de geslachts-
naam Morrema van afgeleid is ? — Myrica; Nauta; deze
laatste geslachtsnaam k a n zeer wel latyn wezen, en dus
bij d' echtfriesche eigennamen niet eens ' t huis hooren,
Even zeer toch als 'n friesche kuiper zich Viëtor noemde,
'n bakker zich Pistorius , 'n kleermaker Sartorius, 'n boer
Rusticus of Agricola , enz. en deze latynsclie beroepsnamen
nu in Friesland als geslachtsnamen bestaan, even zoo kan
'n friesche schipper 't woord nauta zich tot 'n toenaam,
later ook tot 'n geslachtsnaam verkozen hebben. En dit
nog zoo veel te eerder omdat 't woord nauta toevallig 't
voorkomen heeft van 'n echtfriesclien geslachtsnaam, en
aan den oudfrieschen geslachtsnaam Lauta (van den mans-
naam Laute) herinnert. Maar, wijl ook de friesche geslachts-
naam Nota, die 'k evenmin verklaren kan, voorkomt, k a n
toch Nauta en Nota ook even zeer van 'n verloren geganen
mansnaam Naute of Note ontstaan wezen, en om deze
reden heb ik Nauta, als geslachtsnaam volstrekt niet zeld-
zaam (zelfs ook als: van Nauta) in Friesland tusschen
Flie en Lauers en in Groningerland voorkomende, onder
de zuiver friesche geslachtsnamen opgenomen. — Noorda
en Norda , van den mansnaam Noort , Nort , Norwart ?
of van de stad Norden in Oost-Friesland ? d' eerste aflei-
ding komt mij 't waarschijnlikste voor; — Onja, van
den mansnaam Onje, Onne ? of is Onja = Onnia =• On-
ninga ? even als b. v. Hanja = Hania = Hanninga is;
— Rala; Randa; van rand ? — Riga, misschien naar de
stad aan de Oostzee, en d a n dus niet friesch; — Risse-
lada , van 'n plaatsnaam Risselaart, Rislaart, Rislawert,
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die mij niet bekend is, maar die zeer wel bestaan hebben
kan ? — Rona; Roona ; Ronda; Stapela, van 'n mansnaam
Stapel, waar ook de geslachtsnaam Stapelsma van afkom-
stig i s , en de plaatsnaam Stapelmoor, 'n dorp in Oost-
Friesland ? — Stella j Strikwerda, van 'n plaatsnaam Strik-
wert , die mij onbekend is ; Tjilzerda ; Twerda ; Tzigera.

Volkomen onverklaarbaar zijn mij de geslachtsnamen
Sergeanta, in 1874 te Jorwert voorkomende, Speiza,
Speulda en Stapensea; laatstgenoemde naam is in Menal-
dumadeel niet zeldzaam. Mogen anderen in ' t verklaren
dezer vreemde namen gelukkiger wezen!

47. Ida wæs Eopping,
Eoppa wæs Esing,
Esa wæs Inguing,
Ingui, Ängenwiting,
Angenwit, Aloring, enz.

Deze regels formen 'n sleutel ter verklaring der friesche
geslachtsnamen die op inga eindigen. Ze maken deel uit
van 'n geslachtsregister , dat dertien mans- en geslachts-
namen (patronymika) op deze wijze vermeldt en bij den
stamvader Geata eindigt. Dit geslachtsregister komt voor
in de ,,Saxon Chronicle^', 'n angelsaksisch geschiedboek
van 't jaar 547 n. C. Bovengenoemde regels luiden in 't
nederlandscli:

Ida was de zoon van Eoppa,
Eoppa was de zoon van Esa ,
Esa was de zoon van Ingui ,
Ingui, de zoon van Ângenwit,
Angenwit, de zoon van Alora, enz.

Maar men kan deze regels in 't friesch ook op deze
wijze overzetten :

Ide wier 'n Eppinga,
Eppe wier 'n Esinga,
Ese wier 'n Ingwyinga, enz.
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En hier door valt terstond in ' t ooch dat dit angelsak-
sische aclitervoechsel ing, zoowel als 't friesche acliter-
voechsel inga , achter mansnamen voorkomende , die mans-
namen tot patronymika, tot zoogenoemde vadersnamen
formt. En in dit opzicht verschillen de friesche geslachts-
namen op inga van die welke op Jn enkele a eindigen,
dat ze niet tweede-naamvalsformen zijn, zoo als dezen,
maar op zich zei ven staande, onverbogene formen die af-
s t a m m i n g , a f k o m s t van iemand te kennen geven.
Zoo beteekenen b. v. de friesche geslachtsnamen Bruna en
Bruininga beiden wel geheel 't zelfde, (Bruin sma, Brui-
nema, Bruins en Brunen trouens ook) namelik: zoon van
Bruno of Bruin; maar Bruna is niets anders als de verbogene
naam Bruno zelve, niets anders als de naam Bruno in den
tweeden naamval; terwijl Bruininga (oorspronkelik Bruninga)
'n woord is , 'n naam die op zicli zelven staat en in zich zel-
ven, onverbogen, reeds de beteekenis: zoon, afstammeling,
eigendom van Bruno, heeft. Even zoo is 't met de ge-
slachtsnamen Gayka en Gaykinga, Meina en Meininga,
Schelta en Scheltinga, Sineda en Smedinga, Walta en
Waltinga-, Wierda en Wieringa, enz. eveneens.

Het achtei'voechsel ing, inga , waardoor personennamen
tot patronymika geformd worden, komt niet slechts in d'
angelsaksische en friesche talen voor, maar is 't eigendom
van alle germaansche talen in 't algemeen. En al is he-
den ten dage in de meeste, zoo niet in alle nog bestaande
germaansche talen dit ing op zich zelven buiten gebruik
geraakt, en worden er, door de spraakmakende gemeente,
door "'t volk, nu geen woorden, geen patronymika, geen
namen meer met dit ing geformd, zoo bestaan er toch
nog in alle germaansche landstreken nog heden duizen-
den en duizenden plaatsnamen en geslachtsnamen die met dit
ing samengesteld zijn; en tevens nog in 't hedendaachsche
hooch- en nederduitsch, friesch en engelsch en in de
skandinaafsche talen, honderden van gemeene zelfstandige
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naamwoorden, die eveneens dit zelfde ing (in 't hooch-
duitsch ook ung) tot uitgang hebben.

Laat ik hier enkele voorbeelden aanhalen om den lezer
te herinneren hoe algemeen verspreid onder de germaan-
sche volken die patronymika op ing uitgaande, waren.
Zoo vind ik nog in 'n. angelsaksischen bijbel, den zoon
van den profeet Elisa eenvoudig Elising genoemd. De
frankische koningsgeslachten der Merovingen, Carolingen
en Capetingen waren slecht weg zoo genoemd naar hun
stamvaders Merou, Merve of Merre , Karel en Kapet. De
Thuringen of Thuringa's waren 'n geslacht bij de West-
Goten., en de Silingen bij de Wandalen; ze nietten zóo
naar hun stamvaders Thuro en Silo. De Hastings of af-
stammelingen van Hasto waren een van á' edelste geslach-
ten onder de Goten. Hasto is 'n naam die nu niet meer
onder de germaansche volken in gebruik is ; maar dat deze
mansnaam oudtijds ook bij d' Angelsaksen en de Priesen
voorkwam, bewijzen, nu nog de plaatsnamen Hastings in
Sussex en Hastingleigh in Kent , in Engeland; en Has-
tinga-sate te Lutke-Wierum in Friesland; terwijl de heden-
daachsche plaatsnaam Hastingues in Gasconje (Frankrijk)
waarschijnlik van de gotische Hastingen afkomt. Het konink-
like geslacht van de Wandalen liiette Arding , dat van de
Avaren Ir ing , en dat van de Warinen Billing, enz.

Geslachtsnamen op inga uitgaande, kwamen van ouds her
veelfuldig onder de Friesen voor, en dit is nog heden "'t ge-
val. Trouens bij geen een germaanschen volksstam ont-
breken deze geslachtsnamen, deze patronymika, met ing
van 'n mansnaam geformd. Onder de Saksische stammen
vooral, zoowel in Duitschland , Noord- en Zuid-Nederland
als in Engeland, komen deze patronymika nog heden zeer
veelfuldig voor, hier en daar nog meer als in Friesland.
Dit is vooral in Westfalen, Twente en in de graafschap
van Zutfen 't geval. Even als de form inga in plaats van
't algemeen germaansche ing bizonder eigen is aan Fries-
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land, zoo komt in de friso-saksische streken van Gronin-
gerland en Drente de form inge voor, in Westfalen,
Twente en de Saksische streken van Gelderland meestal
ink, en in West-Flaanderen veelal ynk. In Engeland daar-
entegen is d' oorspronkelike form ing bewaard en bestaan
gebleven. De friesche formen enga en unga zijn slechts
bijformen van 't oorspronkelike en zuivere inga, door
misverstand en slordige spelling in ' t leven geroepen.
Daarentegen zijn de formen ingha en engha (van But-
tingha , van Julsingha, Jardengha) in Friesland, inghe
in Drente , inck en zelfs ingk in Westfalen, Twente,
enz. en ynck, inck, zelfs inckoc, ynckx (d. i. ing in
den tweeden naamval) in Zuid-Nederland, slechts ver-
ouderde spelwijzea, die tegenwoordig, nu de geslachts-
namen onveranderlik geworden zijn, wel versteende spel-
lingen genoemd worden kunnen.

De form inge die in de friso-saksische streken van
Groningerland (stad Groningen , Gorecht, Wold-Oldamt,
Westerwolde) en in Drente ' t huis behoort, maakt 'n
overgang uit van 't zuiver friesche inga tot 't Saksische ing,
en de geslachtsnamen op dit inge eindigende, moeten nog
tot de friesche geslachtsnamen gerekend worden. Oudtijds
toch was men in ' t spreken en schrijven van deze beide
formen inga en inge zeer onstandfastig, en dit vooral in
de stad Groningen en in den naasten omtrek van die stad,
dus dáár waar 't gebied van den zuiver frieschen form
inga grenst aan dat van den friso-saksischen form inge.
Zoo vindt men oudtijds de namen van de groninger ge-
slachten Gelkinge, Haddinge, Gockinge^ Folkinge nu eens
zóo, en dan weer Gelkinga, Haddinga, Gockinga, Fol-
kinga geschreven.

Zoo zijn ook nu nog de spelwijzen Mensingaweer en
Mensingeweer, Appingadam en Appingedam, Bellingawolda,
Bellingewolde en Bellingwolde, Bollingawier en Bolling-

v. F. xiii. 18
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wier, Eppingawehr en Eppingwehr bij afwisseling, al na
verkiezing van den schrijver, in gebruik.

48. Dat overigens d' uitgang ing, waarvan inga, enga,
unga, inge , ink, ynck, enz. slechts bijformen zijn , oor-
spronkelik a f s t amming te kennen geeft, staat vast bij
alle germaansclie taalgeleerden, en is aan geen twijfel meer
onderhevig. Wil men lijkwel de beteekenis van dit ing.
nog hooger ophalen, nog nader ontleden, dan lette men
er op , dat in sommige nederduitsche tongvallen van Noord-
Duitschland , te weten in die van Mecklenburg , Pommeren,
de Neumark, enz. 't achtervoechsel ing als verkleinform
dienst doet. Zoo is in die tongvallen b. v. brüöring gelijk
aan 't hoochduitsche brüderchen, broedertje of broerke , dus
'n verkleinwoord van bruor, bruder, broeder ; husing is liuiske,
mudding moederke, schwesting zusterke; en ieder die
FRITZ REUTER'S werken las, weet dat-i z'n vrou, die
Louisa hiet, vaak Luising (=• Louiske) noemde. Dit in
aanmerking nemende, kan 't wel, volgens RUPRECHT

(die Deu t schen P a t r o n y m i k a ) , aan geen twijfel
meer onderhevig zijn, dat deze zinnelike beteekenis van
den uitgang ing als verkleiningsform, in der daad à' oudste^
d"" eerste beduidenis daar van is. Later heeft zich dan uit
die oude beteekenis à' aanwending van ing tot 't formen
van patronymika ontwikkelt, geheel volgens de kinderlike
voorstelling en opfatting van d' afstamming, van den oor-
sprong, des zoons uit den vader, bij volken die nog in den
natuurstaat verkeeren natuurlil? zoo algemeen in zwang.
Zoo is dus b. v. Eising, Eisinga, in deze alleroudste be-
teekenis : de kleine Eise (tegen over zJn vader, de groote
Eise, d' oorspronkelike Eise); Abbing of Abbinga _, de
kleine Abbe, enz. En even zoo is 't met 't iersche o' in
d' iersche patronymikon-geslachtsnamen O' Connell (zoon
van Connell),, O' Sullivan (zoon van Sullivan) ; dit o' na-
melik is oorspronkelik og, dat in 't iersch, gaelisch, de
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beteekenis heeft van j o n g ; eerst later is dit afgesletene
off, dit hedendaachsche o', tot 't formen van patronymika
in gebruik gekomen.

49. Maar voor ons doel, voor de verklaring der friesche
geslachtsnamen hebben we niet noodig zoo hooch d' oud-
ste beteekenis der woorden op te halen. Dat ing mans-
namen tot patronymika formt, en dat dit d' oorsprong is
der friesche geslachtsnamen op inga eindigende, dat
is voldoende, en dat staat ook onomstootelik vast. — •'T is
hier de plaats om 'n dwaling te herroepen, die 'k in
§ 7 beging, met te verkondigen dat inga 'n tweede
naamval van ing wezen zou. Dat is niet waar : inga is v o l k o -
m e n ' t zelfde als ing. Dit laatste is algemeen germaansch; inga
echter is bizonderlik-friesch. (1) Onderscheid in beteekenis

(1) Streng en strikt genomen, is dit inga ook niet u i t s l u i t e n d
friesch , noch ook, zonde r u i t z o n d e r i n g , tot Friesland bepaald.
Volkomen toch in den zelfden zin gebruikt als in Friesland, als patrony-
mikon-form achter mansnamen, en daar van weer plaatsnamen samenge-
steld, vind ik dit inga ook in oud-fiaamsche namen. Zoo komt in oorkon-
den uit de middeleeuen de naam van 't hedendaachsche dorp Teteghem in
fransch Flaanderen , voor als Tetingahem (Tetinga-heim , de woonplaats
der Tetinga's, der Tetingen, der afstammelingen van den man die
ïete, Tethart. hiette) ; en 't hedendaachsche dorp Ebblinghem, even
eens in fransch Flaanderen gelegen , als Hebbingahem (Hebbinga-heim,
de woonplaats der Hebbinga's of Iiebbingen, der afstammelingen van
Hcbbe) , enz. Zie Louis DE BAECKEB , L e s F l a m a n d s de
F r a n c e , Gent 1851. Toch vind ik nergens, dat er ooit Friesenge-
woond hebben in deze oorden, bewesten Schelde. Wel Saksen, want
dit Zee-Flaanderen of fransch Flaanderen heeft oudtijds den naam
van Litus Saxonicum gedragen. Dat Friesen en Saksen zeer na verwant zijn,
behoeft hier wel niet betoogd te worden. — Maar wien komt bij dit
oud-flaamsche Tetingahem niet den friesehen geslachtsnaam Tetinga
of Thetinga te binnen ? dat geslacht is uitgestorven, maar z'n state,
't bekende Thetinga-state te Wieuwcrt, bestaat nog. — Wie denkt
hier bij ook niet aan Thedinga, Thedema, 't daaruit saamgetrokkene
Thema , Tedema , allen friesche geslachtsnamen ; of aan Tetebüll, 'n
gehucht bij Hattstedt; aan Thedinga, 'n oud klooster, nu 'n buurt
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is er niet; beide formen dekken elkander volkomen. Trouens,
't is ook volstrekt niet vreemd, dat in 't friesch die a
achter ing hangt. Bij d' oude Friesen toch was a 'n zeer
gewone, 'n zeer algemeene uitgangsletter bij allerlei woor-
den , die in de verwante germaansche talen, in 'tsaksisch
b. v. op 'n toonlooze e of op 'n medeklinker eindigden.
In 't hedendaacTische friesch. is die welluidende uitgang op
a versleten tot 'n toonlooze e; b. v. oudfriesch mula, nieu-
of hedendaachsch friesch. mule, mond; oudfr. buppa, nieufr.
buppe, hoppe, boven; oudfr. biwaria, nieufr. biwarje, be-
waren ; enz. Maar in de veertiende en de vijftiende eeu
was deze volle form op a nog in leven en in volle gebruik
in Friesland bewesten Lauers, en ook nog in d' omme-
landen van Groningen en in Oost-Friesland: meest be-
westen Lauers, minst beoosten Eems. De buren van de
Friesen, de Saksen en de toen ter tijde als'n eigenaardige
volksstam ontstane Friso-Saksen van zuidelik Groninger-

bij Nüttermoor; aan Thedafeld, 'n saté bij Hohenkirchen in Wanger-
land; aan Thema-burcht te Noordwolde in Hunsingo; aan Thema-
heert, 'n saté bij Pieterburen in Hunsingo ; aan Tedema-state te Roden
in Drente ; aan Thedinghaus , 'n stadje aan den Weser bij Bremen ;
aan Dedesdorf, oudtijds Thedesthorpe , 'n dorp in 't Land Wührden ;
enz. allen zuiver friesche plaatsnamen in oud-friesche landstreken. Nu
laten we de verwante formen Tette , Tate , Tade, Teade, Tiede, Tiete,
allen nog in volle gebruik zijnde friesche mansnamen, nog rusten , en
daarmede d' overtalrijke daarvan afgeleide geslachts- en plaatsnamen in
Friesland! — En wie denkt bij Ebblinghem en Hebbingahem niet aan
onze friesche mansnamen Ebble , Eable , Able , Abel, Hebbe, Hebble,
Heabele, Habbe ? Niet aan de geslachtsnamen Eabling (in Engeland),
Abelsma , Abels , Abeling , Abeln , Hebbes , Hebben , Hebbing , Heb-
belynck (te Gent) , Habbinga, Habbema, Habbena , Habben , enz.
enz. ? Waarlik , de rijkdom van formen in onze schoone friesche taal,
en in de verwante nederduitsche tongvallen is vast oneindig! En d'
overeenkomst in hoofdzaken, zoo wel als 't onderlinge verschil in
kleinichheden, van d' oude friesche, Saksische, frankische, friso-
saksische , anglo-saksisehe , en friso-frankische talen hoochst opmerke-
lik en merkweerdig!
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land en zuidelik Oost-Friesland, herkenden in die dagen
d' echte Friesen die d' oude tale nog zuiver uitspraken,
aan dezen vollen uitgang a. Misschien bespotten ze 'T dezen
wel om, even als Friesen, overijsselsche en geldersche
Saksen en Franken, Zeeuen en West-Flaimngen nog heden
ten dage wel door Hollanders en Brabanders, ten onrechte,
bespot en uitgelachen worden, om dat ze d' oude, zuivere
en schoone uitspraak van d' ui als u of ü (huis = huus)
en van d' ij als i (ijs - iis) nog bewaard hebben en nog
gebruiken. Zoo kwam in die dagen zeker ook 't volgende
rijmke in zwang, waar mede 'n oudfriesche edelman, 'n
stevige drinker naar oudgermaansche zede, aangeduid werd :

I k , Jonker Sissinga
Van Groninga,
Goot deez' hensa,
In een flensa,
Door mijn kraga.
In mijn maga.

Als deze oudfriesche uitgang a den maker van dit rijmke
of 't volk waar onder dit rijmke ontstond, niet als iets
bîzonders; iets vreemds in d' ooren geklonken had, dan
ware zeker 't rijmke in d e z e n form niet opgesteld geworden.
Immers toont 't duidelik de bedoeling om dien uitgang a
te doen bemerken, wijl men den klemtoon er op vallen
laat, wat anders tegen den geest der friesche taal, tegen
de goede uitspraak dezer woorden indruischt.

50. Nevens den zuiveren _, oorspronkeliken uitgang inga
komt ook even veel in friesche patronymikon-geslachtsnamen
à' uitgang enga voor, en in twee gevallen, namelik bij d'
oostfriesche geslachtsnamen Boyunga en Hayunga, (en
Altunga ?) d' uitgang unga. Dit laatste unga is vrij zeker
door hoochduitschen infloed ontstaan, wijl, sedert oude tijden
reeds, bij de Hooch-Duitschers d' uitgang ing totung ver-
loopen isj b. v. Nibelung, Amelung, (geslachtsnaam; ook
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als mansvoornaarn in gebruik); Adelung (geslachtsnaam,
in Nederland (Arnhem) als Adeling voorkomende) , öff-
nuug, besserung, enz. Trouens Hajung, eigenlik Haiing,
Hai-ing, komt ook als mansnaam nog heden in Oost-
Friesland voor. En enga is niets anders als ;n afwijkende
spelling, 'n verslijting, van 't oorspronkelike inga. Overi-
gens hebben enga en unga hun oorsprong aleen in de
schrijftaal, en niet in de spreektaal. 'N w e z e n l i k ver-
schil bestaat er tusschen Hettinga en Hettenga, tusschen
Haijinga en Hayunga niet; ' t verschil tusschen inga, enga
en unga wordt in geschrifte aleen bespeurt, in 't spreken
niet; wijl de klemtoon bij deze uitgangen op ga, bij deze
patronymika op den eersten en den laatsten lettergreep
(Bruninga —-^—) valt.

•'T heeft eenigszins den schijn als of die verschillende
spelwijze inga en enga bizonder in gebruik gekomen is,
om, in geschrifte althans, twee verschillende geslachten,
die beiden toevallig den zelfden naam droegen, of twee
verschillende takken van 't zelfde geslacht, van elkander
t' onderscheiden. Onder de friesche geslachtsnamen toch
treffen we zoo wel Benninga als Bennenga aan, zoo wel
Bettinga, Bottinga, Buringa, Eisinga, Heddinga, Osinga,
enz. als Bettenga, Bottenga, Burenga, Eisenga, Heddenga,
Osenga; zoo ook Boyenga en Hayinga nevens Boyunga en
Hayunga. Maar ook trachtte men, vooral in 1811 bij 't
vaststellen der geslachtsnamen in Nederland;, door nog
andere kleine afwijkingen en verschillen in de spelling,
die geen verandering in d' uitspraak te weech. brachten,
de gelijke namen van verschillende geslachten van elkander
t' onderscheiden. Zoo komt de geslachtsnaam Eisinga al-
een heden ten dage in Friesland tusschen Flie en Lauers
wel in zes verschillende formen voor; namelik als.- Eisinga,
van Eysinga, Eisenga, van Eisenga, Eizenga en van Ei-
zinga. Even eens is 't met Kamminga, Kamnaenga, Cam. -
minga, Cammenga, van Cammingha, van Cammenga.
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Andere voorbeelden van zulke verschillende spellingen zijn
nog Beninga en Beenenga; Bruininga en Bruninga; But-
tinga en van Buttingha; Fellinga, Vellinga, Fellenga,
Vellenga; Feninga, Veninga, Yeenenga; Heyinga, Heyen-
ga, Heienga en Heynga; Heslinga en Hesselinga; Hui-
singa, Huizinga, Huisenga, Huizenga; Lukenga, Luikinga,
Luikenga; Poppinga en Pöppinga; Schuringa en Schui-
ringa; Torringa, Torrenga en Tornga, enz. Of al deze
verschillende spelwijzen van de zelfde geslachtsnamen
even zoo veel verschillende geslachten aanduiden, of
dat twee of meer verschillende spelwijzen bij leden
van oorspronkelik een en 't zelfde geslacht in ge-
bruik gekomen en bestendigd zijn, is nu moeielik te be-
slissen. Maar dit is zeker dat de Friesen voor 1811 in
den regel zeer onnaukeurig waren en vooral zeer onstand-
fastig in 't spellen hunner namen, en dat 't toen dikwijls
gebeurde, dat vader en zoon, of volle broeders en neven
onderling hun geslachtsnaam verschillend s c h r e v e n (na-
tuurlijk n i e t verschillend uitspraken), ja zelfs dat een
en de zelfde persoon op verschillende tijden en bij verschil-
lende gelegenheden z'n naam verschillend schreef ( n i e t
verschillend n o e m d e ) ; heden zus, en morgen, of over
•"n jaar misschien, weer eenigszins anders. 'T is maar
goed, dat er sedert 1811 aan die willekeurichheit, die tot
allerlei verwarringen en moeielikheden aanleiding geven
kon eu ook vaak aanleiding gaf, 'n end gekomen is!

51. De volgende friesche geslachtsnamen o-p inga (enga,
unga, ing ha, engha) zijn me voor gekomen :

(F — Friesland tusschen Flie en Lauers; G — Gro-
ningerland; D =• Drente; O — Oost-Friesland; f = uit-
gestorven; zie § 43.)

Abbinga ¥ , -f- Abinga F , f Addinga Gr 0 , f Aggenga 0 ,
Akkeringa P , Aldringa G 0 , f Allinga F , -j- Altringa F,
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Altunga O ? , Amsinga G , Andringa F en van Andringa F ,
Ankringa F , Aninga F , Anninga D , Asinga 0 G-, -j- Aukinga
F, ~\~ Babinga F, Bandringa G , -j- Bavinga F , -j- Bauwenga F ,
Belkinga F , Bellinga G O , Beninga O , Beenenga O , Bennin-
ga G O , Bennenga O , -j- Beslinga F , Bettinga O, Befctenga O,
Beukinga G, Bindinga F, f Blesinglia O, f Bobingïta F, Boyenga
F O, Bojenga O, Boynnga O, Bojunga O, Bokkenga F, Bollinga G,
-f- Bomminga F, -f- Bonginga of Bimginga F , Boninga G, Bon-
ninga F G, Boringa F , Botenga F , Bottinga F , Bottenga F ,
Brassinga G , Brattenga G, Bruininga G , Bruninga O , Buinin-
ga G , -j- "Puinga F , Buisinga O, Buitinga F , Buitenga F, Bul-
linga G , Buisinga G , Buringa F , Burenga F , Buurenga F ,
Buiringa G, Buttinga F , van Buttingha G, -j- Buvinga of
Buwinga F , Dallinga G O , Dallenga O, Damminga G, -j- Ded-
dinga F , Dekenga F , Dekkinga F , Diepenga G , Dieringa O ,
Dirringa O , Dirtinga O , Dobbinga O , Dobbenga ö O, f Doe-
dinga F , -f- Dodinga F , -j- Doyinga F , -f- Dottinga F , Dotinga
F , Dotenga F , Douwenga F , Dubblinga F , •}• Eabinga F , f
Eadinga F , -j- Bakinga F , -j- Eaminga F , •}• Eassinga F, Edinga
F O, Edenga F , f Eeninga F , f Eeuwinga F , Eisinga F ,
van Eysinga F , Eisenga F , van Eisenga F , Eizenga F , van
Eizinga F , -f- Eytsinga F , -j- Ekinga F , Ekkenga O , Eckringa
F G , Elinga F G , Elenga G O , f Ellingha F , Eisinga F,
Eisenga F , Eizinga F , -j- Eminga F , Emminga O , Emsinga
O, Emsenga O, Emtringa O, Enninga O, Ennenga O, -f-
Epinga F , Eppinga F G O , Eppenga F G O , Eringa F G,
f Esinga F O , f Ewinga O , f Fallinga F , Faringa G , Fazin-
ga G- , Feddinga O, -J- Feyinga of Feynga, ook Foyinga of Foyn-
ga F , Fellinga F, Fellenga F , Vellinga F, Vellenga F, Feninga
F , Fenenga F , Veenenga F , "Veninga F G O, Feringa F G,
van Feringa G, Vissinga G , Vissenga G , f Fleringa F , Flie-
ringa F , Flossinga F , Fokkenga F , Fookenga O , Folkringa
G , Folkeringa G, f- Follinga F , -f Foppinga F , -f- Fresinga

G, Friesenga G , Vriesinga F , Vriesenga G , -f- Gabbinga F , -j-
Gaddinga G, f Gaykinga F , •} Galinga F , f Galkinga F ,
-f- Garinga F , Gauwinga F , Gaauwînga F , Geersinga G , Geer-
senga G , -f- Gelkinga G , -{• Gemminga G, -f- Geringa F , Glim-
menga G, Gockinga G , -J- Gowkinga O , f Gratinga of Gretinga
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F , -j- Grevinga Gr, Grimmenga G, Grypenga G, Groeninga G ,
Gronenga O , Habbinga O , Haddinga G , -f- Hayinga of Hayngha
F , Hayunga O , Hajunga O , -f- Haykinga O , Hamminga G, -}-
Harlinga F O , Harringa O, Harrenga O , Haringa G, van Ha-
singa F , -j- Hastinga F , Hattinga G O , Havinga F , Havenga
F , Heddinga G O , Heddenga O , Heyinga F O , Heyenga O,
Heynga O , Heienga F , Hellinga F , Hemminga F , Heringa
F O , Herenga F , Heslinga F G , Hesselinga G , -j- Hessinga
O , Hettinga F O, van Hettinga F O , Hettenga F , Hiddinga
F G , Hilgenga G, Hillinga G, f Hillenga F , Hoekenga G ,
-}• Hoyengha F , Hoitinga F , Hoitenga F , -f- Holdinga F , van
Holdinga G , Hollinga F , Hollenga F , Hoitinga F , Homminga
F , Hommenga F , Hondinga G , Hoppinga G , -J- Horinga O ,
Horringa F , Horrenga F , Hottinga F , van Hottinga F , Hot-
tenga F , Houwenga G , Hovinga F , Hovenga F , -j- Huginga O,
•f Huinga F , Huisinga F G 0 , Huisenga F G O, Huizinga F
O , Huizenga F , Huitinga F , Huitenga F , Huisinga G, Hu-
ninga G , Huttinga G , •{- Jainga F , •{• Jardengha F , Jardinga
F , -J- Jaringa F , Idsinga F G O , van Idsinga F , Idzenga
F , van Idzenga F , -j- Itsinga O , Itzenga O , -f- Jellinga F ,
-j- Jeltinga F , -j- Ieminga F , Tetsinga F , -J- Imminga F , Im-
menga O , f Ysinga F , Ypinga F , f Intinga F , f Jorringa
F , -j- Ippinga F , van Julsingna G , f .Tuwinga F , Kamminga
F G , Kammenga F O , Camminga G , Cammenga F , van Cam-
mingha F , van Cammenga O, Eampinga G, Campenga O,
Kanninga D , Cannenga G , Eapinga G , Eapenga G , -j- Eee-
minga F , Kempinga F , Kempenga G, Elantenga F , Elazinga
F , Cleringa G , Kleveringa G , Cleveringa G , -j- Clinga G ? f
Cluyvinga G , Knypinga G , Knypenga G , Knorringa G , Eoe-
linga G, Kooyenga F , Eopinga G, Copinga G, Korringa F G,
Eortenga G, Kraayinga F , Eraayenga F , Eroezinga D, Erom-
minga O , •f Erumminga of Crumminga O , Eroninga G, Erui-
singa F G, Kraizenga F G , Eubbenga G , •f Lambringa F ,
Lamminga F , Lammenga F, Lantinga F, Leeninga G, Lettinga
F, Lettenga F, Leeuwinga D, Libbenga F, Looienga F, Looyenga
F, Lojenga F, -j- Loringa O, Lotinga O, -f Ludinga of Luinga F,
Lukenga G, Luikinga G, Luikenga G , Lüppinga O , Lüppen-
ga O, f Mamminga F O , Mammenga 0 , Manninga F O, -j-
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Maringa F , Marringa G-, Marrenga G- , Meenenga O , f Mel-
linga F , -f Meinminga O , Memmenga O , Menninga G O , Hen-
ncnga O , Mennega D , Mensinga F G, Meringa G, f Met-
trnga O, -f Milingha Gr, Mintinga G , Mydenga G, Muischenga
G, îfusschenga G , Müntiuga G O , Namminga F , ÏTammenga
F , ÏTanninga F G O , Nannenga G O , Nuinenga G , Odinga
O, Odenga F O , f Offinga F , Offenga F , Offringa F , Offren-
ga F , Offerenga G , -j- Okkinga F , Ookinga O, Olinga G, Omen-
ga O, Ommenga F , Oostinga F, Oostenga G, Ostinga O, Osinga
F , Osenga F , Ozinga F , Ozenga F , Ouwinga G, -f- Pabinga
F , -J- Papinga E O, j Pappinga F , f Peyngha F , Penninga
F , Pennenga F , Pentinga G, Pettinga F G, Piebinga F, Pie-
tringa F, Plantinga F , van Plantinga F, Plantenga F , Plin-
singa G, Plinzinga G, Pohlenga O, Poortinga F , Poortenga F,
Portinga F , Portenga F , -f Popinga G, Poppinga F O, Pöp-
pinga O, Pottinga F , -j- Eadinga O, -J- Eavinga O, Eeyenga
F, Eeininga O, Eeitinga G, -f- Eewinga F, -f- Eikkinga F O ,
Eikkenga G-, Eyzinga G , Eyzenga G, Eoelinga F , Eosinga F ,
Eozenga F, Buitenga F , Eurenga F , -j- Eustinga G, Sayinga
O, Sayenga O, -f- Samminga O , -j- Sassinga F , Seffinga F , Si-
binga F G, Siebenga F G, Sybenga F , -f- Sydsinga F , Siesen-
ga F , f Sizinga F , Sikkinga F G, Sickenga F G, Sitenga F,
Schavinga F , Scheeringa G , Soheringa F , Seheltinga F , van
Seheltinga F, Schoninga F G, Sctrailenga F , -f Schtdtinga F ,
Schuringa G, Schuiringa G, Schuttinga F, Smedinga F, -f Smenga
F, Soetenga F, -j- Sonninga O, Sonnega F, Spanninga F, Sparringa
O, Sparrenga O, Stallinga F , Stavinga F , Stegenga F , Steg-
ginga F, Stellinga F , -j- Steninga F, Steringa F , Steeringa F .
Sterringa F, -j- Stitinga of Stithenga Q-, Stolinga G, Stoelenga
F , Stollinga G , Stollenga G, Stolpinga G , Stuivinga F G ,
Stuivenga F , Suringa G, Swierenga G, j- Tabinga F , -f- Ta-
dinga 1?, f Taminga F , Tamminga F G O, Tanninga O,
Telenga F , Tellinga G, Teninga G, Thedinga O, f Thetinga
F , f Thessinga F , Theessinga O, Tjalinga F , f Tjallinga F,
f Tybbinga F , Tiddinga p G-, f Tjebbinga F , Tjessinga F,
Tiesinga F G, Timmenga F , f Tinga? F, Toppinga G, Tor-
ringa G , Torrenga G, Tornga G, Tuininga F, Tuyninga F ,
Tuizenga G, ^ Tuwinga G, Ubbinga O, -f Ublinga F , Udinga
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F O , f Uffinga F, f Uldinga O, f Uldenga O, f Uninga F ,
•j- Unninga O, -j- Uppinga O, •]- Uwinga O, Vitringa F O ,
Walinga F, Walenga F , Wallinga Gr, van Wallinga F, -j- Wal-
tinga F , -j- Wantinga F , Waringa F , Warringa F , Warrenga
F , -j- Wattinga F , -j- Welbinga F , Wenninga O , Weringa G,
Weeringa Gf, Weersinga Gr, -j- Weslinga F , Westinga Gr, Wes-
tenga Gr, Wybinga F . Wybenga F, Wiebenga F, f Wicheringa
F , Wielinga F , Wieringa F O, Wierenga F O , Wiersinga Gf,
Wyffringa F , Wykinga G-, Wymenga F , Wiemenga F , -f-
Wynnenga G- O , Wyninga G, Wieninga O , Wirringa O , -f
Wittinga F , Wobbinga F , Woelinga F , Woldinga F G , Wol-
lenga G , Zantinga G , Zantenga G , Zeilinga F , Zuidinga D.

52. Alle bovenstaande geslachtsnamen, voor zoo verre
ze van ouden oorsprong zijn, en niet eerst in de vorige
en in deze eeu willekeurig gemaakt, zijn patronymika, of
van mansnamen geformd. En werkelik zijn ze vast allen van
ouden oorsprong en in den regel zoo •weinig versleten,
dat de mansnaam die er den oorspronkeliken stam van
uitmaakt, nog zeer goed te herkennen is en aangewezen
worden kan. Nieue, willekeurig en slecht geformde na-
men , zoo als die bij de geslachtsnamen op ma en sma en
vooral bij die op stra eindigende, zoo veelfuldig zijn (zie
§ 31), komen onder deze iw^a-namen weinig voor. Moeie-
lik te verklaren en ten deele ook onverklaarbaar zijn mij ,
onder bovenstaande namen, de volgenden:

Bomnxinga , Brassinga , Brattenga , Diepenga, Emtringa, Fle-
ringa en Flieringa , Flossinga , Glimmenga , KLantenga , Cluy-
vinga, Knypinga en Knypenga, Knorringa, Eromminga, Krum-
minga en Crumminga, Kroninga, Mydenga, Muisahenga en
Musschenga , Nuinenga , Plinsinga en Plinzinga , Poortinga en
Poortenga , Portinga en Portenga , Kyzenga , Schavinga, Sche-
ringa en Scheeringa , Schoninga , Spanninga , Sparringa , Spar-
renga, Stavinga, Stitinga of Stithenga, Stuivinga en Stuivenga,
Suringa, Tuininga en Tiiyninga, Tuizenga , Westinga en Wes-
tenga, Zeilinga en Zuidinga.
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Toch schijnen eenigen van deze laatste namen werkelik patro-
nymika te wezen , werkelik van oude, verloren ge.gane , of zeer
versletene en onkenbaar gewordene mansnamen af te stammen.
Dat zijn : Diepenga, van Djeppe ? ; Emtringa, oorspronkelik wel:
Emthardinga, van den oudgermaansohen mansnaam Emtert,
Emthart, Amathart; Heringa en Pleringa , oorspronkelik wel:
Pledringa , van den oudgermaanschen mansnaam Medrad, Plid-
red; Glimmenga en Klantinga (Glim , Glimm en Klant, Clant
zijn, als geslachtsnamen, in Nederland en Duitschland niet zeld-
zaam) ; Muischenga en Musschenga (Muus, Muis is 'n mansnaam
die in Noord-Holland voorkomt en van Bartholomeus gezeid
wordt afkomstig te wezen ; de geslachtsnamen Muysson en Muuses
komen ook voor, en Mossink , dat wel 'n Saksische form van
't friesche Musschenga wezen zal). Emtringa , Fleringa en Flie-
ringa, Kromminga, Krumminga en Crumminga , Sparringa en
Stitinga zijn oude geslachtsnamen , en om die reden denk ik
ook dat 't wel echte patronymika wezen zullen. Maar Schavinga,
Scheeringa , Westinga , Zeilinga , Zuidinga , enz. en misschien
Tuininga ook, zijn waarschijnlik van jonge dachteekening en
willekeurig gemaakt en bedacht, zonder 'n goeden zin daar in
te leggen. Van Tuininga en Zeilinga bestaat de mogelikheit,
dat 't toch echte patronymika zijn , omdat de geslachtsnamen
Tuinsma, Zylma, Zylema (Tuinstra en Zylstra blijven natuurlik
buiten aanmerking) ook voor komen; afgeleid van Tune,
Tunne , Tönne , Teunis , Antonius 1 en van Sile ? Maar anders
zal de naam Tuininga wel door 'n tuinman, Westinga, Zeilin-
ga en Zuidinga wel door 'n schipper, en Schavinga wel door 'n
timmerman bedacht en aangenomen wezen; zie § 31 en 33.

53. Behalve de bovengenoemden zijn al de geslachtsnamen
in § 51 opgenoemd, zuivere patronymika. Zoo is b. v. Abbinga
'n patronymikon van den mansnaam Abbe, en beteekent:
zoon , of nakomeling , afstammeling, van Abbe. Zoo komt ook :

Abinga, van Abe. Addinga, van Adde. Aggenga, van Agge.
Aldringa , van Aldert, Allert, Alhart, Adelhai't. Allinga , van
Alle. Amsinga, van Amse. Andringa, van Andert, Andhart. An-
ninga, van Anne. Asinga, van Ase. Aukinga, van Auke. Babinga,
van Babe. Belkinga en Bellinga, van Belle, Belke, Bellart, Belhart.
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Beninga en Beenenga , van Bene. Benninga en Bennenga, van
Benne, Bennert, Bernhart. Beslinga, van Bessel. Bettinga en Bet-
tenga , van Bette , Batte , Batfred , Bathelm. Blesingha, van
Blese (Blasius ?); Boyenga , Bojenga , Boyunga en Bojunga , van
Boie. Bokkenga , van Bokke. Bollinga, van Bolle. Bunginga of
Bonginga, van Bunge, Bonge. Boninga, van Bone. Bonninga,
van Bonne. Borihga , van Bore. Botenga , van Bote. Buttinga,
van Buttingha, Bottinga en Bottenga, van Botte, Botho. Bru-
ninga en Bruininga , van Bruno , Bruin , Brunhelm. Buisinga,
van Bus , Bos , Buskhart. Buitinga en Buitenga , van Boite ,
Buite. Bullinga, van Bulle. Buisinga, van Bulse. Buringa, Bu-
renga , Buurenga en Buiringa , van Bure , Burman. Buvinga ,
van Buve, Boue. Dallinga en Dallenga, van Dalle, Dalbert.
Deddinga, van Dedde. Dekenga en Dekkinga, van Deke,
Dekke , Dedeke, Deddeke. Dieringa en Dirringa , van Dire ,
Dirre. Dirtinga, van Dirt. Dobbinga en Dobbenga, van Dobbe,
Dubbo. Doedinga en Dodinga, van Doede, Dodo. Doyinga , van
Doie. Douwenga, van Doue. Eabinga, van Eabe. Enz.

Ik wil hier verder, om al te groote en onnoodige uit-
voerichheit te vermijden , à.' afleiding van al deze geslachts-
namen , waar van d' oorspronkelike mansnaam, nog heden
bij de Priesen in volle gebruik zijnde , als voor de hand
leit, niet verder vermelden. Maar sommigen van de ge-
slachtsnamen in § 51 opgenoem dj zijn of op z i ch z e l v e n
zeer versleten, of ze stammen van mansnamen af, die zeer
versleten zijn , b. v Dubblinga, van Dubbelt, Dibbolt,
Dietbalt, Thiebaut; Folkringa , van Folkert, Polkhart.
Of ook van mansnamenj die heden ten dage bij de Frie-
sen in 't algemeen, en in 't bizonder bij de Priesen tus-
schen Plie en Eems , niet meer in gebruik zijn, b. v. Ble-
singha , van Blese, dat o f 'n verbastering is van den onger-
maanschen naam Blasius, of van den oudgermaanschen,
bij Förstemann vermelden mansnaam Blesio afstamt.
De mansnaam Blees, als verbastering van Blasius, komt
voor in Leendertz 's „Lijst van nederlandsche voornamen"
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in ''t tijdschrift „De Navorscher," 18e jaargang, 1868;
en als Blese in 'n lijst van friesclie personennamen, door
Regnerus Boegerman , van Dokkum (ook genoemd Reynier
van Dokkum en Reynier Bogerman), in d' eerste helft
der 16de eeu opgesteld. (Zie over dezen man: 'n opstel
in de Leeuwarder Courant van 31 Januari 1877). Maar
overigens kwam de mansnaam Blees of Blese mij nooit
voor, en zoo. zal 't den meesten lezers van dit opstel ook
wel gaan. Bij dezen geslachtsnaam Blesingha leit dus d'
afleiding geenszins als voor de hand; toch is Blesingha on-
getwijfeld 'n echt, 'n zuiver patronymikon. Zoo is ' t ,
onder anderen, ook met den geslachtsnaam Vitringa,
die, in den form zoo als-i thans in gebruik i s , 't ver-
moeden opwekken zou, dat-i van 'n mansnaam Viter af-
geleid ware. Maar 'n mansnaam Viter bestaat niet. Vitringa
is eenvoudig ^n zeer versleten form, in 'n slechte spelling
bovendien, van Withartinga of Withardinga, en Wîthart,
Withart is 'n oudfriesche mansuaam, waarvan, onder an-
deren, ook de mansnamen Wite, Witte,, en zekerlik ook
Wîtse, Wytse, die nog heden onder de Friesen in volle
gebruik zijn, afslijtingen, verkortingen, verklein form en,
koseformen zijn.

Andere, min duidelike geslachtsnamen zijn nog de vol-
genden : Ankringa, van Ankert, Ankehart ? Bandringa,
van Bandert, Bandhart; Eckringa van Ekkert, Ekkehart.
Fazinga van Faas, Bonifacius. Kopinga en Kapinga van
Koop, Kaap, Jacob; Rosinga, van Rose, Rosaart, Roshart,
Roeshart. Rurenga van Buurt, enz.

De geslachtsnamen Huisinga, Huizenga, enz. en Sonnega
doen aan de plaatsnamen Plusinga of Huizinge, dorp in
Hunsingo, en Sonnega, dorp in Stellingwerf, denken. Toch
zijn 't ongetwijfeld echte patronymika, afgeleid van den
uitgestorvenen, maar bij Förstemann nog vernielden mans-
naam Huse, Huso (Husibert, Huswart), en van den mans-
naam Sonue, Sönnik, die nog heden in Noord-Friesland
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in volle gebruik is. Sonnega is versleten van 't oorspron-
kelike Sonninga, even als Mennega van Menninga. Yan
den mansnaam Huse stammen nog de geslachtsnamen
Huysing en Husink ; en van Sonne 't oostfriesche Sonninga,
't westerlauersche Sonnema en Sonsma,, 't oostfriesche Son-
nekes en Sünkes, de noordfriesche geslachtsnamen Sönnich-
son , Sönnichsen, Sönkes, Sönken, en de plaatsnamen Son-
nega in Stellingwerf en Sönnenswerf, 'n gehucht bij Ok-
holm in Noord-Friesland , benevens Sonnegliem (d. i. Son-
ningheim) in Oost-Flaanderen.

54. Opmerkelik is ' t , dat zoowel bij de Priesen als bij
de Saksen in Noord-Duitschland, Nederland en Engeland
de zelfde patronymikon-geslachtsnamen op ing veelfuldig
voorkomen; b. v. Abbinga bij de Priesen, Abbing en Ab-
bink bij de Saksen; Bellinga in Friesland, Bellink in Twen te,
Bellinckhaus in Westfalen, Belling, Bellingham en Bel-
lingdon in Engeland. Hellinga, in Friesland, Hellynck in
West-Flaanderen, Hellinghaus in Westfalen, Hellinghill in
Northumberland (Engeland). Natuurlik is dit nog veel
meer 't geval onder de Friso-Saksen in Drente, zuidelik
Groningerland en zuidelik Oost-Friesland; b. v. Eppinga in
Friesland , Eppinge in Drente ; Müntinga in Oost-Friesland
en Groningerland, Muntinge, Muntinghe, Munting en
Muntingh. in Drente en zuidelik Groningerland; Hiddinga
in Friesland, Hiddinge en Hiddingh in Drente , Hiddink
in Zutfen; Warringa in Friesland, Warring in Drente.
Als men bedenkt dat al deze patronymika van oudger-
maansche mansnamen afgeleid zijn , en dat deze oudger-
maansche namen , die tegenwoordig voor bizonderlik-friesch
gelden t eertijds even zeer door andere germaansche stam-
men , en vooral ook in nagenoeg de zelfde verslijtingen}

afkortingen en koseforruén door de Saksen gedragen
zijn, zoo wel als ze nu nog heden door de Friesen
gedragen worden, dan is evenwel deze zaak zoo vreemd
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nietj integendeel, ' t zou vreemd wezen als 't niet zoo
ware. D' omstandichheit dat verre wech de meesten van
die oudgermaansche mansnamen reeds sedert langen tijd
bij de Saksen, vooral bij d' Engelschen, buiten gebruik
en verloren geraakt zijn, heeft ten gevolge dat die zuiver
Saksische patronymikon-geslachtsnamen en patronymikon-
plaatsnamen nu nog slechts uit ' t friesch verklaard wor-
den kunnen. Zoo zijn d' oudsaksische, nog heden levende
geslachtsnamen Meilink, in de graafschap Zutfen, en Mai-
ling , in Engeland, die volkomen 't zelfde zijn als de
friesche geslachtsnaam Mellinga, slechts uit ' t friesch te
verklaren, als afstammende van den nog heden in Fries-
land algemeen in gebruik zijnden mansnaam Melle. Dat
Mellink en Melling als namen van oude geslachten zoo
wel onder de hedendaachsche Saksen in Nederland als on-
der die in Engeland, nog heden bestaan, bewijst dat de
mansnaam Melle, die tegenwoordig als eigenaardig- en
uitsluitend-friesch beschoud wordt, in oude tijden evenzeer
onder de Saksen in gebruik was. Anderen van die over-
eenstemmende patronymikon-geslachtsnamen bij de Friesen
en bij de Saksen zijn nog de volgenden:

Abinga, van den mansnaam Abe, in Friesland, en Abing,
Abinge, Abink, Abinek in de Saksische streken van Nederland.
Addinga, van Adde, en Adding, Addingh , Addink. Allinga.
van Alle, en Alling, Allington in Engeland. Amsinga, van
Amse, en Amsing, Ampzing. Beninga van Bene en Beening.
Benninga, van Benne, en Benning, (ook in Engeland), Ben-
ninge, Bennink. Beslinga, van Bessel, en Besseling, Besselink.
Bettinga, van Bette, en Betting, Bettinck. Bokkenga van Bokke,
en Boeking, Buckingliam in Engeland. Bonninga, van Bonne,
en Bonnink, in Engeland Bonning. Bruininga, van Brune , en
Bruining, Bruning, enz. Buringa, van Bure, Burre , en Bu-
ringe in Drente, Buring, en in Engeland Burring, Burring-
ham en Burrington. Damminga, van Damme, en Damminge in
Drente. Deddinga, van Dedde, en Dedding en Didding in En-
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geland. Dodinga, van Dode, en Doding in Engeland. Dotinga ,
van Dote, en Doting, even eens in Friesland. Ebbinga, van
Ebbe, en Ebbinge, Ebbink. Edinga, van Ede, en Edinge , E-
dink, in Engeland Eding. Els;nga, van Else, en Eising. Em-
minga, van Erame, en Emmink, in Gotha ook Emminghaus ,
en Emming in Engeland. Eppinga, van Eppe, en Eppinge,
Eppink, in Engeland Epping (Epping-lTorest). Eisinga, van Eise,
en Eisink, Eising, in Dnitschland ook Eisinger, dat van 'n plaats-
naam Eisingen afgeleid is. Feringa, van Fere, en Veering in Am-
sterdam. Feninga, van Fene, en Veening, Vening, Venink. Vis-
singa , van Fisse , en Vissink. Fokkinga , van Fokke , en Fok-
king , Foekink in Amsterdam. Gaddinga, van Gadde, en Ged-
ding in Engeland. Grevinga, van Greve, en Grevinge, Greving.
Grimmenga , van Grim, en Grimminck. Grypenga , van Gripe,
en Grypink, in Keulen Gripekoven, dat is saamgetrokken van
Gripinkhoven. Groeninga en Groninga, van Grone, Gruno, en
Groeninks , Groeninx, Grüning te Hamburg, Grünning te Am-
sterdam. Haddinga, van Hadde, en Haddinge in Drente. Ham-
minga , van Hamme, en Hamming, Hammingh, Hammink.
Heddinga, van Hedde, en Hedding, Heddingham en Heddington
in Engeland. Hellinga, van Helle, en Hellynck in West-Flaan-
deren. Hemminga, van Hemme, en Hemminge. Heslinga, van
Hessel, en Hesling, Hesseling, Hesselink, enz. Heringa, van
Here, en Hering, Heerink. Hillinga, van Hille , en Hilling ,
Hillingh. Hondinga , van Hont, Hunt, verkort van Hunfried,
en Hunding in Engeland. Hoitinga, van Hoite, en Hoiting.
Houwinga en Houwenga, van Houe, en Houwing, Houwink.
Huginga, van Hugo, en Huging. Idsinga, van Idse, en Idsing,
Idsingh. Jellinga, van Jelle, en Jellinghaus in Westfalen en a/d
Beneden-Eijn. Imminga, van Imme, en Imming, Immink. Van
Julsingna, van Julse, en • Julsingh, Julsing. Kampinga, van
Kampe, en Kamping, Camping. Kanninga, van Kanne, en Can-
ning in Engeland. Cleveringa , van Klevert, Klefhart, en Clev-
ring , Klevering , in Engeland ClaVering. Klasinga , van Klaas ,
Nioolaas , en Klazing, Klasing, Clasing, Clausing. Kraayenga ,
van Krai, en Craying in Engeland. Lambringa , van Lambert,
en Lambring, Lamring en Lamrinek. Lamminga, van Lamme ,
Lambert, en Lamming, Lammink. Lantinga, van Lant, Lant-

v. F. xiii. 19
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bert, en Lanting. Ludinga , van Lude , Lutbert, en Luding ,
Ludink. Hanninga , van Manne , Manholt, en Manning in En-
geland. Meimenga , van Menne , Meginholt, en Menningh. Men-
singa, van Mense , en Mensing, Mensink. Olinga , van Ole, en
Oling. Oostinga , van Oost, Osewolt, Oswalt, en Oosting. Ou-
winga, van Oue, en Oving, ook in Engeland. Papinga , van
Pape , en Papink. Penninga , van Penne , en Penning, ook in
Engeland ; Pinning in Westfalen. Plantinga , van Plante , en
Planting, Plantinge. Poppinga , van Poppe , en Popping. Bei-
dinga, van Eeit, Eeithart, Bithart, en Eeiding. Eeininga, van
Eein, Keinhart, Eeginhart, en Eeining. Eoelinga, van Eoel, Boelof,
Eudolf, en Eoling in Drente, Bolding in Westfalen. Eosinga, van
Eooshart, Boeshart, en Bosingh, Eoessingh. Zantinga, van Santé,
en Zantinge, Zanting. Sikkinga, van Sikke , en Sikkink. Schut-
tinga , van Skntte , Skulte , en Schutting. Scliuringa, van Skure,
Skurhart, en Schuring, Sehuurink. Smedinga, van Smede , en
Smeding. Tabinga, van Tabe, en Tabingh. Thedinga, van Tete,
Tethart, en Teding te Haarlem. Thesinga, van Tese, en The-
sing, Teesing. Torringa, van Torre , Thorwalt, en Torrington
in Engeland. Udinga, van Udo, en Udink. Uffinga, van Uffe,
Offe , en Uffing in Engeland. Uninga, van TJne, Oene, en Unin-
ge. Wenninga, van Wenne, en Wenning, Wennink. Weeringa,
van Weert, Wiert, Wîthart, en Wering. Wieringa, v;m Wiert,
en Wiering. Wicberinga, van Wicher, Wichhart, en Wicherink.
Wielinga, van Wiele, en Wieling. Wittinga, van Witte, en
Witting, in Engeland Whittington. Wobbinga, van Wobbe,
Wolbrant, en Wobbing. Woldinga, van Wolt , • Oswolt, en Wol-
dinge; enz.

55. Zoo als reeds voorloopig in § 47 vermeld is , komt
in de friso-saksische landstreken van Nederland, d' uitgang
inge voor bij patronymikon-geslachtsnamen , in plaats van
't inga der zuivere Friesen, en van 't ing en ink der zui-
vere Saksen. Dit friso-saksische inge formt 'n overgang
van inga tot ing, en de geslachtsnamen, daar mede sa-
mengesteld, voeg ik nog bij de zuiver-friesche geslachts-
namen op inga, waar ze, als 't ware, 'n aanhangsel van
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uitmaken. Ze komen hooftsakelik voor in Drente en in
de zuidelike deelen van 't hedendaachsche Groningerland,
in de stad Groningen, in ' t Goorecht, 't Wold-Oldamt en
Westerwolde, maar ontbreken ook niet in zuidelik Oost-
Friesland en in à' aangrenzende westfaalsche landstreken
Lingen, Meppen, Bentheim, De volgenden zijn me voor-
gekomen, allen in Drente en zuidelik Groningerland:

Boteringe (De Boteringestraat èn -poort te Groningen) ? Bu-
ninge (Buning en Buining komen elders voor; zie §51 en 55).
Buringe (zie § 54). Damminge (zie § 54). Ebbinge (zie § 54).
Entinge (zie § 55). Eppinge (zie § 54). Polkinge. Gelkinge.
Geuzinge. Grevinge (zie § 54). Haddinge (zie § 54). Hardinge.
Hiddinge (zie § 54 en 55). Jalvinge. Van Iddekinge. Lubbinge.
Meursinge (Meursing komt ook voor). Muntinge (zie § 54). Sin-
nige en Sinninghe (Sinning elders in Nederland; ook in Enge-
land) ; Uninge (zie § 54). Waninge (Waning elders in Nederland).
Wanninge (Wangia, dat is saamgetrokken uit Wanninga in
Friesland, in 'n plaatsnaam voorkomende). Weersinge (Weersinga
in Groningerland; zie § 51). Wildinge. Woldinge (zie§ 54). Wol-
tinge. Zantinge (zie. § 54).

Behalve de namen in § 54 reeds vernield , zijn, onder boven-
staanden, nog de volgenden rechtstreeks van friesche man-
namen afkomstig: Polkinge, van Poîke. Gelkinge, van Gelke.
Hardinge , van Hart. Van Iddekinge , van Iddeke , Idde. Lub-
binge , van Lubbe. Sinnige en Sinninghe , van Sinne. Waninge
van Wane. Wanninge, van Wanne. Wildinge, van Wilt. Wol-
tinge , van Wolt, Wolter , Walther.

De drentsche patronymikon-gèslachtsnamen op inge heb-
ben nog dit eigenaardige, dat ze ook in versleten, in saam-
getrokken form voorkomen. Even als de friesche patrony-
mikon-form inga bij sommige zeer oude geslachtsnamen tot
ia versleten is (b. v. Bottinga tot Botnia, Bruninga tot
Brunia, zie § 56), zoo is de saxo-friesche of drentsche form
inge tot nge verloopen. Zoo is d' oude drentsche geslachts-
naam Ludinge tot Luinge versleten, even als de daar mede
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overeenkomende oude westerlauersch-friesche geslachtsnaam
Ludinga tot Lunia verloopen is. En even zoo is 't met 't
oude drentsche Smedinge dat nu in Smeenge veranderd is,
even als 't oude friesche Smedinga tot Smenga en tot Smi-
nia saamgekrompen is. Andere voorbeelden van deze aan
de drentsche geslachtsnamen eigene afslijting zijn nog
Steenge, Schaange en Haange, van Stedinge of Steginge,
van Schadinge of Schaginge en van Hadinge of Haginge.
Steenge echter kan ook 'n plaatsnaam zijn, van't gehucht
Steginga of Stegginga bij Oosterwolde in Stellingwerf, dat
in den friso-saksischen tongval van die streken ook Steenga
of Steenge genoemd wordt. Ben ander voorbeeld van afslij-
ting leveren nog de drentsche geslachtsnamen Sinnige en
Willige op, van Sinninge en Wilünge, even als ook in
Drente de geslachtsnaam Menninga tot Meimega versleten is.

Ook nog vele andere patronymikon-geslachtsnamen op
ing, en waarvan de stam 'n friesche raansnaam is, komen
in Drente en in d' aangrenzende streken van Groninger-
land en Oost-Friesland voor; ze bieden menig punt van
vergelijking met de zuiver friesche namen op inga aan.
Dat zijn onder anderen:

Abbring en Abbering , van Abbert, Abbehart. Banning , 01-
denbanning en Nyenbanning, van Banne. Bartling, van Baitle.
Baving, van Bavo, Bave, Baue. Bennink (zie § 53 en 54).
Besseling (zie § 53 en 54). Beugelink. Bolling, van Bolle. Bui-
sing, in Groningerland Bulsinga, van Bulse (zie § 53). Buning
en Buining (zie § 51). Buysing, in Oost-Friesland: Buisinga; in
Deventer : Bussink ; in Duitschland Büschink (zie § 53). Buringh,
Buring, Buringe en Buiring (zie § 53 en 54) EelMng, van
Belke. Ensing, van Enne, Ense. Entinge, Enting , van Ente,
in Engeland Anting. Haiting en Haitink, van Haite. Hamering.
Harding. Hidding, Hiddingh, Hiddink (zie § 51). Hilbink, van
Hilbe. Hilbolling, van Hilbalt, Hilbolt, Hilbout. Hilverdink, van
Hilwert, in Friesland Hilwerda (zie § 43). Hobbing, van Hobbe.
Hoving en Mjhoving, van Hove, Houe ? (zie § 51 en 54).
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Huising, Huizing en Oldenhuizing, (zie § 53). Jalving. Ibeling
en Ibelings, vanlble, Ibe. Ising, van Ise, Isebrant, Ysbrant.
Conring, vau Eonert, Konered, Konred, Koenraad. Lensing en
Lensink, van Lense. Lieftinck en Liefting, van Lievert, Lief-
bert, Lefbreoht. Lolling, van Lolle. Manting en Nyenmanting,
van Mante. Meendering, van Meendert, Meindert, Meginhart.
Meiling en Meilink, van Meile. Meining en Meyning, van Meine.
Molling, ook in Engeland, van Molle. Peeting en Peting, van
Pete. Eeeling, Beelingh, van Eele, Eedle, Eedlef. Keurink, van
Beurt, Eoert, Euurt. Eeiling, van Eeile, Eeilif. Eeinking en
Eeinkink, ook in Friesland, van Eeinke, Eein. Binkink, ook in
Friesland , van Rinke, Einne, Einnert. Eoelfsing, van Boelof.
Siebering en Siebring, van Sibert, Sibrecht. Siebeking en Sie-
veking, van Sibeke, Siveke. Sysling, Siesling en Ziesling (ook
in Friesland bewesten Lauers), van Sysle, Sys, Syds. Stratingh,
van Strate (in Friesland: Straatsma). Struiving, van Struve (in
Friesland : Struiks en Struiksma, van Struveke, Struke). Tam-
ling en Tameling, van Tamle. à Tellinghuisen (even als à ~Nye-
holt), van Telle. Telting, van Telte. Tjaarling, van Tjaarle,
Karel. Tjabering en Tjabring, van Tjabbern, Tiadbern. Tres-
ling, van Tresle. Udding, van Udde. Velting , van Feit. Was-
sink, van Wasse. Waving en Oldenwaving, van Wave, Wabe.
Wening en Oldenwening, van Wene. Wesseling, van Wessel.
Weurding, van Weurt, Weert. Wieberdinek, van Wibert,
Wichbrecht. Wiepking, van Wîpke. Willink, van Wille. Wis-
sink, van Wisse. Wisseling en Wisselink, van Wissle. Woldringh,
Woldring en Woldrink, van Wolter, Walther.

56. Vele friesche eigennamen hebben 'n zeer vreemd
voorkomen, zoo vreemd, dat ze volstrekt niet op ger-
maansche woorden of namen lijken. De Priesen zelven
zijn der aan gewoon, en de meer beschaafden en ontwik-
kelden onder ons kunnen die namen meestal duiden, dat
i s , ze kennen gewoonlik d' afleiding, d' oorsprong, de
beteekenis van die namen. Maar wat moet 'n vreemde-
ling denken en maken van personenamen als Sjoert, Tjaart,
Murk , Greult , Seerp , Sjirk ? Wat van geslachtsnamen
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als Amama, Wiarda, Tjilzerda, Roorda, Peima, Parma ?
van plaatsnamen als Doniawarstal, Wymbritseradeel, Tie-
tjerk, Greonterp, Piaam en Sormorra ? Zullen deze na-
men hem niet veeleer als spaan sch of maleisch of als iets
anders voorkomen, dan als friesch, dat is goed germaansch ?
Zullen, ze •'m in allen gevalle niet volkomen onverstaan-
baar wezen? Maar ' t vreemdste, 't meest ongermaansche
voorkomen onder de friesche eigennamen hebben die ge-
slachtsnamen welke op ia eindigen; b. v. Botnia, Sinia,
Tania. En toch ook dezen zijn echt friesche, goed ger-
maansche namen; 't zijn namelik samentrekkingen, ver-
floeiingen van de patronymikon-geslachtsnamen op inga;
zoo is Sotnia oorspronkelik en voluit: Bottinga ; Sinia is ei-
genlik Sininga, en Tania Tanninga.

Deze zonderlinge verfloeiing van inga tot ia, van Si-
ninga tot Sinia, vond haar eerste aanleiding zekerlik in de
bizonder zachte uitspraak der friesche g; 'n eigenaardige
uitspraak die nog zoo veel te zachter, zoo veel teflauer
wordt, als 'n n de g vooraf gaat, en daar door de let-
terverbinding ng geboren wordt, die eigenlik als 'n bizon-
dere, op zich zelve staande letter aan te merken is , zoo
als in d' uitgang inga 't geval is. Bovendien schijnt ' t
dat de oude Friesen, in sommige woorden althans, de g nog
veel zachter uitgesproken hebben als de hedendaachsche Frie-
sen dat doen. Heden ten dage luidt de zuivere, friesche uit-
spraak der g naukeurig zóo als deze letter b.v. in 't engelsch,
hoochduitsch en fransch luidt. 'T woord god klinkt in 't
friesch niet anders als in 't engelsch, en de beginletters van
't friesche woord great klinken juist en naukeurig zóo als
die van 't engelsche great, van 't duitsche gross, van ' t
fransch grand; en geen spoor, ook niet de kleinste toe-
nadering hoort men in den mond der Friesen die hun taal
zuiver uitspreken en voor hollandschen infloed bewaren,
tot de wijze waarop de Hollanders deze woorden uitspreken,
Dame-lik als chod of liever nog chot, en als chroot of chrout.
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Indien de wijze waarop de Friesen in deze eeu de g uit-
spreken 'n weinig overdreven wordt, krijcht men 'n k
slechtwech. Maar oudtijds verviel men met de g in Fries-
land ook nog in 'n ander uiterste; men sprak deze
letter ook wel zoo zacht ui t , dat ze als 'n j klonk.
Dien ten gevolge is d' eerste letter van sommige
woorden, die in andere germaansche talen met 'n g
beginnen, in 't friesch 'n j ; zoo is 't woord geven,
hoochduitsch geben, engelsch to give, deensch give zweedsch
gifva, in 't friesch jaen, oudtijds ook jeva; en 't neder-
landsche gave, gift is in 't friesch je/the; zoo is 't nederl.
gister, lioochd. gestern, in 't fr. jister of jüster; en 't nederl.
garen, hoochd. garn, in 't friesch jern of jen, hierin met
't engelsch overeenkomende , dat yesterday en yarn heeft.
In andere woorden is de halve medeklinker j , als be-
ginletter , waar mede ze in 't oudfriesch uitgesproken wer-
den , later, in 't nieufriesch weer in 'n g veranderd Zoo
is ' t , onder anderen, met 't oude jat, jet, dat in 't
hedendaachsche friesch, zoo als men 't tusschen Flie en
Lauers spreekt, als gat uitgesproken wordt. Maar deze
oude uitspraak is nog bewaard gebleven in den naam
van 'n buurt te Leeuwarden. 'N hoek namelik van 't
Jakobiner Kerkhof, in die stad, tusschen de Put en de Groote
Kerkstraat, hiet van ouds, en nog heden ten dage bij 't
volk: 't Kroeme Jat, d. i. het Kromme Gat. Deze oude
naam, waar in die overoude friesche uitspraak der g als
j nog voortleeft, zal wel haast uit den mond der Leeu-
warders verdwijnen; want toen, eenige jaren geleden, de
straten te Leeuwarden van naambortjes voorzien werden,
heeft men dien ouden naam van ' t Kroeme Jat veron-
achtsaamd en ook dien afzonderliken l.oek van 't Jakobiner
Kerkhof met den algemeenen naam van dat plein bestem-
peld (1). Zonderling en zeer toevallig moet 't genoemd

(1) De oude naam van 't Kroeme Jat (eigenlik krume, met frie-
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worden, dat ook in de steden Groningen en Zwolle die
oude uitspraak der g nog bewaard gebleven is in namen
van straten , namelik in de Kijk-in-'t-jatstraat te Gronin-
gen , en in 't Kromme Jat, 'n steech te Zwolle. Dat de
naam Kijk-in-^t-jat-straat, die tegenwoordig in den gronin-
ger volkstongval als Kiikintjestroate (met den vollen nadruk
op kiik) luidt , werkelik Kijk in 't gat beduidt, is aan
geen twijfel onderhevig, en blijkt voldoende uit 't aardige,
geschiedkundige verhaal dat aan dezen naam verbonden
is. 'T Kromme Jat te Zwolle is heden ten dage, volgens
•'t naambortje op den hoek van dat steechje, in „Kromme
Jak" veranderd; maar die laatste naam is onzin, en be-
rust zeker op 'n misverstand. Maar ofschoon de Leeuwar-
ders nu nog hun Kroeme Jat hebben, de Groningers hun
Kijk-in-Jt-jat-straat en de Zwollenaren hun Kromme Jak,
zoo heeft overigens toch de letter g in den volkstongval
van geen dezer drie steden meer die oude uitspraak als j .

In den hedendaachschen naam van 't dorp Dongjum,
oudtijds Dodinga-hem, 't heim, de woonplaats der Dodinga's,
der Dodingen, der afstammelingen van Dodo, van Doede in

sche of hoochduitsehe u), in 'n oorkonde (Zie : Oorkonden van 't St.-An-
thonij-Gasthuis. —I bl. 412) van 't jaar 1562 Cromjat gespeld, komt
ook nog voor in 'n oud leeuwarder kinderrijmke, dat eerlang ook wel,
als zoo menich ander, geheel vergeten en verloren wezen zal, en dat
daarom hier wel even opgeteekend worden mach. Ik ken 't zelfs niet
meer in z'n geheel, en herinner me nog slechts de laatste regels:

„De Slotmakersstraat,
„Met 'n harde faart;
„De Put foor bij,
„Met 'n koem fol brij;
„Nar 't Kroeme-Jat,
„Daar 'n oud wiif sat3

„Die de brij opat,
„In de lepel in-'e büüsse stak.

De Slotmakersstraat, de Put en 't Kroeme Jat zijn straten, buurten,
te Leeuwarden; koem — kom; büüsse — zak in 'n kleedingstuk.
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' t hedendaachsche friesch, heeft, in de schrijftaal, d'oor-
spronkelike g van Dodinga 'n j naast zich gekregen; in de
spreektaal echter (de Friesen spreken dezen dorpsnaam als
Donjum, Düujum uit) is de g volkomen door j vervangen.
Even zoo is 't met den naam van 't dorp Dedgum (Ded-
dingum, Deddinga-hem, van den mansnaam Deddo), die
steeds als Dedjum uitgesproken wordt, en met Pingjum
(Pingia-hum, Pinninga-heim, van den mansnaam Pinne,
Penne), 't welk de Friesen als Peinjum, zelfs als Peiem,
Peium uitspreken.

'T duidelikste voorbeeld ter vergelijking van den over-
gang van inga tot ia, van Sininga b. v. tot Sinia, levert
't woord penning op, 't welk in 't friesch alspenje, peinje
uitgesproken wordt, en in 't engelsch. tot penny versleten
is. Daarentegen heeft dit zelfde volle en oorspronkelike
woord penning in 't hedendaachsche hoochduitsch 'n n
verloren: Pfennig.

Maar bewijzen genoech dat de g, en inzonderheit de
friesche g oudtijds ook als j luidde ! Passen we deze uit-
spraak nu ook op de g van inga toe, dan krijgen we
b. v. voor ' t oorspronkelike Sininga Sininja; en neemt
men dan hier bij in aanmerking dat de volle nadruk bij
deze patronymika op den eersten lettergreep valt, en dat
de laatste lettergreep daar van slechts 'n halven klemtoon
heeft, terwijl de middelste toonloos is , dan is d' overgang
van Sininja tot Sinia waarlik niet groot j integendeel,
zeer gemakkelik, zeer geleidelik, en als van zelven floeiende.
En even zoo leidde 't oorspronkelike Bottinga, door d'
uitápraak Bottinja, als van zelven tot Botnia, en Tanninga,
door Tanninja, tot Tania.

Dat overigens werkelik en in der daad de geslachts-
namen op ia ontstaan zijn uit die welke op inga eindigen ,
blijkt ook hier u i t , dat de naam van 't oude geslacht
Gratinga , of Greatinga of Grettiuga , dat op de nog be-
staande Grettinga-state te Almenum gezeten was, en waar
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na Gratinga- of Grettinga-buren bij Harlingen z'n naam
draacht, iu oude oorkonden zoo wel Gratinga als Gretnia
genoemd wordt; en even zoo is 't met Hottinga en Hot-
nia; met Uninga (in 1507: Unninghe) en Unia; met
Wyninga (in 1583: Wijnninghe) en Wyngia of Wynia ,
en met meer -andere geslachtsnamen. En omgekeerd blijkt
dit ook hieruit, dat ' t geslacht Burmania in ;n oorkonde
van 't jaar 1300 (zie : v. Rijn , Oudheden en gestichten
van Friesland, dl. I bl. 262), als Burmanninga vermeld
wordt. (1)

In de middeneeuen, toen de friesche taal haar volle
formen op a en ia (mula, mond; biwaria, bewaren) nog
behouden had, en men die uitgangen nog duidelik uit-
sprak , toen spraken de Friesen ongetwijfeld die saaroge-
trokkene namen Sinia (—^— ) , enz. ook juist zóouit, als
zij ze schreven, en zoo, als wij ze nu nog schrijven.
Maar sedert is de friesche taal verloopen, en heeft haar

(1) Dat men oudtijds in Friesland, even als elders ook , zeer on-
naukeurig en zeer onstandvastig was in de spelling der eigennamen ?

is overvloedig bekend. Om 'n enkel voorbeeld te noemen, zoo vind
ik de naam Burmania op de volgende wijzen geschreven: in 'n oor-
konde van 't jaar 1433 als: Burmanningha ; in een van 1425 Bur-
mana (als 'n eenvoudige tweede-naamvalsform op a (zie § 39—47) van
den mansnaam Burman) ; van 1502: Buyrmangye ; van 1507: Bwrman-
ghie; in 'n andere van 1507: Burmannie; van 1520: Burmannia ;
van 1524: van Buurmanya; van 1546: a Bourmannia en van Bour-
mannia in 't zelfde stuk; van 1558: van Burmanya; van 1562: van
Bourmania; van 1563: van Burmannia; van 1574: van Bormannia ;
van 1580 en '81: Burmania; van 1582: van Buermannia. Alle deze
oorkonden kan men vinden in 't werk dat hiet: Oorkonden der ge-
schiedenis van het Sint-Anthonij-gasthuis te Leeuwarden, uit de 15de
en 16de eeuw. — Leeuwarden 1876. (Bewerkt door "W. Eekhoff.) —
Rienk Burmania verder , die in 1482 Olderman te Leeuwarden was ,
schreef z'n naam : Burmanghia; en in 1876 vind ik 'n roomsehe gees-
telike vernield te 's Hertogenboseh, die Burmanje hiet. Bekend is
ook de spelling van den naam der stad Leeuwarden, op ruim 200
verschillende wijzen, welke allen opgenoemd zijn in W. Eekhoff, Ge-
schiedkundige Beschrijving van Leeuwarden.
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volle formen verloren; sedert de 16e eeu spreekt men niet
meer mula, maar mule (mûle, met hoochduitsche u, ten
naasten bij dus als moele), mond; en niet meer biwaria,
maar biwarje, bewaren. En juist zóo is ook d' uitspraak
dezer geslachtsnamen veranderd en verfloeid; men zeit
niet meer voluit Sinia, maar Siinje (Sînje, — v ) ; niet
meer Tania, maar Tanje; niet meer Runia, maar Rûnje
(Roenje), of Rüünje. Heden ten dage is dat nog d' alge-
meene uitspraak dezer namen bij de Friesen, en dat deze
zelfde uitspraak ook reeds in vorige eeuen bestond, blijkt
uit menige oude oorkonde. Zoo vind ik in ' t Oorkonde-
boek van 't St. Anthonij-Gasthuis, in 'n stuk van ' t jaar
1542, de geslachtsnaam Donia geschreven als Donye, en
in 'n stuk van 1562 als Doenye; Hania staat in laatst-
genoemd stuk als Hanye geschreven; Wingia, in 'n ander
van 1558 , als Wyngie; Ringia, in 1566, als Ryngie;
Fernia, in 1595, als Fernij; Unia eindelik, i n ' n oorkonde
van 1547 (zie EEKHOFF, Beschrijving v. Leeuwarden, I
376), als Oenye.

Toch begint . deze oude (maar niet oudste) uitspraak,
die in d' eigenaardige uitspraak der friesche taal in ' t
algemeen, vast gegrondvest is, heden ten dage, in den
mond van sommige Friesen weer voor d' uitspraak naar
de letter te wijken. Hoîlandsche onderwijzers vooral, die,
met de friesche taal ten eenen male onbekend, den mond
van friesehe kinders gewelddadig tot hun hoîlandsche uit-
spraak dwingen, zijn hier d' oorzaak van. Zoo hoort men
nu wel eens de geslachtsnamen Inia, Sinia, Sminia juist
zóo uitspreken als ze geschreven worden. Maar Friesen die
'n zuiver gehoor hebban, en zich. hun friesch niet scha-
men, blijven, voor en na, Iinje, Siinje en Smiinje uit-
spreken.

Tot 'n tegenovergesteld uiterste zijn die vervallen, welke
deze geslachtsnamen op ia 't eerst zóo geschreven hebben, zoo
als men ze uitsprak, en die dus niet aleen Fii»je^spraken
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in plaats van Finia, zoo als 't trouens ook goed was en
is , maar die ook Fynje schreven. Ten gevolge van deze
slordige spelwijze, is bij enkele geslachten, de geijkte
spelling van deze namen thans : Fynje ('t welk in Holland
nog weer meer verbasterd geworden is in uitspraaak en spel-
ling beide, namelik als : Fijnje — Feinje ! !), Rynja,
Synja, Tanja, Tanje , van Hanja en Tynje, in plaats van
't oorspronkelik'e Finia, Binia, Sinia, Tania, van Hania en
Tinia. Maar slimmer nog als de verbastering is van Finia
tot 'n hollandsch Fijnje — Feinje, ergerliker nog heeft
men gehandeld door van Tania den schijnbaar-franschen
naam Tanjê te maken. Pieter Tania of Tanje, geboren te
Bolswart in 1706. werd later 'n beroemd plaatsnijder,
vestigde zich in Holland en droeg daar den naam van
Tanje! Wat 'n domheit, en wat 'n kleingeestige eleu-
dichheit om zóo de Franschen na te apen! (1)

57. Door hun versleten toestand tuigen de geslachts-
namen die op ia eindigen, van hoogen ouderdom. En zeer
oud zijn ze in der daad. De Botnia's, de BurmamVs, de
Donia's, de TJnia's, enz. behooren tot d' oudste friesche
geslachten, of liever en beter gezeid : hun namen behoo-
ren tot â' eersten, tot d' oudsten die in de friesclie ge-
schiedenis vermeld worden.

Op 'n enkele uitzondering na , behooren de geslachten,
wier namen op ia eindigen, allen Jt huis in Friesland tus-
schen Flie en Lauers, Slechts komt in de middeneeuen in
Groninger land 't geslacht Mormannia voor. In Oost-Fries-
land leeft nog •'t geslacht Onja, en dezen naam heb ik
in § 43 vermeld als behoorende tot de namen die op 'n

(1) Ook in andere nederlandsche gewesten kan men zulke erger-
like en beschamende verbasteringen van geslachtsnamen vinden; b. v.
in West-Flaanderen , waar de goed nederduitsche geslachtsnaam Keers-
gieter tot 'n franschformig Cachitère verknoeid is!
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enkele a eindigen. Dit Onja kan echter ook even goed 'n
slechte spel wij ze wezen van Ounia , Onninga, 'n geslachts-
naam van den mansnaam Onne afgeleid. Of dit oostfrie-
sche geslacht Onja oorspronkelik in Oost-Friesland 't huis
hoort, of dat 't uit Friesland bewesten Lauers gekomen
i s , heb ik niet uitvinden kunnen.

De volgende geslachtsnamen op ia zijn mij bekend:

-j- Birnia (oorspronkelik Birringa, van den mansnaam Birre) ;
•}• Bongia (Bonginga , van Bonge) ; -J- Bornia (Borringa, van
Borre); -j- Botnia (Bottinga, van Botte); Brania (Bruninga,
van Bruno , Brunhelm) ; van Burmania en Burmanje (Burman-
ninga , van Burman) ; Donia (Dodinga , van Dode) ; -f Denia
(Dedinga , van Dede) ; -f- Finia, Fynja en Fynje (Fininga, Fin-
ninga , van Fine , Finne); -j- Fernia (Ferringa , van Ferre) ; -f-
Gretnia of Graetnia (Grettinga , Gratinga , van Grette , Grate) ;
Groenia (Groeninga , Graninga , van Grune); Hania , Hanja ,
Hainja, Hainje, Hanje en van Hanja (Hanninga , van Hanne);
•f Hotnia (Hottinga, van Hotte); f Hunia (Huninga, van
Hune, Hunwerth of Hunfrîd) ; Inia (Ininga, van Ine); -f- Jenia
(Jeninga, van Jene) ; -j- Lonia (Lodinga , van Loot, Lot, Lot-
har) ; f Lunia (Ludinga , van Luut, Lüt, Luthmar) ; -j- Minia
(Mininga , Minninga , van Mine , Minne , Minnolt, Meginhalt,
of van Minnart, Meginhart); -j- Ornia (Orringa , van Orre) ;
•j- Pingia (Pinninga, van Pinne, Penne) ; Einia en Bynja (Binin-
ga , Einninga, van Kine , Einne , Einnolt, Beginhalt of van
Einnert, Einnart, Beginhart) ; -j- Eingia (Binginga , van Binge,
Bingnalt, Beginhalt) ; Eunia (Buninga ( van Eune) ; Sinia en
Synja (Sininga, van Sine, Sinout, Sinalt); Sminia en van Sminia
(Smidinga , Smedinga , van Smede) ; •{• Stania (Stadinga , van
Stade) ; Tania, Tanja, Tanje en -j- Tanjé (sic) (Taninga, Tan-
ninga, van Tane, Tanne); -J- Tinia en Tynje (Tininga, Tinninga,
van Tine , Tinne, Tinholt, Theganhalt) ; -{• Unia (ook wel On-
nia , Onia , Oenia , enz. gespeld ; Uninga , van Une, Onne ,
Oene) ; Vissia (Vissinga , van Fisse) ; Wynia , Winia , Wynja
en -j- Wyngia, Wingia (Wininga, Winninga, van Wine, Winne,
Winlant).
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De geslachtsnamen Sytbia en Waltia, ofschoon z' ook op
ia eindigen, behooren niet bij deze groep, wijl ze niet
uit Sithinga en uit Waltinga saamgetrokken zijn, maar
eenvoudig van de mansnamen Site en Walt , in verklein-
form Sîtje of Sytje, Sytliie, en Waltje , Waltie, door
achtervoeging van 'n enkele a afgeleid zijn. Zie § 43.

58. Behalven de bovengenoemde geslachtsnamen, bij
welke van inga 't saamgetrokkene ia geworden is, komen der
in Friesland nog enkele andere geslachtsnamen voor, o o r-
s p r o n k e l i k even zeer op inga eindigende, maar die op
Jn andere wijze saamgetrokken en versleten zijn. Bij dezen
is de lettergreep in der uitgesleten; van Bonninga is b. v.
Bonga geworden. Deze geslachtsnamen zijn Banga F ,
Bonga F , f Deyngha F , üonga F G , Bnga en Engga
F , f Canga F , f Clinga? G, f Ponga F , Swynga F , f
Tinga F , en f Onga of Unga F. Zoo als men ziet, ze
zijn slechts klein in getal; 'n bewijs voor hun oudheit.
Dat deze namen werkelik samentrekkingen, verslijtingeu zijn
van namen op inga eindigende , blijkt (en d' oudheit tevens
van dezen form) uit den naam Canga (of Kanga), waarmede
we reeds in overoude tijden , in de 13e eeu, d' oorspron-
kelike en volle geslachtsnaam Cammingha bestempeld vin-
den (1) ; terwijl in 'n oorkonde van 1495 een der leden
van Jt geslacht Cammingha zich Kamga schrijft. (2) En
even als Canga - Cammingha i s , zoo is ook Banga 't
zelfde als Bauwinga, Bonga als Bonninga, Deyngha als
Dedinga of Diddinga, Donga als Dodinga, Enga (de spel-
wijze Engga is van lateren tijd en verkeerd tevens) als En-
ninga, Ponga als Ponninga, Swynga als Swininga , Tinga
als Tinninga, Unga en Onga van Uninga, Onninga.

(1) Zie: EEKHOFP , Gesehiedk. beschrijving van Leeuwarden,
Dl. I. bl. 40.

(2) Zie: Oorkonden der Geschiedenis van het Sint-Anthonij-Gast-
huis, Dl. I. bl. 141.
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Wijl de mansnaam Bange in Friesland voorkomt, zoo
leit 't zeker voor de hand, om de geslachtsnaam Banga
regelrecht van dezen mansnaam Bange af te leiden ; in dat
geval zou de geslachtsnaam Banga tot die behooren, welke
slechts 'n enkele a achter den oorspronkeliken mansnaam
hebben en onder § 43 opgeteld zijn. Dat Banga echter
niet van Bange, maar van den mansnaam Baue komt,
en versleten is uit •'t oorspronkelike Bauwinga of beter
Bauinga, blijkt uit den form Bawngha, waaronder deze
geslachtsnaam voorkomt in 'n oorkonde, in de friesche
taal opgesteld, van 't jaar 1493 (1). In die oorkonde wordt
de z e l f d e manj die in 'n stuk van 't jaar 1489 Douwa
Banga hiet, Douwa Bawngha genoemd. Er komt in Fries-
land nog 'n andere eigennaam voor, waarin ook 't oor-
spronkelike Bauinga of Bauing tot Bang versleten is; na-
melik die van 't dorp Bangstede in Oost-Friesland. Dit
Bangstede is oorspronkelik Bauingstede, Bauinga-stede,
de stede, de woonplaats der Bauinga's, der Bauingen of
Bavingen, der afstammelingen van Baue of Bave. Op 'n
oude landkaart van Oost-Friesland (van Ubbo Emmius,
in 't laatst der 16de eeu) hiet dit dorp nog Bavestede of
Bauestede. Dat de friesche mansnaam Baue de zelfde is
als Havo in 't middeneeusche monnikelatijii, behoeft hier
wel niet vermeld te worden. De heilige Baue is als Sint-
Bavo de beschermheilige van Haarlem, Aardenburg en
Gent. En de zelfde naam Baue of Bavo maakt nog deel
uit van de plaatsnamen Bauwert, 'n wierde bij Esinge in
Groningerland; Bauens, 'n saté bij Sengwarden in Jever-
land; Bavinghem, 'n verdronken dorp in Flaanderen; Ba-
vinchove, zoo Lieten twee dorpen, een in Fransch-, een
in West-Flaanderen; Ba ving, dorp in Luxemburg; Ba-
vington, in Northnmberland (Engeland); in verkleinform,

(1) Zie: Oorkonden der Geschiedenis van het St. Anthonij-Gast-
huis. Dl. I. bl. 133 en 112.
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als Bauke, komt-i voor in den naam der oude burcht Bau-
kens (Bauke-nes) bij Weiwert in Groningerland; verder nog
in de geslachtsnamen Bauma (oudtijds ook Bavema, waarvan
nog Bavema-state te Akmarijp), in verkleinform als Bau-
kema, verlatijnscht als Bavius. Dit opgesmukte Bavius,
in plaats van Baue, komt te Leeuwarden (in 't geslacht
Span) ook als mansnaam voor. — Maar genoech van Baue !

De naam Swine, de stam van den geslachtsnaam Swi-
ninga of Swynga moge, als mansnaam, aan iemand wat
vreemd toeschijnen, omdat-i 'r bij denkt aan 't woord
zwijn, varken; 'n naam waarop niemand gesteld is, en
die ook wel nooit door 'n vader aan z'n zoon zal gegeven
zijn! Men make zich echter geen verkeerde voorstelling
van den goeden smaak onzer germaansche voorouders, ook
in 't kiezen van namen voor hun kinderen. Swine is 'n
verkorting, 'n zoogenoemde koseform van Swynbert, Swin-
bert, Swindbrecht, en die naam beteekent is onze heden-
daachsche taal: de schoone en vlugge, de prachtvolle en
gezwinde, eigenschappen die ieder graach bezitten wil. De
stamwoorden swynd en brecht leven nog in onze woorden
gezwind en pracht, 't engelsche bright.

W overigen van de geslachtsnamen in 't begin dezer
§ opgenoemd, vereischen wel geen nadere verklaring.

59. Van sommigen dezer geslachtsnamen op inga en
ia eindigende, zijn plaatsnamen afgeleid; b. v. Poppinga-
wier, 'n dorp in Rauwerderhem; Bellingawolde, 'n dorp
in Groningerland; Beningafehn, 'n veenkolonie in Oost-
Friesland; ook Luniabirt of Luinjebird, 'n dorp in Æng-
wirden; Doniaga, 'n dorp in Doniawarstal^ enz. En wijl,
zoo als in § 54 bewezen heb, de friso-saksische en sak-
sisclie patronymika op ing e en ing volkomen 't zelfde zijn
als de friesehe patronymika op inga, zoo behooren plaats-
namen als Bollingwier, 'n gehucht bij Nykerk in Don-
geradeel; Wallinghuizen, 'n gehucht bij Machtwedde in
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Westerwolde (Groningerland), en Addinggast, 'n buurt
bij Norden in Oost-Friesland, en soortgelijken, evenzeer bij
deze groep van friesche plaatsnamen. En men behoeft bij
zulke namen als Bollingwier en Addinggast niet eens aan
saksischen infloed, niet eens aan oorspronkelik Saksische
patronymikon-geslachtsnamen Bolling en Adding te denken.
Bij Wallinghusen laat ik dit gelden, wijl de bevolking
van Westerwolde zeer sterk met Saksisch bloed vermengd,
ja, meer saksisch als friesch is. Maar Bollingwier en
Addinggast, beide plaatsen in landstreken gelegen met
'n onvermengd friesche bevolking, hebben zoader twijfel
oorspronkelik Bollingawier (1) en Addingagast genieten.

60. Zulke plaatsnamen, geformd van 'n patronymikon
op inga of ing met 't een of ander achtervoechsel, dat de
plaatselike gesteldheid aanduidt, b. v. wier\, weer, huizen,
dam, broek, wert, warden, buren, enz. komen in alle
deelen van Friesland voor; maar niet zoo veelfuldig als
men , de talrijke geslachtsnamen op inga in aanmerking
genomen, wel vervrachten kon (2).

In 't westelikste deel van •'t oude Friesland, be westen Flie,
in de friesche streken van Noord-Holland (3) , waar
overigens nog wel friesche personennamen en daarvan ge-

(1) Bollingwier wordt trouens somtijds nog wel eens Bollingawier
geschreven , even als omgekeerd Bellingawolde wel als Bellingewolde
en zelfs als Bellingwolde voorkomt. Zie § 47.

(2) De zeer talrijke stinsen, burchten, staten , saten en heerden
in de friesche landen die den naam dragen van 't geslacht dat ze eerst
boude of beboude, en in erfelik eigendom bezat, als Papinga-stins ,
Addinga-burcht, Abbinga-state, Allinga-sate , Cleveringa-heert, komen
hier niet in aanmerking; hier zoo min als in 't vervolg in deze opstel-
len, waar plaatsnamen behandeld worden. Evenmin de namen van straten,
enz. in de steden, als: îlania-steeeh , Burmania-straat, Unia-buurt te
Leeuwarden ; Jongema-straat te Bolswart; Ebbinge-poort, Folkinge-
straat te Groningen , enz.

(3) Eigenlik behoort geheel Noord-Holland, dus ook Kennemer-
v. F. xill. 20
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formde geslachtsnamen voorkomen, maar geen patronymika
op inga, vind ik de volgende plaatsnamen:

Barsingerhorn , Benningbroek , Haringhuizen, Schellingwoude,,
Schellinkhout; ter Schelling ?

In Friesland tusschen Flie en Lauers : Abe-Heringa-zijl, Ab-
bingawier, Allingawier, Anjuni en Klooster-Anjum (saamge-
trokken uit Aninghem), Ballingbuur, Bollingwier, Bonniahuizen
of Bonjaliuizen (Bonningahuizen), Buttinga (versleten van But-
tingaburen), Deddingabuurt, Dongjum (saamgetrokken uit Do-
niahem, Dodingahem, Dodinga hiem of -heim), Doniaburen,
Doniaga, Doniawarstal, Donia- of Doinwier, Eakmga(-buren),
Fallingaburen, Franjum en Franjeburen (Praniabum, Praninga-
lium, -hem, -hiem, -heim), Gratingabuurt, Hottingawier, Jardinga
(-buren), Klasinga(-buren), Kornjum (Korniabum, Korringa-
hum, -hem, -hiem, -heim), Ludingakerk, Luniabirt of Luinje-
bird (Ludinga-birt), Makkinga(-buren), Nanninga-verlaat, Offin-
gawier , Osingahuizen , Pingjum (Pingiahum , Pinninga hum ,
-heim) Poppingawier, Portinga(-buren), Prandinga(-buren),
Schrappinga(-buren), Skuniaburen, Sparjebirt (Sparria-birt,
Sparringa-birt), Steginga(-buren), Stellingwerf, Tiniazet of
Tynjeset (Tininga-zet) ? Warniahuizen of Wangiahuizen (War-
ringa-huizen of Wanninga-huizen), Winiaterp of Wynjeterp
(Wininga-terp), Winia-Tinia of Wynje-Tynje, Winiahorn of
Wyngiahorn , enz.

In Groningerland : Allingahuizen , Appingadam , Bellingweer,
Bellingawolde , Dallingaweer , Ellering- Eldering- of Elsinger-
huizen, Ezinge(-buren), Gaikingadijk , Huizinge(-buren), Hu-
ninga-meer, Jipsinghuizen, Kardingmaar en Kardingezijl, Kor-
tinghuis , Luddingwolde, Mensingaweer, Schillingeham of Schilli-
geham ? (1), Thesinge(-buren) , Tinallinge(-buren) , Wallinghui-
zen , Wessingtange , Wetsinge(-buren) , Wissinghuizen.

land, Amstelland en Gooiland (dit althans ten deele), zoo wel als 't
eigenlike West-Friesland, Drechterlaml, Waterland en de Zaankant tot
't oude Friesland.

(1) Of is deze plaatsnaam eenvoudig als Schiligü ham, dat is
sclieele of scheeve ham (friesch skïlich = : scheel, en soms ook scheef;
ham — vette kleigrond) , op te vatten ? 'T is inderdaad 'n scheef,
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In Oost-Friesland , Harlingerland , Jeverland , Butjadingerland,
enz. (bewesten Weser) : Abbingwehr , Addinggast, Albringswehr,
Beningafehn , Bettingbühren , Bollinghusen , Eilingwehr , Eising-
husen , Eising- of Eisenhusen , Eppingawehr , Harlinghusen ,
Heringhusen , Heringsburg ,. Hiddingwarden , Hötingplatz , Hoe-
sing- of Husing- of Hausingwehr , Jheringsfehn , Jeringhave ,
Collinghorst, Mehringsburg , Belingsliusen , Tammigaburg (1) ,
Kloster- Thedinga , Teltingspolder, Wallinghusen , Warsingsfehn,
Weeringerhorn.

In de friesche landstreken tusschen Weser en Elve: Luding-
worth en Padingbüttel.

In Noord-Friesland : Benninghusum , Sahellighörn , Tinning-
stedt en Wenningstedt.

Al deze plaatsnamen zijn duidelik, dunkt me; 'n nadere
verklaring van den oorsprong,, van d' afleiding dezer namen
is wel onnoodig.

61. Dat overigens zulke plaatsnamen, samengesteld uit
•"n patronymikon op ing en 't een of ander aclitervoechsel.
volstrekt niet tot Friesland aleen beperkt zijn, maar even
eens in grooten getale in alle andere germaansche landen
voorkomen, behoef ik hier wel niet te herinneren. Men
denke aan Bennekom (Benning-, Bennink-heim) b. v. in

'n scheel stuk ham , tusschen ' t , in 1638 gewijzigde Reitdiep en 'n
voormaligen stroomarm ingesloten. In Friesland bewesten Lauers is
'n Skilige pip — scheele of scheeve bruch; in Noord-Friesland: Schellig-
höm.

(1) Tammigaburg, zóo wordt deze plaatsnaam gewoonlik verkeerd
geschreven, in plaats van Tammingaburg. Er zijn onder de friesclie
eigennamen nog 'n paar voorbeelden van d' uitslijting der n van inga;
b. v. de geslachtsnaam Mennega in Drente , en Sonnega te Leeuwar-
den ; de geslachtsnaam Heringa vond ik in de vorige eeu soms Hec-
rega geschreven, en de plaatsnaam Hiddingwarden (in Stedingerland)
spelt men tegenwoordig veelal Hiddigwarden. Zoo komt te Rotterdam
de geslachtsnaam Hudig (oorspronkelik Huding) voor ; in Duitschland
Freiligrath in plaats van Freilingrath (Freiling-rath , van Freile, Frile,
'n mansnaam, en rath, rode); en 't oorspronkelike woord penning heet
in 't hedendaachsche hoochduitsch pfennig. Zie § 56.
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Gelderland, aan Ellekom (Blling-, Ellink-heim) , Doe-
tinchem (Doeting-, Doetinkheim) , enz. eveneens in Gel-
derland ; aan Gorinchem, Hardinksveld, Waddinksveen
in Holland; aan Bellegem (Belling-heim), Bppegem (Ep-
ping-heim) , Binkom (Benning-, Binnink-heim) , Willemg-
hem (Willeming-heim), Alveringliem, (oudtijds Adelfringa-
hem, Adelfertingahem of Adelfredingahem), Godveerdeghem,
(Godveerding-heim, woonplaats der zonen van Godfeert,
Govert of Gottfried) , Gyselbrech.tegh.em (Gyselbrechting-
heim) , enz. in de brabantsche en flaamsche streken van
Zuid-Nederland ; aan Adinghem , Bainghem , Ardinghem,
enz. in 't nederduitsche gedeelte van Frankrijk; aan Wes-
lingbiiren, Kellinghusen, Hemmingstedt in Duitschland
(Holstein) ; aan Buckingham, Abington , Benningworth ,
enz. in Engeland , en aan duizenden en duizenden anderen.

62. Maar daar is nog 'n andere groep van plaatsnamen,
die ook met inga of ing samengesteld zijn, en die even-
eens overtalrijk in alle germaansche landen voorkomende,
ook in Friesland niet ontbreken. Ze zijn rechtstreeks uit
de patronymika op ing geformd, zonder eenig achtervoech-
sel , zoo als de namen in § 59 en 60 opgenoemd, wel
hebben. Ik bedoel die plaatsnamen die op ingen of ing
(ook inge, inghe, ink, inck) eindigen , b. v. Harlingen,
Groningen, Eggelingen, Oling, Hiddingen, Eiding, enz.

Deze namen op ingen, waarvan inge, ing, enz. slechts afge-
sleten formen zijn, moeten beschoud worden als patro-
nymikon-geslachtsnamen op inga of ing, die in denderden
naamval van 't meervoud (Dat: Plur:) staan; en dit
zijn z' ook in der daad. Oorspronkelik heeft nog 't voor-
zetsel to voor deze namen gestaan, 't welk daar vóór
staan bleef en daar vóór uitgesproken werd, zoo lang
men nog v e r s t o n d dat die plaatsnamen eigenlik ge-
slachtsnamen waren, zoo lang 't volk nog b e g r e e p
en v o e l d e dat b. v. de plaatsnaam Hiddingen eigenlik,
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en in onverbogen form, niets anders is als 't patro-
nymikon, of de geslachtsnaam Hiddinga of Hidding, en
dat deze naam op zijn beurt weer afgeleid is van
den mansnaam Hidde. Stellen wij dat 'n Fries die
Hidde hiette, en die in den aschgrauen voortijd leefde,
door meerdere beschaving en ontwikkeling, welke op d' een
of andere wijze, b. v. door d' engelsche zendelingen, ver-
kondigers van ' t christelike geloof, door Bonifacius of door
Willebrord, z'n deel werd, zich genoopt gevoelde ' t ruwe
jagers-, visschers- of rooversleven of 't zwervende her-
dersleven dat -i vroeger gevoerd had, varen te laten, en
dat-i zich hier of daar in 't land, waar de gesteldheit
van den grond, of de nabijheit van verwanten of vrienden,
of iets anders hem daartoe behaagde, vestigde, vastzette;
dat-i daar 'n huis boude, en ' t land beboude of beweidde,
dat-i daar wonen bleef, en dat, na z'n dood, z'n oudste
zoon Sîgbrant, Sibrant, die, na z'n vadersnaam Hidde,
Sîgbraiit, Sibrant of Sibren of Sibe Hiddinga of Hidding
genoemd werd, ook in dat huis, op die saté, wonen
bleef. Sibrant Hiddinga's broeders en zusters, die natuur-
liker wijze allen ook Hiddinga nietten, allen ook Hiddingen,
d. i. nakomelingen van den stamvader Hidde waren, bleven
ook in ' t ouderlike huis wonen of ze bouden zich nieue
huizen naast 't oude, op 't ouderlike erf. En zoo de-
den z'n kinders, en de kinders van z'n broers en zusters,
al die Hiddinga's of Hiddingen ook, waardoor d'r eerlang
'n gehucht ontstond ter plaatse die d' oude Hidde zich
eerst tot 'n woonstee verkoren had. Die plaats, dat ge-
hucht nu, had uit zich zei ven geen naam, maar als iemand
uit de nabuurschap zich daar heen begeven wilde, zeid'-i :
ik ga to den Hiddingen, naar de Hiddinga's, zoo als wij
nu zeggen zouden. Dit to den Hiddingen werd weldra,
door afslijting en in 't snelle spreken: to'n Hiddingen, to
Hiddingen, soms ook to Hidding. En langzamerhand, na
verloop van vele jaren, eeuen misschien, toen de nako-
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melingschap niet meer d' oude namen vers tond , toen
de taal meer en meer verfloeide en de woorden versleten,
toen zei men niet slechts: ik ga to Hiddingen, of ik woon
tn Hiddingen, maar men vatte dit verbogene woord op als
of 't in den eersten naamval stond, als of die oude ver-
bogene form werkelik 'n eigennaam, 'n plaatsnaam was ,
en men zei: dat gehucht, die buurt, dat dorp, die stad,
of wat 't dan geworden was, hiet Hiddingen, en — de
plaatsnaam was kant en klaar, en in volle gebruik. En 't
volk, dat dien naam dageliks gebruikte, dacht er nooit meer
aan, en vergat ten volle den oorsprong, d' afleiding van
dien naam. Eindelik, in den pruiketijd, begonnen suf-
fende kamergeleerden zich ook eens te bemoeien met de
volkstaal en met den oorsprong der eigennamen van ons
land en volk, en verspilden hun verbazende geleerdheit
om allerlei gedrochtelike afleidingen te bedenken. Ingen,
zeiden ze, zijn groene weiden, en Hiddingen beteekent
Paardeweiden, want 'n hit is 'n soort peerd! En, zeiden
ze nog, d' afleiding van den naam Groningen is nog dui-
deliker immers! Groningen is Groeningen, groene ingen,
groene weiden! 'T is zoo klaar als de dach!

Intusschen, die zoo redeneeren, zijn 't spoor bijster,
gantsch en gaar!

63. Zulke plaatsnamen op ingen of ing eindigende,
komen in de friesche landstreken betrekkelik weinig voor,
in vergelijking met andere germaansche landen. Zwaben,
Beieren, Lotharingen, de Henegou, Maanderen, Artois, zijn
overrijk aan zulke namen; b. v. Tübingen, Groningen,
Sigmaringen in Zwaben; Freising, Wessling, Alting in
Beieren; Betingen, Lomeringen, "Wormeldingen in Lotha-
ringen en Luxemburg; Edingen (waalsch: Enghien), El-
verdinghe, Grevelingen (waalsch: Gravelines), in de Henegou
en Flaanderen; en duizenden meer nog. In d' oorspron-
kelik germaansche, naderhand verwaalschte streken van
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Lotharingen, Luxemburg, de Henegou, Flaanderen en Ar-
tesie (Artois) zijn deze plaatsnamen veelal zeer verknoeid
geworden, gelijk reeds uit de boven aangehaalde namen
Enghien voor Edingen, Gravelines voor Grevelingen blijkt.
In Lotharingen en Luxemburg is d' uitgang ingen gewoon-
lik veranderd in ange, in de Henegou, Flaanderen en Ar-
tesie in ignies. Zoo bieten Hettange, Hayange, en
Bertrange in Lotbaringen oorspronkelik Kettingen, Hay-
ingen en Bertringen; Walferdange, Frisange en Rodange
in Luxemburg eigenlik Wolferdingen, Frisingen en Ro-
dingen; Ellegnies, Gottignies, Offignies in de Henegou en
Flaanderen oorspronkelik Ellingen, Gottingen en Offingen,
enz.

Plaatsnamen op ingen en ing in de friesche landstreken
zijn de volgenden:

Harlingen, Schingen?, de Feilingen (buurt bij Engwie-
rum)? (1), be westen Lauers.—-Groningen, Oling, Sellingen,
Smeerling, in Groningerland. — Appingen, Eggelingen,
Fiebing?, Mittling, Smarlingen, Uppingen in Oost-Fries-
land. — Boving, Diiddingen, Eiding, Galing, Glüsing,
Hering, Hiddingen, Oestringen?, Raling, Rimmlingen, Rüs-
tringen?, Schutting, Stedingen?, Strücklingen, TJter-Ga-
dingen, in à' oldenburgsche streken van Friesland. — Gar-
ding, Tönning, Schlichting, Glüsing, Schwesing en Goting
benoorden Elve.

64. Over 'n paar van deze plaatsnamen wil ik hier
nog nader spreken, over Harlingen en Groningen.

De naam Harlingen is gemakkelik te verklaren. Harle (Ha-

(1) Ofschoon de form van dezen naam Fellingen (van den mans-
naam Felle), gecnerlei bezwaar aanbiedt, om 'm voor 'n patronymi-
kon te houden, zoo geloof ik toch dat Feilingen hier 'n gantsch an-
dere beteekenis heeft, namelik die van 'n bizonder soort van bouland,
van akkers.
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rilo) is 'n friesche mansnaam, die tegenwoordig in de neder-
landsche streken van Friesland niet meer in gebruik i s ,
maar oudtijds zonder twijfel wel. Immers in de middel-
eeuen stond aan 't Flie, ter plaatse waar nu de zee voor
Harlingen spoelt, 'n stins, de woonplaats van 't geslacht
Harlinga of Harliga, en deze geslachtsnaam Harlinga kon
niet bestaan, ten zij d'r ook 'n man geweest was, de
stamvader van ' t geslacht, die Harle genieten had. Deze
stelling mach den lezer wat bout voorkomen! Ik zou ze
dan ook niet zoo onvoorweerdelik uitspreken, zoo ik niet
bewijzen kon dat de naam Harle werkelik ; n friesclie
mansnaain is. Nog heden ten dage is deze naam Harle
hier en daar in Oost-Friesland, en vooral in Jeverland
en Butjadingerland en in andere friesche landstreken aaa
den Weser en de Elve, en in Noord-Friesland, hoe wel
dan ook zeldzaam, toch in gebruik, en komt ook in de ge-
schiedenis van die landstreken voor; zoo was Haio Harles,
dat is Haio de zoon van Harle, 'n zeer bekend hooftling
te Jever in d' eerste helft der 15de eeu.

De hedendaachsche naam van de stad Harlingen (van
Harlinga, van Harle) is dus op de zelfde wijze ontstaan,
als die van de buurt Hiddingen bij 't dorp Rodenkerken
in Stadland (Oldenburger Friesland), gelijk in § 62 be-
toogd is.

Maar Harlingen hiet in 't friesch Harns! — Zeker, in
de hedendaachsche friesche taal zoo als die nog ten platten
lande tusschen Flie en Lauers gesproken wordt, draacht
de stad, die door de friesche stedelingen Harlingen ge-
noemd wordt, en die ook bij alle andere Nederlanders zoo
hiet, den naam van Harns. Maar dezen naam moet men
n i e t beschouen als 'n friesche vertaling van 't hollandsche
Harlingen, zoo als b. v. Snits en Freäntsjer w e l friesche
vertalingen van d' algemeen-nederlandsche namen Sneek
en Franeker zijn. Integendeel, Harns is 'n a n d e r
w o o r d als Harlingen, en 't woord Harlingen is op zich
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zelven en oorspronkelik even goed en even zeer friesch als
't woord Harns dat is, 't welk heden ten dage voor uitsluitend
friesch geldt. 'T is genoech bekend dat oudtijds in de na-
bijheit van de stins Harlinga of Harliga, van de stins der
Harlingen, nog 'n andere stins stond die Harns hiette; Harns,
dat is Harre-nes, de nes of in 't Mie vooruitstekende landpunt
van Harre, waar Harre eerst z'n stins boude. Harre is even zeer
'n friesohe mansnaam als Harle; dit laatste is anders niet
als 'n verkleiuform van Harre (Harrelein , Harlin, Harle),
even als de hedendaachs in Friesland nog in volle gebruik
zijnde mansnaam Harke ook 'n verkleinform van 't oor-
spronkelike Harre is. De nabij elkander staande stinsen van
Harle en van Harre, Harlinga en Harns, werden langzamer-
hand omringd van hutten, van huizen van dienstmannen en
andere onderlioorigen. Die enkele huizen groeiden tot buurten
aan, en deze buurten werden natuurlik ook Harlinga en Harns
genoemd, even als de stinsen die d'r de kern van uitmaakten.
Die buurten werden al grooter en grooter en smolten eerlang
in een, forrnden eerlang slechts een enkele, samenhangende
buurt, die, nu niet duidelik in de buurt Harlinga en in de
buurt Harns onderscheiden, door dezen steeds Harlinga
aleen, door genen steeds Harns aleen genoemd werd. En
dit afwisselend gebruik der beide namen voor een en de
zelfde buurt werd nog meer algemeen toen d' overstroo-
mingen van 't Plie de beide oude stinsen verwoestten, toen
't volk dat de vereenigde buurten Harlinga en Harns be-
woonde, genoodzaakt werd, door die overstroomingen, hun
huizen af te breken en ze dieper 't land in, op 't grondge-
bied van 't dorp Almenum weer op te bouen. Die nieuwe
buurt, die tot de hedendaachsche stad zich ontwikkelde, bleef
bij eenigen den naam van Harlinga (to den Harlingen), Har-
lingen, bij uitsluiting dragen, bij anderen dien van Harns;
en zóo is 't gebleven tot den dach van heden. Oorspronkelik
staan die namen Harlingen en Harns dus naast elkaar,
en niet in eikaars plaats, zoo als heden 't geval i s , nu
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Harlingen bij uitsluiting voor stadfriesch, voor hollanâsch,
voor nederlandsch geldt, en Harns bij uitsluiting voor
landfriesch , voor boerefriesch , voor friesch.

65. Even als Hiddingen komt van Hiddinga , van Hidde,
en Harlingen van Harlinga, van Harle , zoo komt Gronin-
gen van Groninga , van Grone. Grone , Gröne, Grüne,
Gruno is 'n oud friesche mansnaam, die, voor zoo verre
mij bekend is , op zich zelven, en heden ten dage, nergens
meer in gebruik is; maar die oudtijds toch wel in zwang
was, lang vóór pruikerige kamergeleerden van 'n zooge-
noemden s t i c h t e r der stad Groningen, Gruno, begon-
nen te beuzelen; zie FÖRSTEMANN , A l t d e u t s c h e s Na-
menbuch , op de mansnamen Gr on, Grun, Grombert,
Cronhart, Gruonmuot, Grombricus, Gromoald.

Buitendien leeft die naam nog in de geslachtsnamen
Gronenga, in Oost-Friesland; Groeninga, in Groninger-
land ; Groenia (dat is saamgetrokken uit Groeninga; zie
§ 56 en 57) , in Friesland bewesten Lauers; Groeninks;
Groeninxj Groenynckx en Gruenincks in Zuid-Nederland;
Grüning; Grünning ; Gronemann in Westfalen. En , be-
halve in den plaatsnaam Groningen, nog in de plaatsna-
men Groeningen in Noord-Brabant, en Groningen of
Markt-Gröningen in Zwaben (Wurtemberg).

Ja, d' afleiding van den naam Groningen van groene
ingen, groene weiden , schijnt zeer redelik, en leit voor
de hand. Maar wat dan te maken van de geslachtsnamen
Gronenga , Groeninga, Groeninks , Groenynckx, Grue-
nincks , Griining, Grünning, enz, ? Die wijzen toch zon-
der twijfel op 'n mansnaam Grone, Groene, Grüne !

Even als Harlingen in 't hedendaachsche friesch den
naam draacht van Harns, zoo hiet Groningen in die taal
Grins, en even zeer als Harns niet 'a letterlike vertaling
is van Harlingen, maar 'n naam op zicli zelven, zoo is dit
ook 't geval met de namen Groningen en Grins. D' afleiding
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van dezen naam Grins is niet duidelik. Grins kan zijn Grin-
nes, Grinne-nes , Grunne-nes, Grune-nes, de nes van
Grune , Grunne, Grinne, van den stamvader der Gro-
ninga's of Groningen ; en ook kan 't zijn grins, 't friesche
woord voor grens. Voor beide vooronderstellingen laten
zich. gronden aanvoeren. De stad Groningen toch is wer-
kelik geboud op 'n nes, op 'n vooruitspringende landpunt,
op 't uiteinde van den Hondsruch , 'n hooge zand- en steen-
richel, die uit Drente komt, en in d' omringende lage
landen, beoosten , bewesten en bezuiden de stad als 'n
neus (nes) uitsteekt. En tevens leit de stad Groningen juist
op de grens van 't oude Friesland en van 't Saksische
(friso-saksische) Drente, 't welk eigenlik 'n deel, 'n uithoek
is van Westfalen, van 't oude, onbetwiste erfdeel en vader-
land der Saksen. Op de Markt te Groningen, op 't uit-
einde van den Hondsruch, reiken de Saksen uit 't zuiden
en de Friesen uit ' t noorden elkander de hand; daar is
de juiste grens of grins tusschen beide oude volken.

Maar laat ik me niet verder wagen op dit gevaarlike
en bedriegelike gebied van allerlei gewaagde afleidingen !

66. Daar zijn eenige friesche plaatsnamen, ook met ing
samengesteld, waarin evenwel dit ing n i e t de beteekenis
heeft, die er in de vorige § § aan toegekend is. Deze
namen zijn van lateren tijd als de boven opgenoemden ;
ze dachteekenen uit den tijd toen d' oorspronkelike betee-
kenis van ing reeds min of meer verloren gegaan was,
toen de spraakmakende gemeente dit ing niet slechts ach-
ter mansnamen, maar ook achter allerlei andere woorden
hechtte om daar afleidingen van te maken. Vooral in Gro-
ningerland, Oost- en Noord-Friesland , rukte men ' t ge-
bruik van 't achtervoechsel ing eenigszins uit z'n verband,
noemde b. v. iemand die in 't landschap Westerwolde t'
huis hoorde, 'n Westerwoldinger, in plaats van den zui-
verder form Westerwolder of Westerwoltjer te gebruiken.
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In dezen form Westerwoldinger (Westerwolding zou lijk-
wel beter, oorspronkeliker wezen) kan 't gebruik van ing
nog eenigszins door den beugel; men noemt iemand die
in 't een of ander land 't huis behoort, vooral in dichter-
liken stijl, immers wel: 'n zoon van dit of dat land !
Zoo kan men ook iemand die in Westerwolde t' huis be-
hoort , 'n zoon van Westerwolde, 'n Westerwolding, 'n
Westerwoldinger noemen. Maar zoo dra men nog 'n stap
verder ging , zoo dra men dit woord Westerwoldinger weer
op 't land Westerwolde zelven teruch bracht, en dat land-
schap Westerwoldinger land noemde, verviel men geheel
van d' oude zuiverheit der taal. Door dit woord Wester-
woldingerland te formen en te gebruiken, bewees men dat
men de kracht van 't achtervoechsel ing in 't geheel niet
meer kende; ' t was eenvoudig 'n stoplap geworden, zon-
der beteekenis, om lange, deftige woorden te formen,
die vele menschen bij voorkeur gebruiken. Immers 't
woord Westerwoldingerland bevat onzin in zich zelven,
wijl 't letterlik beteekent.- land van de zonen, van de be-
woners , van Westerwolde; dat herinnert aan 't raadsel:
„wie was de vader van de zonen van Zebedeus ?"

In Noord-Friesland is dit onredelike gebruik van 't
achtervoechsel ing nog lieden in vollen zwang; daar noemt
men 'n bewoner van ' t eiland Amrum niet 'n Amrumer,
maar 'n Amring; van Sylt (Söld), niet 'n Sylter of Sölder,
maar 'n Söldring; van Nordstrand, 'n Nordstrandinger.
Ja , men gaat daar nog verder; men formt er zelfs bij-
voegelike naamwoorden met dit ing, dat ook wel, in som-
mige tongvallen, als ang uitgesproken en geschreven wordt.
Zoo luidt de volle titel van ' t hoochst belangrijke noord-
friesche spreekwoordeboek van M. NISSEN : De freske
ITindling; dat sen freske sprekkwurde önt Karhirdinge,
Withinge, Amringe, Breklinge, Mourange, Sellange, Hat-
stinge, Westfreske an Engelske reth; d. i. De friesche
vondeling; dat zijn friesche spreekwoorden in de tongvallen
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van de Karharde, Widingharde, Amrum, Breklum, (Ri-
sum-) Moor, Sylt, Hattstedt, enz.

Even slecht geformd als de naam Westerwoldingerland,
is ook de naam Uitwellingerga, zoo als tegenwoordig in
geijkt boeke-nederlandscli 't friesche dorp Twellinga, bij
Sneek in Wymbritseradeel, hiet. Twellinga of beter nog
TweUinggea zal wel zijn: 't Welling-gea, 't Wellinga-
gea, dat is: 't gea of dorp van Wellinga, van de Wel-
lingen , d' afstammelingen van Welle. D' onzinnige naam
Uitwellingerga komt trouens slechts voor in boeken en
in den mond van vreemdelingen; de Priesen zelven noemen
't dorp nooit anders als slecht en recht en redelik: 't
Welling-gea, Twellingea. Andere friesche plaatsnamen waar
in dit ing op onredelike wijze voorkomt, of waarin 't al-
thans d' oorspronkelike beteekenis van zoon n i e t heeft,
zijn nog: Smallingerland, oorspronkelik : Smalee-ingerland,
van Smal-ee, d' oude hoofdplaats dezer grieteuy; Utin-
geradeel, volgens Halbertsma (De Gids, 1856, bl. 271)
't Westerdeel beteekenende, van 't oud-skandinaafsche ytra
(spreek: ütra) = westwaarts; Oostzinger- of Oostzimgerland,
van Oosterzee-ingerland, in Lemsterland; Hunsingo en Fi-
velingo, oorspronkelik Hunsego en Fivelgo, de go, de gou
van de rivierkes de Hunse en de Fivel; Emsingerland, ' t
land aan de rivier de Eems; Overledingerland, ' t land over
de rivier de Leda; Butjadingerland, 't land bûte of bui-
ten de zeegolf de Jade; Harlingerland, 't land aan 't ri-
vierke de Haiie; Schaaringerrige (tegenwoordig in 't hooch-
duitsch. Schaarreihe) , 'n uitbuurt van 't dorp Schaar of
Neuende in Rüstringen (Oldenburger Friesland), enz.

67. 'N derde groep van friesche geslachtsnamen wordt
geformd door die welke op ma en op na eindigen. Die
beide soorten voeg ik samen in een groep, omdat ze,
naar mijn zienswijze, oorspronkelik en eigenlik ook 't
zelfde zijn, en slechts 'n verschil in tongval opleveren.
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Dit ma of na is 'n oud-friesche tweede-naamvalsform,
evenzeer als enkele a. Tevens schijnt •'t me toe dat deze
form reeds zeer oud is; zoo oud dat-i reeds uit de friesche
taal gesleten en verdwenen was, toen die taal eerst ge-
schreven werd. Althans uit d' oudste geschriften in die
taal opgesteld, kan ik geen voorbeeld bijbrengen van 't
gebruik van dezen tweede-naam vals-form voor gemeene
zelfstandige naamwoorden; ook even min uit latere en
nieuere geschriften. Maar 't kan ook even zeer 't geval
wezen dat deze form op ma en na nooit in de friesche
taal in gebruik geweest is bij gemeene zelfstandige naam-
woorden , maar dat-i slechts voor eigennamen, vooral voor
mansnamen, bij uitsluiting diende. Althans ik vind slechts
mansnamen, die door d' achtervoeging van ma of na in
den tweeden naamval geplaatst worden; b. v. Attema-su-
nu of -soen en Atlena-sunu of -soen = Atte's zoon, de
zoon van Atte.

Door d' afslijting van 't woord zoon achter Attema of
Attena, laat zich d̂  oorsprong der hedendaaclische geslachts-
namen op ma en na, Attema, Attena, Dekema, Dekena,
enz. gemakkelik verklaren; zie § 25—29.

Zoo als reeds in § 24 medegedeeld is, leveren de formen
ma en na slechts 'n verschil in tongval op. De Friesen
aan d' Eems gebruikten den form na en de Friesen be-
westen Lauers ma; van daar dat tegenwoordig nog de
zelfde geslachtsnamen die bewesteu Lauers op ma eindigen,
aan d' Eems op na uitgaan. In Groningerland, bij de
Friesen tusschen Eems en Lauers, komen beide formen
voor; maar toch verre wecli 't meest de form ma, die,
even als bewesten Lauers, zoo ook in Hunsingo en in 't
Westerkwartier van Groningerland oorspronkelik uitsluitend
en aleen in gebruik is, maar die toch ook nog veel meer als
de forrn na in Fivelingo en in 't Oldamt voorkomt, en ook in
Oost-Friesland zelve, in Rèiderland vooral, niet ontbreekt.
De form na is beoosten Eems t' huis, maar komt ook in



FRIESCHE EIGENNAMEN. 301

Reiderland, en zelfs enkele malen oorspronkelik in ' t Old-
amt en Fivelingo voor. Natuurlik hebben zich. ook wel
Friesen van de Bems gevestigd in Friesland bewesten Lau-
ers, en omgekeerd even eens. Zoo komt ' t dat lieden
ten dage d' oorspronkelik oostiriesche geslachtsnamen Al-
tena, Domna, Epena, Falkena, Frankena, Yntena, Sytena,
in Friesland bewesten Lauers voorkomen, terwijl aan d' Eems
de geslachtsnamen op ma (Boelema, Busma, Fennema,
Sikkema) niet zeldzaam zijn.

Als d' oorspronkelike mansnaam, die den stam uitmaakt
van 'n geslaclitsriaam op ma of na , met 'n medeklinker
eindigde, die te hard was om zonder horten en stooten
terstond door 'n m of 'n n gevolgd te worden, is d'r, om
de wille der welluidendheit, 'n toonlooze e geschoven,
tusschen de laatste letter van den oorspronkeliken maüsnaam,
en de m of n van ma of na. Zoo is van Albert niet de
geslachtsnaam Albertma geformd, omdat die t en m niet
naast elkaar zich vleien kunnen, maar 't is Albertema
geworden. Deze naam voerde in den pruiketijd 'n gere-
formeerd predikant, uit 'n groninger geslacht, die te
Einden, te Groningen en te Leeuwarden z'n amt vervuld
heeft. 'T was onder de geleerden van de 16e en 17e eeu,
en vooral onder de godgeleerden, de predikanten, mode
om z'n naam te vergriekschen en te verlatijnschen; als
iemand b. v. eenvoudig Jelle hiette, en Jelle Hotses ge-
noemd werd, om dat z'n vader Hotse hiette, en die man
was te Sneek geboren, dan tooide Jelle Hotses van Sneek
zich met den weidschen en geleerd klinkenden, maar half
latijnsch-griekschen, half frieschen, dus onzinnigen naam
van Gellius Hotsonides Snecanus. Later stierf dit dwaze
en onredelike gebruik wel langzamerhand uit, maar in
den pruiketijd gaven velen toch nog graacli 'n uitlandschen
zwaai en 'n vreemden draai aan hun friesclie namen , en
zoo schreef Albert Albertema zich dan ook, als Dominus:
Albertus Alberthoma. Ook anderen verknoeiden op soort-
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gelijke wijze hun namen, als die, in hun ooch, f
eenvoudig, te plat waren. Zoo werd 't eenvoudige
Sibren Lubberts tot Sibrandus Lubbertus, en Belkema
tot Eelcoma en zelfs tot ab Eelcoma verformt, en
daar door komen thans nog geslachtsnamen als Takoma,
van Heioma, Deroma, enz. (met 'n o) onder de Frie-
sen voor.

Oudtijds, voor de zeventiende, en vooral in de vijftiende
en zestiende eeu, toen de mansnamen die tegenwoordig op
'n toonlooze e uitgaan, nog veelal op 'n a eindigden (Gossa,
Of ka, Onna, Saka), bleef deze a ook in den, van dien
mansnaam geformden geslachtsnaam, in stand. Zoo ont-
stonden de geslachtsnamen Gossama, Aykatna, Amama,
Fooklama. Sommigen van deze namen hebben hun ouden
form tot op den dach van heden bewaard; b. v. Dorama,
Donama, Dykama, Ekama, Galama, Gercama, Lycklama,
Siccama, van Sytzama, enz. Echter komt van de meesten
dezer oude namen eveneens de nieuere form met toonlooze
e voorj b. v. Dikema, Ekema, Galema, Gerkema, enz.
Deze form is dan, ter onderscheiding, door 'n jongeren of
door ;n anderen tak van 't oude geslacht aanveerd, of wordt
door 'n geheel ander geslacht gedragen. Op deze zelfde
wijze, en om deze zelfde reden dikwijls, zijn die reeds
versletene namen Ekema, Sikkema, enz. nog eens op
nieu weer ingekort; men heeft er Eekma (Ekama),
Sikma (Sikkamaj, Sytsma (Sytsema en Sytzama), Popma
(Poppema en Poppama), Sipnia (Sippema en Sippama) enz.
van geformd.

68. De geslachtsnamen op ma, mij bekend, zijn de
volgenden (zie § 43) :

Aardema F , f Abbama F , Abbema P, van Abbema F , Ab-
m a î , f Abema P, Adama P, Adema P, Aeilkema Gr, f Aeis-
gama P, f Aesghema P, f Agama P, Agema P, f Aggama P,



FRIESCHE EIGENNAMEN. 303

Aggema F, -j- Ayama F, -j- Aykama F, -j- Aikema F, -j- Ayck-
ma G-, Aitenia F, -j- Aytsema F, van Aiteema F , -f Accama F,
f Ackema F, -J- Albertema G-, -f Alberthoma G O F , -j- Alama
F , Aikema F G, f Allema F, Alma F G ( f Heer-Alma G), f
Altama F, van Altema F, -|- Amama F, -j- Amkama F, Anema
F, Annema F, -]- Anskama F, -j- Annma O, Arema F, Arkema
G-, -j- Assema F, Asma F, Askem** G-, Attama F, Attema F, At-
zema F, Atsma F, Auwema G, -j- Aukama F, Aukema F D , f
Aulthiama F, Bayema F, Bajema F, Baayma F, Bakema G-, -f
Ballama F, -j- Balma G, Balkema G, -j- Bama F, -J- Bangama F,
Bangma F, Banema F, -j- Bannema F, Bansema G, Bantema F,
Barkema G, Bartlema F, Bauma F , Baukema F , -j- Bavema F ,
Beertema G, Beintema F, Beima F, van Beyma F, Beinema F,
Beidsma F, Beitsma F, Bekema F, Beekma F, Belkema F, Bel-
lema F, Belma F, Bennema G F, Benkema G-, -j- Beenthiama F,
Bensema G, Bentema G, Berkema F, Bergema F, Benkema G-,
Bezema D, Bijma F, Biema F G, van Biema F, Bima G-, Bienema F,
van Bienema F, Bynema D, Bierema G, Bierma F, BinnemaF,
Blauma G, Blesma F, f Bliema F, Boekema F, f Boekma F, Boe-
lema F 0, Boelma F 0, Boerema F G, Boerma F G O D, Boyke-
ma G, f Boytsema F, Bokkema F, Bokma F, van Bokma F, Bole-
ma F 0, Bolma G, -J- Bolsiersema G, Bonnema F, Bonsema G- O,
Bontjema F, -f- Bootjema F, Borema G, Boskma F, BosehmaF,
Bosma F, Busma 0, Buisma F, Bottema F, BotmaF, BoumaF,
Bouwema F, Buma F G-, Boukema F G, Brakema G, Brantjema F,
Brûikama O, Brockema 0, -j- Bresema F, Broekema G, Bronnema
G, Bronkema G, Bruggema G, Brugma G, Bruinema F , Buike-
ma F G, Bultema G, Burema F, Buurma F, Buirema G, Buirma
G, Christma O, Dadema G D, Dakema G, f Dakma O , Date-
ma G, •]- Dekama F , Dekema (Utrecht), Denkema G, Deroma
G, Dykama G, Dykema F G, Dikema G, Doddema G D, Doe-
dema F, -j- Doekama F, -j- Doekema F, •{- Doyema F, •{- Doykama
F, -J- Doytsema F, •}- Doekama F, f Doma F, Donama F, Dorama
F , Dorpema G, -j- Douwama of Douwema F , Douma F , Dur-
kema F , -j- Eabama of Eabema F, -j- Eamkama of Eamkema F,
•j- Easgama F , Edema F G , -J- Edsema G, Ekama (Haarlem) ,
Ekema, F , Eekma F , Eelkema F , f Eelooma of ab Eelcoma
F , Eelssema G, Eenkema G, f Eggama F , Eikema F 0 ,
Eickma (Eotterdam) , Eükema G, f Eyssema G , Eizema F ,

V. F. VIII. 21
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Eisma F, f Elama F, Elema G, Ennema G- F, -j- van Eppema F,
Epema F , Eepema ï , Epkema F O, Ettema F G, Faasma
(Phaesma) F, Falkema F, Valkema F, Fallema Gr, Vallema Gr,
Feddema F G, Feerma G-, Feima F, Feikema F, Feytama F,
Feitema F, Feitsema F, f Feckama F, Velema G, Fellema F, Vel-
lema F, Fenema F, Venema F, Veenma G, Fennema F O, Ven-
nema F, Fym» F, Vinnema F, Foekema F, -j- Fockama F, Foc-
kema F, Fokkema F, Fokma F, Vollema F, Folkema F, f Fook-
lama of Vooklama F, Foppema F, Fopma F, -j- Fortema F, •}-
Fossema G, Vossema G, -f Fraeilema G, Frankema F, Franzema
G, -j- Fraukema F, Friezema G, Frezema G, -j- Friesma F, Vrie-
sema F, Fryma G, Frima G, Vrijma Gr, f Fritema of Frittema
F, Frietema F, -J- Fritsema F, -}- Fritsma F, Froma G, Fruistema
G, Fruitema G, -j- Gadema F, Gaikema F, Gaykema F, Gaaikema
G, -J- Gaitsema F, Galama F, Galema F, Gankema G, -j- Garama
F, Gastema G, Gastma D, -f Gauma F, -j- Gankema F, Geroama
F O, Gerkema F, Gersema O, Gerzema O, Geersema G, -j- Ger-
roluma F, Geukeraa G, Gjaltema F, Gietema F, Glazema F, -{-
Gookema of Gokkema G, -J- Gossama F, Gouma F, Gratama F,
Gratema F, Gredema G, •{• Groldama F, Guikema G, HaakmaG,
Haasma F, Habbema G F, f Haerdema F, •{- Hagema F, -j- Hayema
F, •}• Hayoma F, Haima F, -j- Haikema F, Haitjema F, -j- Haytsema
G F, Haitzema G, Haytsma F, Haitsma F, Haaitsma F, f Hay-
thummama ? F, Hallema F, Halma F O, Haikema F, -j- Hanjama
F, Halsema G, van Halsema G, Hamkema F, Hannema F, -j- Han-
kema F G, Hansema G, Hansma F, -f Harama F, Harema F,
Harkema G F, f Hartjema F, Hartsema G, Harssema G, -f Hat-
tema F, Hauwema F, Haukema F, •{• Heddama F, Heddema G, -J-
Heemkema F, -}• Heentiama F, -j- Herama F, Herema F, Heerema
F, Heeroma F G, Heerma F O, Heerkema F, Heidema G, Heikema
G, -j- Heynema F, Heitsema G, Heitsma F, Hekkema G, Hekma G,
van Heioma F, Hellema F G, f Helma F, -f- Hemmema F, -j-
Henkema G, Hepkema F, -f Herkema F, Herrema F, Hettema
F, van Hettema F, Hibbema F, Hibma F, f Hiddama F, Hid-
dema F, Hidma F, Hielema G, j- Hierema F, Hikkema G, Hyl-
kema F, van Hylokama F, Hielkema F, f Hillama F, f Hille-
ma F, Hilma G, Hinkema F, Hinnema F, -j- Hintjama F, Hob-
bema F, Hobma F, Hoekema F, Hofma F, Hoytema G, van
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Hoytenia F, Hoitsema G-, Hollema F, Holma F, Holkema F,
van Holkema F, Hommema F, Hoogema F, -}- Hogbiama F,
Hopma F Gr, Houkema F G, van Hullema G, Huitema F, f Jad-
dama F, f Jayema F, -f- Jaytjama F, f Jackoma F, f Janthiama F,
IJbema F, f Idskema F, Idema F, Ydama F, Ydema F, van Idema
Gf, Iedema F, Jedema F, f Iegema F, Jellema F, f Jelkama of
Jeltjama F, Jeltema F, -j- Jeltkama F, Jeltsema Gf, -j- Iensema F,
•J- Jenokema F , -}• Jeppama F, -j- Jeppema Gr, Jepma F , Jipma
F, Tkema F, van Ikema G, -f- Ylema F, f Ymama F, Ynema F ,
Ynsema F, Yntema F, -J- van Inthiema F , -}- Jolama F, -j- Jol-
lema F , -f Joenkema F , Jongema F , Jongma F , Ypema Gr,
Ipema G, Ypma F , f Ittema F , f van Itthiema F , Juckama
F, Juekema F, -j- Juckma F, Juistema G , Jurrema G-, Jutema
F, Iwema F G , Kalma F , Kastma F , Keinxpema F, van Keim-
pema F , Kema G, Kempema F , Kettema G, •{- Kynema of
Kinnema F , Kingma F O, Klasema F , Kleima G, van Klinc-
kema G , Klopma F , Knollema G, Kooima G, Kraaima G , -j-
Craisema F , -j- Lammema F , Lankema F , Lankelma G ?
(Amsterdam), -J- Lauwema F, -f-Lautema F, Leima G, Lensema
G, Letema G, -j- Leukema F , -j- Liaukema F, Lieuwoma F ,
Lieuwma F , -J- Leeukama G, -j- Lieukema F, Lycklama F,
Lyoklema F , •f Lyollema F , -f- Litsoma G, Lofma F , Lol-
lema F, Lolkama F , Lolcama F, Lolkema F, van Lolkema
F, Londema F, Loodema F, -j- Lubkema F, •}- Ludema G, -j-
Lulema G, -j- Luitema O, f Mammema F, Mandema G, Mane-
ma F, Marema G, Medema G, Meikama F, MeilemaF, f Meye-
ma G, Meima G, Meynema F, Meintema F, f Mekama F, f
Mekema F, f Mecima F, Meekma F, f Mekkama F O, f Mek-
kema F, f Mekma F, f Meilama F, Mellema F, -j- Meikama of
Melkema F, Menkema F ö, f Mensema G, Minnema F, Minkema
F, -j- Mintzima of Montzima F, -f- Mockama of Mokkema F, Mo-
lema F, Mollema F, -J- Molma F, -f Monnema F, f Montema F,
•j- Montzima F, Morrema F, Muurma O, -J- Nettema F, -{-Mtte-
ma F, f JSTollema F, f Nottema F, Obbema F, Obma F, Oe-
nema F , f Oentziema F, Offema F , Okkema F, Okma F, f
Onnama F, Oedsma F, Oetsma F, Oegema F , j- Onstema G,
Oostina F, Ottema F, Otma F, Oudema G, Oukema F, Paagma
G, f Payma F , Palma F , Pama F G , f Papma F, Parma F,
Pasma F, Pekema F, Peekema F, Peima F, van Peima F, Pie-
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kema F, Pietema P, Plantema F, Pleinma G, Poelma G-, Poorte-
ma Gr, Poppema G F, Popma F, f Popkema F, Porma G, Pos-
ma F, Postema G- F, Postma F O, Posthuma F, Potma F, Pu-
ma G, Eadema F, Bamkema F, van Beeseina G? (Eotterdam),
Eeinema F, Eeitsema F G, Eeitsma F, -f- Eemkema F, Eemptema
G, Eenema F, Eenkema G, Eensema G F, Benzema G, Bensrna F,
Eentema G, Eietema G, Eietma G, Eytma G, -j- Eienkema F, -J- Bin-
nema F, Binkema F, Eintjema F, f Binsema F, Einsma F, Eyp-
ma F, Eiepma G, Eypkema F, Eitsema F G-, Eoedema F, Eokema
D, Eollema F , van Eollema F , f Bolkoma F, Eomkema F, -j-
Eoordama F, Eosema F, Eozema F G D, Boosma F, Eouma F,
Boukema F, van Eoukema F, -j- Saaklema F, f Saakma F,
Santema F, f Sapema F, *j- Sappema F G, Sapma F, -f- Seepma
F, Sennema G, Seppema F, -j- Sasma G, -j- Sjaardema F, Sjal-
lema G, van Sjallema G, Sibema F, Sybema F, Siobma F, Sib-
ma F , f Sykama F , Zylema G, Zylma G, Sienema F, -J- Sier-
keina F, Siocama G, Sikkama F, Sikkema F G O, Sickema F,
Sikma F, Sinnema F, Zinnema F, -f- Sintema G, ïïjobbema G,
Sjoerdema F, Sjollema F, Sippema F, van Sippama F, Sipma
F, -j- Sipkama F, Sipkema F G, Sirtema F, Sysma F, Sytenia
F, Sietema F, -f- Sytiama of Sythiema F, Sytsema F G, Sytsma
F G, Sietsma F, Sietzema F, van Sytzama F, Zytsema O, Zytze-
ma O, Zytsma O, -j- Sjuckma F, Soheepma F, Scliypraa F, Schei-
dema F, Scheltema F, van Soheltema E', -f- Seheltkama F Gf, Schil-
tema F, Soholma G, Schoutema F, Sohnitema F, Sohrikkema G,
Slierma G, Smedema G, -j- Snypma F, Solkema F, van Solkema G,
Sonnema F, Stadema F, StatemaF, f Stedma F, Steensma F, Stel-
lema F, Stelma F, Stilma F, *}• Stynthiema F, Swama F, -j Swing-
ma F, Tadema F O, Tacoma F, Takoma F, Takema F, Talma F,
•f- Taltema F, Tammema F, f Teadema F, f Tæcama F, Teakeina
F, f Thedema G, Tedoma F, Thema G, Teppema F, Tepma F,
TjallemaF, Tjalma F, Tiedema F, f Titama F, Tietema F, Tjeer-
dema F, Tjeppema F, Tjepma F, Tjepkema F, •}• Tjessema F,
Tjesma F, -f- Tjeukema F , Thysraa F , Tysma F , Tiessema F ,
Tiesema F, Tiesma F, Tillema G, Tilma F, Tilkema F, Togteina
G, Tholema G, Tonnema F, f Tonkama F, Topma F, Tuma F ,
f Ubbema G, üdema G, f Ukama F , Uilkema F , Unema F ,
Wagema F , f Waggama F , f Wallema F , Walma F, f Wal-
kema F , f Wattama F , Wattema G, Watzema F, f War-
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kema G, Weidema F, Weima F, Weitema G, Werkema G, Wet-
sema G , Wybema F , Wiedema F, Wierdema ¥ , Wierema G ,
Wytsma F, Wietsita F , Wietzema F, f Wiggama F, f Wigla-
raa F, Wiglema F, Wilma F, Wyma F, -f- Wyrakama F, Wyp-
koma G, Wissoma F, -j- Wisma F , Witema F , AYytema F G,
f Wytkama F, f Wobbecia F, Wobma F, Wolma G, Woïtema
G, Zagema F, Zarkema G, Suidema G, Zuidema G F.

69. Verre ween 't grootste gedeelte van deze geslachts-
namen zijn rechtstreeks, 't zij dan reeds in overoude tij-
den ontstaan uit mans- (vaders-) namen, ' t zij later, voor-
al ook omstreeks 1811, uit zulke namen geformd. En bij
deze namen is d' oorspronkelike mansnaain in den regel
gemakkelik aan te toonen; b. v. Agema, van Agej Ynte-
ma, van Ynte; Doytsema, van Doitse; Sytiama, van Sytie,
dat is 'n oude spelling van Sytje. Slechts bij enkelen
leit d' oorspronkelike mansnaain niet zóo voor de hand,
omdat die naam zeer versleten is , of soms ook geheel ver-
ouderd en verstorven, en daar door heden ten dage weinig
bekend of soms ten eenen male onbekend; b. v. Brugge-
ma, van Brucht, Burcht, Burchart, Burkhart; Tjeukema,
van Tjeuke; Snypma, van Snipe?

Slechts weinigen onder de bovenstaande samen zijn mij
volkomen onverklaarbaar, als Pleinma, Paagma, Schrikkema;
en nog enkele anderen, eerst omstreeks 1811 door wansmaak
en onverstand uit de namen van allerlei zaken en dingen
geformd en afgeleid, misbaksels van namen dus; b. v. Gla-
zeina, welke naam in 1811 door 'n glazemaker bedacht
en aangenomen is , als 'n woordspeling bevattende, naar
zijn meening, met den naam van z'n handwerk. Nog
heden (1876) woont er te Arum 'n verver en. glazemaker
die den geslachtsnaam Glazema draacht.

70. Van de geslachtsnamen op ma eindigende, en waar-
van d' oorsprong van 'n mansnaam duidelik is, zal ik ,
om onnoodige volledichlieit te mijden, slechts die hier
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vermelden, welke met een der eerste letters van ' t a b c
beginnen.

Aardema komt van den mansnaam Aart of Arent, Arnhart,
en beteekent: zoon van Aart, van Arnhart; — van den man
die 'n hart of 'n aart heeft als 'n arn (friesch earn), 'n arent?
Abbama, Abbema, van Abbema en Abma komen van Abbe. Adama
en Adema, van Ade. Aeilkema, van Aeilke, Aeielt, Aiolt. Aeis-
gama en Aesghema van Aeisge, Aesge, Easge. Agama enAge-
ma, van Age. Aggama en Aggema, vanAgge. Ayama, van Aie.
Aykama, Aikema en Ayekma, van Aike. Aytsema, Aitzema en
van Aytzema, van Aitse. Aecama en Ackema, van Akke. Al-
bertema en Alberthoma, van Albert, Adelbrecht. Alama, van
Ale. Aikema, van Alke. Allema en Alma, van Alle. Altama en
van Altema, van Alte. Amama en van Amama, van Ame.
Amkama, van Amke. Anema, van Ane. Annema en Annma ,
van Anne. Anskama, van Anske. Arema, van Are. Arkema,
van Arke. Assema en Asma, van Asse. Attema, van Atte. Auwe-
ma, van Aue. Aukama en Aukema, van Anke. Bajema, Baye-
ma en Baayma, van Baie. Bakema, van Bake. Ballama, Balie-
ma en Balma , van Balie. Balkema, van Balke, Bal, Baldwin.
Bama, van Ba. Bangama en Bangma, van Bange. Banema, van
Bane. Bannema, van Banne. Bansema, van Banse. Bantema,
van Bante. Barkema, van Barke, Barre. Bartlema, van Bartle ,
Bartholt. Bauma, vaü Baue, Bavo. Baukema, van Bauke, Baue,
Bavo. Beertema, van Beert, Berent, Bernhart. Beintema, van
Beinte. Beima en van Beyma, van Beie. Beinema, van Beine.
Bekema en Beekma, van Beke. Belkema, van Belke. Bellema
en Belma, van Belle. Beenthiama, van Beentje. Bennema, van
Benne. Benkema, van Benke. Bensema , van Bense. Bentema , _
van Bente. Berkema, van Berke. Bergema, van Berge. Beze-
ma, van Bese. Benkema, van Beuke. Bijma, Bima, Biema en
van Biema, van Bi. Bynema, Bienema en van Bienema, van
Bine. Bierema en Bierma, van Bire. Binnema, van Binne.
Blauma, van Blau. Boekema en Boekma, van Boeke. Boelema
en Boelma, van Boele. Boerema en Boerma, Burema en Buur-
ma, Buirema en Buirma, van Bure, Boere, Burman. Boyke-
ma, van Boike. Buikema, van Buike. Boytsema, van Boitse.
Bokkema en Bokma, van Bokke. Bolema, van Bole. Bolma,



FRIESCHE EIGENNAMEN. 309.

van Bolle. Bonnema, van Bonne. Bontjema, van Bontje. Bootjema,
van Bootje. Borema, van Bore. Boschma, Bosma en Busma van
Bos, Bosgert, Bosker. Boskma van Boske. Bottema en Botma,
van Botte. Bouwema, Bouma en Buma, van Boue. Boukema,
van Bouke. Brakema, van Brake. Brantjema, van Brantje,
Brant. Brinkama, van Brinke. Brockem», van Brokke. Broe-
kema, van Broeke , Broerke , Broder. Bronnema, van Bronne.
Bronkema, van Bronke. Bultema, van Bult (zie § 74). Christ-
ma, van Christ, Christiaan, enz. enz.

71. Tot de meer onduidelike geslachtsnamen op ma,
waarvan d' oorspronkelike mansnaam moeieliker aan te
toonen is , reken ik b. v. de volgenden: Bliema (dit is
ongetwijfeld 'n goed patronymikon, wijl de naam reeds
zeer oud is; toch heb ik 'n mansnaam Blie [of Bliem?
= Bloem ?] niet kunnen opsporen): Deroma (van Dere ?
Derre komt nog heden in Friesl. voor). Faasma en Phaesma,
van Faas, Bonifacius (zie § 53). Fruitema, van Früdde
of Frütte? nog heden in Noord-Friesland als mansnaam
in gebruik. Fruistema, van Fruiste? In Engeland komt
de geslachtsnaam Fresting voor. Juistema, van Juist —
Joost ? Justus ? Kastma, van Karst = Christiaan ? Man-
dema, van Mant, de zelfde naam waar ook de drentsche
geslachtsnaam Manting, en de plaatsnamen Mantinge, 'n
gehucht bij Westerbork in Drente, en Mantgum, dat is:
Mantingheim, woonplaats der Mantingen, 'n dorp in Baar-
deradeel, van afgeleid zijn, enz., enz.

Maar geheel onverstaanbaar zijn mij de volgende namen:
Klinkema, Klopma, Knollema, Londema, Loodema, Paag-
ma, Pleinma, Puma, Schrikkema, Slierma, Snypma,
Swingma, Zagema. Onder dezen zijn Klinkema, Snypma
en Swingma oude, reeds uitgestorvene namen, en bijna
zeker van mansnamen geformd. Ten jare 1500 reeds leefde
de friesche edelman Wabbe Snypma; Swingma-state is te
Winaldum; Klinkema-sate te Zuidhorn in Groningerland. —
Knollema kan 'n naam zijn, door 'n groenboer bedacht en
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aangenomen; Loodema door 'n loodgieter; Paagma door'n
peerdekoper ('n peerd hiet in sommige friso-saksische tong-
vallen 'n paag); Zagema door 'a timmerman. Buitendien
misschien nog Zylema en Zylma door 'n sluiswachter of
door iemand die bij 'n sluis (friesch sîl) woont; Zuidema
door 'n schipper misschien, enz.

72. Onder de bovenstaande geslachtsnamen op ma ein-
digende, zijn d'r ook eenigen opgenoemd, die schijnbaar
tot de volgende groep behooren, omdat ze op sema en
sma eindigen. Dit is lijkwel in der daad 't geval niet,
want deze namen, Aytsema, Assema en Asma, Beitsma,
Boytsema, Bonsema, enz. (1) stammen af van mansna-
men die op zich zelven reeds op se eindigen; b. v. Ayt-
sema, van Aitse; Assema, en 't daarvan saamgetrokkene
Asma, van Asse; Boytsema en Bonsema, van Boitse en
Bonse. De groninger geslachtsnaam Bonsema, ontstaan
door ma achter den groningerlandsch-friesclien mans-
naam Bonse gevoegd, is dus 'n gantsch andere als de
(westerlauersch-) friesche geslachtsnaam Bonsma, die ont-
staan is door sma achter den mansnaam Bonne te hangen;
met andere woorden: 't sema van Bonsema is 'n ander
als 't sema van Geertsema. Van dit eerste sema behoort
se tot den oorspronkeliken mansnaam, en staat ma op
zich zelven: 't is Bonse-ma; maar 't laatste sema is een

(1) Anderen zijn nog: Atsema en Atsma , Bosma, Busma, Doyt-
sema, Edsema, Eelssema, Eizema, Eyssema en Eisma, Faasma, Feitse-
ma, Fossema , Franzema , Fritsenia en Fritsnia , Friezema, Friesma en
Frezema, Gersema, Gerzema, Geersema, Haytsema, Haytsma, Halsema,
Hansema en Hansma, Hartsema, Harssema, Heersema, Heitsema en
Heitsma, Hoitsema, Jeltsema, Litsema, Mensema, Oedsma en Oetsma,
Pasma, Posma, van Reesema, Reitsema en Reitsma, Rensema, Rinse-
ma, Ritsema, Roosma, Sasina, Sysma, Sytsema, Sytsma, Tiessema en
Tiesema, Tjessema en Tjesma, Watzema, Wetsema, Wytsma, Wietzema,
"Wissema en Wisma; van Bos , Doitse, Edse , enz. en niet van Bo ,
Doite, Edde, enz. Dus Atse-ma , Ats-ma, en niet At-sema, At-sma.
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ondeelbaar achtervoechsel, overeenkomende met 't (wester-
lanersch-)friesche sma,- 't is Geert-sema.

73. De friesche geslachtsnamen op ma eindigende,
worden in Oost-Friesland vertegenwoordigd door die , welke
op na "uitgaan. Zoo komen d' oostfriesche geslachtsnamen
Agena, Alena, Dekena , Poppena, in alle opzichten over-
een met de namen Ageraa , Alema , Dekema , Poppema ,
die in Friesland bewesten Lauers of in Groningerland
't huis hooren. Agena beteekent zoo wel als Agema : zoon
van Age (zie § 67). Ik zie in de formen ma en na
slechts 'n verschil in tongval; meer niet.

Dat overigens d' uitgang ena, na werkelik 'n tweeden
naamvalsform i s , blijkt ook uit d' omstandichheit, dat
deze oud-friesche form in oude geschriften van de 15e en
16e eeu, van den tijd dus dat ' t zuivere oudfriesch in
Oost-Friesland uitstierf, en door 't friso-saksisch afgelost
werd, dikwijls vervangen wordt door den friso-saksischen( of
zoo men wil door den nieu-oostfrieschen) tweede-naamvals-
form op en, n. In dien tijd van overgang werd b. v.
een en de zelfde persoon nu eens Ailt "Wibena, dan weer
Ailt Wiben genoemd; 'n ander zoo wel Tiark Jellena als
Tiark Jellen; of 'n derde zoo wel Sibolt Atsena als Atsen.
Zoo vind ik ook (Harkenroth, Oostfr. Oorsprongkelijkheden
bl. 601) den laatsten hooftling van 't dorp Berum in Oost-
Friesland , in d' eerste helft der 15de eeu, zoo wel Mar-
tinus Sitzena als Martinus Sytzen genoemd. En geen won-
der j in die dagen verstonden en gebruikten de Friesen
beoosten Eems nog de oude friesche taal , in haar volle,
zuivere formen, maar ze begonnen ook even zeer al meer
en meer den nieuen friso-saksischen tongval te gebruiken,
die door den infloed van 't nedersaksisch. in die dagen in
Oost-Friesland ontstond ; voor hen was ' t even duidelik of
ze Marten Sytzena zeiden en schreven, of Marten Sytzen;
beide formen toch beteekenen 't zelfde, namelik : Marten,

v. F. xin. 22
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zoon van Sytse, of Marten Sytses, zooals men tegenwoor-
dig in 't nederlandsche Friesland zeit en schrijft. Beide
formen waren hun even duidelik.

Deze omstandichheit is dan ook d' oorzaak dat nog heden
ten dage beide deze tweede-naamvalsformen achter mans-
namen , d' oudfriesche op ena, na, en de nieuere friso-
saksische op en, n, in Oost-Friesland als geslachtsnamen
voorkomen. B. v. Adena en Aden (van den mansnaam Ade) ;
Agena en Agen; Allena en Allen; Dikena en Dyken;
Ebbena en Ebben; Habbena en Habben; Heikena en Hei-
ken ; Obbena , TJbbena en Obben , Ubben; Ommena en
Ommen ; Kykena en Rieken; Tadena en Thaden; Tam-
mena en Tammen; Udena en Uden; Uffena en Uffen;
Wübbena en Wübben , enz.

Zoo als in § 67 reeds vermeld i s , behooren deze ge-
slachtsnamen op na in Oost-Friesland t' huis; ook komen
z' in de oostelikste streken van Groningerland, in 't Old-
amt en in Fivelingo, in kleinen getale o o r s p r o n k e l i k
voor; b. v. Bultena, Entena, Imckna, Ubbena, Wibena,
Wymna. Ook in Friesland bewesten Lauers komen eenigen
van deze geslachtsnamen voor, en toevallig (behalve Dom-
na en Altena) juist vijf zulken, die in Oost-Friesland zel-
ven ontbreken; dat zijn Falkena , Frankena , Epena, Sytena
en Yntena. Toch houd ik deze namen niet voor oor-
s p r o n k e l i k in 't land bewesten Lauers; ze zijn, maar
mijn meening, uit 't oosten over d' Eems gekomen (van
Dornna weet ik dit zeker) ; evenzeer als de geslachtsnamen
op ma eindigende, die tegenwoordig in Oost-Friesland
voorkomen, immers voor 'n grooter of kleinder gedeelte ,
oorspronkelik bewesten Eems 't huis hooren.

74. De volgende geslachtsnamen op na zijn mij be-
kend. Zie § 43.

-j- Abdena 0, -f Abekena 0 (1), f Addana 0, Adena 0, Agena 0,

(1) Abeke-na, van Abeke, 'n verldemform van Abe ; maar 't kan
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f Aybana O, f Aindsena O, f Aissana O^Aytena O, Akena O, f Alena
O, Allena O, Altena O P ö, Arkena O, j- Arckona O, -f- Attena
O, Atsena O, f Bemmana O, Bogena O, Boyena O, -f- Boyona O,
Bolena O, Bollena O, -j- Bonona O, Bultena Gr, Dackena O, f
Daekena O, Dekena O, Deekena O, f Deekena O, -f- Denkna O,
f Dinkna O, Dikena O, Diekena O, f Dodena O, Domna O F,
f Douwena O, Ebbena O, Eggena O, f Elftena O, f Elstena O,
f Entena Gr, Epena F, f Eukena O, -j- Ewena O, Falkena F, -j-
Fekana O, f Peekena O, Fekkena O, -j- Fockena O, -j- Folkena O, Fran-
kena P, Franckena F, Fresena O, -j- Gtatena O, Habbena O, HagenaO,
Halsena O, j- Harena O, Heikena O, Hinkena O, Holdena O, -j- Houwena
O, f Jemna O, Iggena O, Jellena O, Ikena O, Ickena O, -j- Imckna
G, Tntena P, Jörgena O, Jiirgena O, Jungena O, -j- Campena O, Can-
kena of Kankena O, Kykena O, Lautena O, -f- Lindena O, f Lubbana
O, Matena O D, f Meckana O, Meyena O, Memmena O, Mogena O,
Mühlna O, Obbena O, Ommena O, -f Poppena O, Beinkena O,
Eykena O, Eiokena O, Eingena O, Eippena O, Siebena O, Syd-
sena O, Sytena P, -j- Sitzena O, Schulna O, Tadena O, Thadena
O, Tammena O, -J- Tankena O,. -J- Tappena O, -f Tyarckna O,
Tydena O, Ubbena O D Gr, Udena O, Uffena O, f Ufkena O,
f Ukena O G, Ukkena O, Ulberna O, f Umkena O, f Umme-
kana O, f Walsena O, Wartena? F, Wartna? F, f Wibena Gf,
Wymna G-, f Wynkena O, f Wobbena O, Wübbena O, Wub-
bena O.

75. Al deze geslachtsnamen, misschien met uitzonde-
ring van Bultena, Wartena en Altena (zie § 76) zijn onge-
twijfeld onnoiddellik van mansnamen afgeleid, zoo als
trouens voor de hand leit, en bij de meesten makkelik
aangetoond worden kan; b. v. Agena, van Age; Allena,
van Alle; Atsena, van Atse; Douwena, van Doue; Sie-
bena, van Sibe; Tyarckna, van Tjark, Tjerk, enz. An-
deren zijn eenichszins moeieliker af te leiden, omdat de
mansnaam waar ze van geformd zijn, sterk versleten, uit-
gestorven of vast onbekend is. Daartoe behooren o. a.
Abdena,.van Abt, Abolt, Adelbolt; Aindsena, van Aintse;

ook Abeken-a wezen , van Abeken. In dit geval hoort deze geslachts-
naam bij die in § 43 opgenoemd, op 'n enkele a eindigende.
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Denkna enDinkna, van Dinke, Denke, Dankmar; Mühlna.,
verhoochduitscht uit Molena 1 van Mole, enz. Ook zijn
deze namen ongetwijfeld allen, met uitzondering misschien
weer van Altena, Bultena en Wartena, van hoogen ouder-
dom. Immers in Oost-Friesland heeft men zich. in de
vorige en in 't begin van deze eeu n ie t toegeleid op 't
kunstmatig formen en willekeurig aannemen van nieue
geslachtsnamen in oud-frieschen form, zoo als in § 31 en
32 vermeld is, dat in de nederlandsche streken van Fries-
land gebeurde. Voor hun ouderdom tuicht ook d' om-
standichheit dat zeer velen van deze namen reeds lange
uitgestorven zijn.

76. De geslachtsnamen Bultena, Wartena en Altena
wil ik hier nog afzonderlik bespreken. D' eerstgenoemde
naam wordt gedragen door ;n geslacht, dat in de buurt-
schap de Bult bij Bellingawolde in Groningerland gezeten is,
en 't schijnt wel als of die geslachtsnaam geformd zij naar
aanleiding van den plaatsnaam, zoo als dikwijls genoech
voorkomt. Maar 't is evenzeer mogelik dat er hier slechts
'n toevallige overeenkomst bestaat tusschen plaats- en ge-
slachtsnaam , wijl Bultena 'n geslachtsnaam wezen kan, op
oostfriesche wijze geformd van den mansnaam Bult, Bul-
tet, welke naam ook den stam uitmaakt van den gronin-
ger geslachtsnaam Bultema, en van den drentschen plaats-
naam Bultinge, 'n gehucht bij Ruinen.

Wartena en Altena zijn geslachtsnamen die in Friesland be-
westen Lauers niet zeldzaam zijn, en die beiden door verschil-
lende, onderling niet verwante geslachten gedragen worden.
Deze naam Wartena, die ook door 'n enkel geslacht, te Bols-
wart, ter onderscheiding van anderen, Wartna geschreven
wordt, kan zeker wel 't makkelikst verklaard worden als
eenvoudig afkomstig te wezen van den naam van 't dorp
Wartena in Idaarderadeel. Daar zijn immers ook friesche
geslachten die eenvoudig Deinum, Dokkum, Dronrijp,
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Gonggrijp, enz. Meten, naar de plaatsen waar z' oorspron-
kelik ' t huis hooren. En dit schijnt, althans met 'n enkel
geslacht Wartena werkelik 't geval te wezen; want niet
aleen dat 't bekend genoech is, dat de stamvader van dit
geslacht, de man die 't eerst dezen naam als geslachts-
naam aannam, te Wartena woonde, maar nog heden ten
dage wonen d'r te Wartena leden van dit geslacht. Maar
de geslachtsn aam Wartena kan ook evenzeer afgeleid wezen
van den mansnaam Wart, 'n verkorting van Markwart,
Folkwart, Siegwart, Eedwart, of van eem'gen anderen oud
germaanschen, met wart saamgestelden naam. Deze ver-
korte naam Wart formt ook den stam van den plaatsnaam
Wartum (Warte-hum, Warta-heim), zoo als 'n gehucht
bij Ter Munten in 't Oldamt biet. De naam Wartena,
als plaatsnaam beschoud, is ook zeer raadselachtig, tenzij
men d'r Wartena-buren onder versta, in den zin van : de
buurt bij, of rond om de woonstede van 'n oud geslacht
Wartena, of liever nog eenvoudig als: de buurt van Wart.

Alte is 'n friesche mansnaatn, die ook nog tegenwoor-
dig in de nederlandsche streken van 't oude Friesland, zij 't
dan ook niet zeer algemeen, toch verre van zeldzaam is; en
die 'n verkorting en 'n samentrekking, 'n koseform is van
den een of anderen oud-germaanschen naam, b. v. van
Adellant (Alant, Alte), Adelwalt of Adalhilt. Dat de
naam Alte in vroegere eeuen zeer algemeen was
onder de Friesen, blijkt ook uit 't voorkomen der ge-
slachtsnamen Alta, Altama, van Altema, Altena, Alten,
Altes, Altbes, Alting, Altinck, enz. 'N gehucht bij Bei-
len in Drente Met ook nog Alting, en misschien moet
de naam van Altenburg, 'n bekende herberg aan ' t Lang -
deel, onder Suawoude, ook van dezen mansnaam afgeleid
worden. Even als d' oostfriesche geslachtsnaam Tadena
van den mansnaam Tade komt, zoo ook Altena van Alte;
dat is duidelik. Ja , maar omdat deze naam Altena, toe-
valliger wijze, ook als drie nederduitsche woorden opge-
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vat, als al te na, 'n beteekenis heeft, — even als ook d'
oostfriesche geslachtsnaam Denkna (d. i. Denke-na, van
den mansnaam Denke, Dankwart, Danklef, Dankret) ge-
dacht worden kan 'n bevel om na te denken te zijn, —zoo
is men met dat Altena gaan spelen, en heeft dien naam
gegeven aan plaatsen of huizen, die al te na bij iets an-
ders stonden, vooral ook aan herbergen, die even buiten
de poort eener stad, dus al te na daar bij stonden. Vol-
gens 't volksverhaal is dit ook d; oorsprong van den naam
der stad Altona, even buiten de poorten van Hamburg
gelegen, en daarmede tegenwoordig als 't ware saamge-
smolten. En waarom zou dit 't geval niet wezen ? Maar
zeker is 't dat de herberg aan de Streek, even buiten
Dokkum, Altena hiet, omdat ze zoo dicht bij de stad
staat; en dit is ook 't geval met 't gehucht Altena bij
Idsegahuizen, met 't voormalige blokhuis Altena vlak
tegenover Deventer, met 't voormalige kasteel Altena vlak
buiten de Schoolpoort te Delft, met Altona onmiddellik bij de
stad Je ver, met Altona bij Sengwarden in Jeverland, met Altona
bij Tettens in Wangerland, enz. En hier door komt 't
dat menig geslacht Altena ook in Holland en andere niet-
friesche nederduitsche streken, z'n naam draacht naar een
dezer plaatsnamen, en met 't oorspronkelike oostfriesche
Altena, van den mansnaam Alte, niets te maken heeft.

77. Schijnbaar behooren ook de zeer oude namen Jorna
en Jurna tot deze groep van op na eindigende geslachts-
namen , als of ze van den mansnaam Jorre of Jurre waren
geformd. Dit is echter niet 't geval. Jorna en Jurna be -
hooren, even zeer als Hermana, Wigmana, Martena, tot
de geslachtsnamen, die geformd zijn door 'n enkele a ach-
ter 'n mansnaam te voegen; ze stammen af van den
mansnaam Jorn, 't welk 'n oud-friesche form, 'n oud-
friesche uitspraak is van den oud-germaanschen naam
Everwin, die als Eberwein en Everwijn nog in Duitsch-
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land en Nederland als mans- en ook als geslachtsnaam voor
komt, en tevens den wortel uitmaakt van den uit-
gestorvenen frieschen geslachtsnaam Jornsma, en van den
plaatsnaam Jorwert, en, door dezen plaatsnaam, op nieu
weer van den geslachtsnaam Jorwerda. Bij de verklaring
van den plaatsnaam Jorwert wil ik nader op dit Jorn =
Everwin te ruch komen.

78. Ik mach dit opstel over de geslachtsnamen die op
ma (en na) uitgaan, niet afsluiten, zonder 't gevoelen
van de taaigeleerden Ha lbe r t sma en R u p r e c h t ,
aangaande den oorsprong, d' afleiding van deze namen, hier
te vermelden; wijl dat gevoelen afwijkt van mijn mee-
ning , zoo als ik die in § 67 voorgesteld heb. Beide ge-
leerden stellen dat d' uitgang ma eigenlik en oorspronke-
lik man is , en dus volkomen 't zelfde als d' uitgang man
of mann, die, achter den een of anderen mansnaam of
anderen eigennaam, of zelfs achter 'n gemeen zelfstandig
naamwoord gevoegd, zoo vele hooch- en nederduitsche en
ook engelsche geslachtsnamen formt. Halbertsma zeit aan-
gaande deze zaak: „Het is bekend, dat de Friezen een
„groot deel hunner familienamen op deze wijze vormden :
„Haring, Haring-man; Sytse, Sytse-man; de man, die tot
„Haring of Sytse behoort. Gelijk de Friezen de slot-nin
„de infinitiva weglaten, als: liuchtia, slomia voor liuchtian,
„slomian, lichten, sluimeren, zoo ook Haringsma, Sytsma.
„De Angel-Saxische dichter Cœdman is bekend; het luidt
„ook bij de Eng. Cadman, de man die tot Cad behoort;
„dit luidt op het Friesch (Ags. C z= Fris. Tj.) Tadema.
„Men kan bij Förstemann eene menigte oud-Duitsche na-
„men vinden, die op man uitgaan, en waarvan thans nog
„een legio over is, b v. Hartman, Weitman, enz. Men
„moet deze namen wel onderscheiden van anderen, die
„niet met een nomen proprium, maar appellativum gevormd.
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„worden, zoo als Eng. Pot-man, Boot-man, Er. Potma,
„Bootsma; NI. Tasman, Fr. Tasma." (1)

De grondige geleerdheid, de duidelikheit en onweerleg-
oaarheit, die anders gewoonlik de betoogen van den grooten
geleerde Halbertsma kenmerken, op wiens rechtmatigen roem
ik overigens niets wil (trouens ook niets kan) afdingen, is in de
boven aangehaalde zinsneden, bij uitsondering, niet te bespeu-
ren. Voor 't oogenblik wil ik de gegrondheit van 't beweren
dat d' uitgang ma oorspronkelik man is , niet aanroeren,
en wil toegeven dat — nu eens a a n g e n o m e n dat d'
oorsprong van ma uit man vast staat — Sytsma uit Sytseman
k a n ontstaan wezen: maar hoe komt dan nog Haringsma
uit Haringman ? J a , ware 't Haringma, 'k zou dien naam
als uit Haringman ontstaan, voor dit pas eens gelden laten
kunnen, even als ik Sytsma uit Sytseman nu eens aanneem.
Maar dat is 't niet; •'t is Haringsma! Waar komt nu die
s van daan ? Is d'r misschien later 'n s tusschen Haring
en man of ma gevoegd, waarom dan ook niet tusschen
Sytse of Syts en man of ma ? zoo dat van Sytseman 'n ge-
slachtsnaam Sytsesma kwam, even als van Haringman,
volgens H. 's bewering, Haringsma gekomen is. Maar 'n
geslachtsnaam Sytsesma bestaat niet, noch. bestond ooit,
even min als d'r 'n geslachtsnaam Haringma bestaat of ooit
bestond. Neen, maar Sytsma, uit Sytse-ma saamgetrokken,
behoort tot 'n andere groep van friesche geslachtsnamen
(namelik tot die op ma eindigen) als Haringsma, dat is
Haring-sma; ze kunnen dus ook niet over een kam ge-
schoren worden.

En 't angelsaksische Cædman of 't engelsche Cadman
zou 't zelfde wezen als ̂ t friesche Tadema, wijl angelsaksisch

(1) Zie J. H. HALBBRTSMA'S beoordeeling van de „N i e u w e

F r i e s c h e V o l k s - A l m a n a k , van 1854", in „ D e G i d s " ,
1856, bl. 290. Ook in z'n opstel „ D e f r i e s c h e k e r k t e
R o m e " (in „ D e v r i j e F r i e s " , Dl. X I , bl. 168 en vervolgens)
beweert H. 't zelfde.
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c gelijk friesch tj is ! — Onzin! Me dunkt, als 'n ander dit
beweerd had, dan zou H. zelve, ongetwijfeld, en zeer te
recht, d' eerste geweest zijn, om dien man op de vin-
gers te tikken, en hem van dwaling t' overtuigen! Voor-
eerst, g e s t e l d angelsaks, c is gelijk fr. tj, dan moest immers
angelsaks: Cædman = fr. Tjademan, Tjœdeman wezen.
Maar dat is 't niet; 't is Tadema [Tade-ma, 'n patrony-
mikon van den frieschen mansnaam Tade), en Tadema
kan nooit uit Tjadema ontstaan wezen, want tj, dat is
ti, gaat nooit, noch ging ooit in t over. Maar ten twee-
den — de bewering van angelsaks, c (dat is k, want als
k werd d' angelsaks, c uitgesproken) = fr. tj gaat erch
mank. E i g e n l i k is angelsaks, c n o o i t = fr. tj. Neen!
maar angelsaks, c is gelijk fr. tsj; b. v. angelsaks, cef of
ceaf, fr. tsj e/, engelsch chaff, nederlandsch kaf (van 't
graan) (1). De ffiesche medeklinker tj (eigenlik ti), b. v.
in den mansnaam Tjalling, ontstaan uit Tjalle, Tjal, ' t
welk wederom '11 samentrekking is, als vleinaam (kosename)
gebruikt, van den vollen oudgermaanschen mansnaam Thiad-
olf (2), deze friesehe tj = ti is 'n andere medeklinker
als de friesehe tsj — k. T e g e n w o o r d i g , j a , spreken
vele Friesen, vooral ten platten lande tusschen Mie en
Lauers, de tj ook als tsj uit, en zeggen ze zoo wel Tsjal-
ling, Tsj er k en Tsj eer d (mansnamen), ook tsj alk (schip), enz.
als tsjerke, kerk; tsjoene, tooveren, enz; maar oudtijds
was dit niet 't geval, en 't behoort ook niet zóo. Trouens,
daar zijn ook nog genoech Friesen, die, met 'n fijnder gehoor

(1) Andere voorbeelden van d' overeenkomst van friesch tsj (oud-
friesch tz) en engelsch ch met c of k in andere germaansehe talen zijn
b. v. nederlandsch kerk, hoochduitsch kirche , friesch tsjerke , engelsch
cJiurch; nederlandsch kam, friesch tsjerne, engelsch churn; nederlandsch
kaak, oudfriesch tzeka ; nederlandsch ke/k , ouàfr.tzylcka ; nederlandsch
dijk, engelsch àitdh; nederl. kind, engl. elúld, enz.

(2) Zie P. LEENDERTZ W Z . 'S degelik en schoon opstel „ P r i e -
s c h e v o o r n a m e n , in „ D e I S a v o r s c h e r " , Al. VII bl. 3 7 1 .
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uitgerust als anderen, en naukeurig in hun spreken, deze
tj van Tjalling, tjalk, enz. steeds als tj uitspreken, en
niet als tsj, niet als de tsj van tsjoene, tsjerke, enz.
Door deze hedendaachsche verwarring in à' uitspraak tus-
schen tj en tsj is d'r ook verwarring in de spelling, de
schrijfwijze, van deze twee saamgestelde medeklinkers ge-
komen, en schrijven vele Friesen beide verschillende mede-
klinkers gelijk, beelden beiden met 't zelfde letterteeken
af, sommigen beiden met tsj, anderen beiden met tj. En
door deze onredelike verwarring van tj met tsj is à' an-
ders zoo scherpsinnige, geleerde HALBERTSMA d'r toe ge-
bracht, om, onnadenkend, te beweren dat angelsaks, c =
fr. tj is , dat angs. Cœdman — fr. Tadema i s , en dat de
friesche mansnaam Tjalling 't zelfde is als 't angelsaksische
woord cealling, 't welk schipper, schepeling (van ceal —
kiel, alzoo kielling, kieling) beteekent (1).

Ook staan, naar mijn meening, d' engelsche geslachts-
namen Potman en Bootman en de hollandsche geslachts-
naam Tasman volstrekt niet in verband met de friesclie
geslachtsnamen Potma, Bootsma (als Bootman gelijk Boot-
sma wezen moet, waar komt die s dan weer van daan ?)
en Tasma. Potman zal wel 'n man wezen die potten maakt
of verkoopt; Bootman wel iemand die leersen (boots) , en
Tasman wel 'n man die tassen, tasschen maakt of verkoopt
(als d' oud-amersfoortsche geslachtsnaam Teschemaker b. v.),
of misschien iemand wiens bedrijf •'t is of was iets op te
tassen, hooi b. v. of koorn. Buitendien, 't engelsche
boot = leers is toch ook niet 't friesche hooi, boal =
schip! — Daarentegen is Potma eenvoudig Pot-ma, 'n
patronymikon van den frieschen mansnaam Pot, die nog
voorkomt in de friesche geslachtsnamen Pottinga en Pot-
sma, en Potting te Harlingen, en in de friesche plaats-

(1) Zie J . H . H A I Æ E R S M A , L e t t e r k u n d i g e n a o o g s t .
D e v e n t e r , 1840. Dl . I , b l , 134.
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namen Potshusen of Potshausen, 'n dorp in Overledinger-
land (Oost-Friesland) , en in Potthuse , 'n saté bij ' t dorp
Grootkerk of Hohenkirchen in Wangerland (Oldenburg).
Zoo is ook Bootsma eenvoudig Boot-sma, Bote-sma, 'n
patronymikon van den frieschen mansnaam Bote (vgl. de
friesche geslachtsnamen Botenga en Botes, en de fr. plaats-
namen Bootsum [Botes hum,- heim], 'n gehucht bij Hart-
wert; Bootland, 'n buurt bij Pingjum; Boteburen, 'n ge-
hucht bij Ferwert). Eveneens is Tasma eenvoudig Tas-ma, 'n
patronymikon van den mansnaam Tasse.

Maar laat ik geen spijkers zoeken op laach water,
noch. kleine onnaukeurichheden van 'n groot geleerde op-
sommen. Trouens uit vitzucht heb ik 't niet gedaan, maar
wel om aan te toonen dat zelfs HALBERTSMA in de
verklaring van friesche woorden dwalen kon , zooals-i ook
't spoor bijster i s , naar mijn meening, bij 't verklaren
der geslachtsnamen op ma uit man.

Overigens staat HALBERTSMA met deze bewering niet
aleen. Ook 'n duitsch geleerde . L. RUPRECHT , is van 't
zelfde gevoelen (1) , en kleedt z'n bewering in deze be-
woordingen : ,,Die Namen aiif mann sind keineswegs auf
„Ostfriesland beschränkt, jedoch treten sie in einer cha-
„rakteristischen Weise theils durch ihre Zahl hervor,
„theils durch die eigenthümlicne Form auf ma, welche
„die eigentlich Friesische ist und sich nur durch den
„Einfluss des Holländischen und Niedersächsischen von man
„und mann hat verdrängen lassen. Schon das Altfriesische

(1) Onder den infloed van Halbertsma's betooch ? Mij schijnt dat
zoo. Dat RuPRECHT met HAL.BEB.TSMA bekend was , is zeker. 'T
exemplaar toch van R. 's geschrift, 't welk no. 1545 uitmaakt van
de gewestelike boekerij (provinciale bibliotheek) van Friesland , te
Leeuwarden, is door den schrijver zelven, blijkens opdracht op den
omslach van dat boek, aan H. geschonken. Meer dan waarschijnlik
is 't dus, dat R., toen-i z'n werk schreef, 't gevoelen van H. aan-
gaande de bewuste zaak zeer goed kende.



322 EEN EN ANDER OVER

„kennt neben man die Form ma, jedoch nicht in zusam-
„mengesetzten Wörtern, sondern wenn es in der Bedeu-
„tung des französischen on beim Verbum steht; und mit
„Recht ging deise verkiirzte Form, die damals dem zur
„Partikel gewordenen Worte beigelegt wurde, auf den
„zweiten Theil der Zusammensetzungen über, wo die eigent-
„liche Bedeutung des Wortes auch oft ganz verwischt ist
„und wo es jedenfalls gegen den ersten Theil in Sinn und
„Betonung ganz zurücktritt. Es dient dazu die Eigenschaft
„oder Thätigkeit oder das Grewerbe oder den Ort, welchen
„der erste Theil der Zusammensetzung bezeicknet, einem
„bestimmten Individuum zuzuweisen. Riechmann, Siek-
„mann, Wiechmann bedeuten reich, Sieger, Kämpfer;
„Scheepsma Scbiffer, Muurma Maurer, Brockema Bruch-
„bewohner, welches auch noch in dem Landschaftsnamen
„Broekmerland d. i. Broekmänner-Land enthalten ist, Heide-
„mann, Fennema, BrinJcama Heide- , Fehn-, Brinkbewohner,
„ Ostermann der im Osten wohnt, oder auch. der zu Ostern
„geboren ist. Man denke nicht etwa hier an die specielle
„Bedeutung der Hörigheit; welche Marrn im Lehuswesen
„des Mittelalters hat; sie wurde nur zu wenigen Wörtern
„passen, auch müsste sie gerade in Ostfriesland, dem
„Sitze des freien , vom Lehnswesen wenig berührten Baueni-
„standes Wunder nehmen. Noch bedeutungsloser wird dann
„das Wort in Börgerniann, Boerma, Kïngma, Feddermann ,
„Friesmann oder Freesemann, Heuermann u. a., wo schon
„der erste Theil (Burger, Bauer, König , Vetter, Friese ,
„Pachter) für sich eine Person bezeichnet und man den
„Zusatz viellicht nur deshalb angefügt hat , um den Worte
„mehr Nachdruck zu geben und es dadurch zu individu-
„alisieren. An diese letzte Gattung schliessen sich die Namen,
„von denen hier die Rede sein soll, ziemlich eng an:
„einem schon selbsfándigen Personennamen wird mann
„angehängt, um ihn gewissermassen von neuem zu indi-
„vidualisieren, z. B. Boelma, Gerlmann. Die Bedeutung
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„Somx" können wir zwar nicbt für mann in Anspruch
„nehmen, aber doch bewirkt der Zusatz , das Boel, Gerl
„(Gerolt mit dem Speere waltend) aufhoren gemeingiltige
„Personennamen zu sein und zu dem Namen einer be-
„stimmten Familie umgestempelt werden, und da einer
„der Vorfahren den einfachen Namen führte , so sind sie
„sowohl der Wirkung als auch der Absicht nach Patro-
„nymika. Denn dass nicht etwa Willkür oder Scherz, wie
„man woh.1 in andern Gegenden Petermann, Karlmann
„st. Peter, Karl zu sagen pfiegt, diese Wortbildung her-
„vorrief, widerlegt ihre grosse Menge und die Einsclirän-
„kung ihres Gebrauches als Familiennamen.

„Bei vielen derselben ist ein seingeschoben, z. B. Brand-
„sma, doch darf uns dies nicht verleiten ein Genitivver-
„hältniss darin zu sehen, das sich nur scbwer erklären
„lassen würde • wir haben es vielmehr als unorganisches
„Einschiebsel anzusehen, ganz wie in unserm Reitersmann,
„Jägersmann." (1)

Ook deze aangehaalde regels zijn, naar mijn meening,
vol onnaukeurichheden, vol scheeve voorstellingen, in een
woord : vol fouten. Maar 't lust me niet, om ook die bier
aan te toonen. Op de hooftfout in dit gantsche betooch
wil ik slechts wijzen, op de meening, dat ma uit man
of mann ontstaan wezen zou.

O! ;k wil graach toestemmen, dat er zich zeer veel
redeliks aanvoeren laat, ten gunste van H. en R. 's voor-
stelling dezer zaak. Vooral 't voorkomen , in overouden
tijd (9e en 10e eeu) , van de namen (bijnamen ? toena-
men ?) der Priesen Forteman, Ludigman, Jellaman (2);

(1) Z ie : L. R U P K E C H T , D i e d e u t s c h e n P a t r o n y m i k a ,
n a c h g e w i e s e n a n d e r o s t f r i e s i s c h e n M u n d a r t ,
Hildeslieim , 1864.

(2) In ' t jaar 1406. Zie : O o r k o n d e n d e r g e s c h i e d e n i s
v a n h e t St. A n t h o n ij G a s t h u i s . Leeuwarden 1876; Dl . I , bl. 2.
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d' omstandichheit dat werkelik ' t woordje men (fransch
on) in de friesche taal ma (tegenwoordig veelal me) i s ,
ofschoon 't oorspronkelik ongetwijfeld man geweest zij ; en
tevens dat vele friesche geslachtsnamen op ma eindigende, ove-
rigens volkomen overeenstemmen met neder- en hoochduitsche
op man en mann b. v. Asma en Asman, Boelma en Boel-
mann, Harkema en Harkmann (1), reken ik tot deze
gegevens in 'ï voordeel van H. en R.. 's meening', te be-
hooren. Dikwijls echter vertoonen de namen op ma en
die op man slechts 'n schijnbare overeenkomst, b. v. Bou-
ma, van den frieschen mansnaam Boue afgeleid, en Bou-
man, of Bouwman, ' t welk oorspronkelik wel 'n boer , 'n
bouboer (2) , 'n landbouer zal aanduiden moeten; of ook
ze zijn beiden afgeleid van den zelfden algemeen-germaan-
schen tnausnaam , en moeten dus noodzakeliker wijze bijna
volkomen gelijk zijn; b. v. Folkema en Folkmann (van
Folke , Folkmar of Folkwart), Hilma en Hilman (van
Hille , Hildebrant of Hilbrecht) , enz.

Toch kan dit alles mij niet overtuigen; ik blijf in de
friesche geslachtsnamen die op ma eindigen , tweede-naam-
valsformen van mansnamen , patronymika als men wil , en
niets anders, zien. Tegen de bewering dat dit ma oor-
spronkelik man wezen zou , verzet ik mij , onder anderen,
op grond van den naam, waaronder -'t dorp Buitenpost

(1) Alma en Allmann, Altema en Altmann, Bekema Beekman, Ber-
gema Bergmann, Bierma Bierman, Boernaa Boerman, Bosma Boschman,
Broekema Broekman , Feerma Veerman, Fellema Velleman , Feenma
Veenman, Fortema Fortmans , Haerdema Haartman, Hagema Haag-
man , Melkema Melkman, Oudema Oudemans, Poortema Poortman,
Poelma Poelman , Renema Reneman , Tiedema Tydeman, Tillema Til-
man, enz.

(2) Nog heden noemt men hier en daar in Nederland 'n bouboer
of landbouer wel 'n bouman, even als 'n greidboer wel 'n veeman ge-
noemd wordt; en zoo komt ook de geslachtsnaam Veeman in Fries-
land voor.
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in oude geschriften voorkomt; namelik als Uiipostema.
Voor iederen Fries, voor iedereen die in den geest der
friesche taal doorgedrongen i s , is 't duidelik dat achter
dit Uitpostema nog 'n woord staan moet, b. v. dorp of
buren; want slechts zoo , als Uitpostema-dorp of Uitpostema-
buren, dat is Uitpostemerdorp, of nog nieuerwetscher en
hollandscher Buitenposterdorp, 't dorp van Buitenpost,
't dorp Buitenpost, slecht zóo heeft deze oude naam Uit-
postema zin. Op zich zelven, en aleen staande, is dit
Uitpostema geen volle naam, even min als b. v. Galama,
van Galama-dammen, ofEnvima, van Enumatil, op z i c h
z e l v e n , zonder dammen of til, goede, volledige plaats-
namen zouden wezen, al werden deze halve namen dan ook
in 't dageliksche leven zóo gebruikt, gelijk met de plaats-
namen Eakinga (buren), Prandinga (buren) , Schrappinga
(buren) , enz. 't geval is. Neen, maar Enumatil is een-
voudig de til of bruch van Enum , en zoo is Uitpostema
(buren) eenvoudig de buren, zoo als men in Friesland
zeit, de buurt, de beboude kom van 't dorp Uitpost of
Buitenpost (1). Niemand zal toch beweren dat dit oude
woord Uitpostema eigenlik en oorspronkelik Uitposteman
moet wezen; 'n mansnaam past aan geen dorp of andere
plaats. Maar is dan Uitpostema n i e t Uitposteman, maar
eenvoudig 'n tweede-naamvalsform van Uitpost, waarom
zouden dan Sytsema en Tjaardema ook niet eenvoudig ge-
nitiven van Sytse en Tjaart zijn ? Waarom zoude juist
in d e z e gevallen dit ma van man versleten wezen ?

(1) Dat Uitpost en Buitenpost, uit en buiten, volkomen een en 't
zelfde is, zal ik hier wel niet behoeven aan te toonen. Buiten is bij-
uit-en, be-uit-en , even als binnen be-in-en is , van in; en even als 't
flaamsche backten (hollandsch achter) eigenlik be-acht-en is, van acht,
achter, en 't friesche buppa, buppe, boppe (hollandsch boven) oorspron-
kelik bi of be-up of op is. Dit en achter buiten (bij-uit) en binnen
(bij-in), is slechts 'n derde-naamvalsform, die door 't voorzetsel bij
veroorzaakt wordt.
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Maar nog duideliker bewijs voor m'n beweren dat ma
n i e t man i s , vind ik in ' t voorkomen in Oost-Friesland
(zie § 74) van geslachtnamen die op a uitgaan , maar
overigens volkomen overeenkomen met die, welke op ma ein-
digen. Zoo wordt de westerlauerschiriesche geslachtsnaam
Adema in Oost-Friesland vertegenwoordigd door den geslachts-
naam Adena; Aysma door Aissaua, Agema door Agena, Alema
door Alena (1), enz. Als Tadema n u , volgens HALBERTSMA ,
eigenlik Tademan i s , wat is dan 't oostfriesche Tadena ?
Misschien Tadenan ? Maar dat is immers onzin ! 'T is
trouens ook nog door niemand, zoo ver ik weet, be-
weerd ! — Tadena is eenvoudig 'n tweede-naamvalsform
van den mansnaam Tade , en Tadema is niets anders.
Zelfs RUPRECHT ontkent niet dat d' uitgang na, ena 'n
tweede-naamvalsform is. Hij zeit: „So viel steht aber fest,
„dass sie" (namelik de geslachtsnamen op na) „eine Ab-
„stammung vom Vater bedeuten; in Adena, Eukena,
„Habbena stecken sicher die Vornamen Ade, Euke, Habbe ;
„und da ferner in einem Briefe von 1435 der Hovetlink
„(Häuptling) Focke Ukena von Leer an einer andern Stelle
„Focke Uken heisst, so schliessen wir mit Siclierheit,
,,dass Ukena ebenso wie Uken den Sohn des Uko be-

(1) Allema door Allena; Altama door Altena ; Arkema door Arke-
na; Attema door Attena ; Atsma door Atsena; Bolema door Bolena;
Bolma door Bollena; Bultema door Bultena; Dakema door Daekena ;
Dakma door Daekena; Dekama door Dekena; Dykcma door Dikena ;
Doedema door Dodena; Douma door Douwena; Eabema door Ebbena;
Eggama door Eggena; Epema door Epena; Falkema door Falkena ;
Frankema door Frankena; Hagema door Hagena; Heikema door Hei-
kena; Hinkema door Hinkena; Ykema door Ikena; Jellema door
Jellena; Yntema door Yntena ; Jongama door Jungena ; Lautema door
Lautena; Obbema door Obbena; Poppema door Poppena; Rypma door Bip-
pena; Scholma door Schulna; Sibema door Siebena; Sytsema door Sydsena ;
Tammema door Tammena ; Tadema door Tadena ; Tiedema door Tydcna ;
Udema door Udena; Ukama door Ukena; Wybema door Wibena; Wobbema
door Wobbena.
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„zeich.net." (1) — Einverstanden, Herr Ruprecht! Maar
al we nu met zekerheit besluiten dat Ukena en Tadena,
in Oost-Friesland, tweede-naamvalsformen van Uke en
Tade zijn, mogen we dan ook niet met de zelfde zeker-
heit besluiten, dat de geslachtsnamen TJkema en Tadema,
die bewesten Eems en Lauers de genoemde oostfriesche
geslachtsnamen vertegenwoordigen, eveneens tweede-naam-
valsformen z'jn van Uke en Tade ? Ei ja doch ! Immers
m en n zijn wisselletters; d' eene tongval van een en de
zelfde taal heeft 'n n, waar dJ andere tongval, in 't zelfde
woord, soms 'n m heeft. Van 't oorspronkelike grieksch-
latijnsche woord lampas hebben de Hollanders en Friesen
hun lamp, lampe gemaakt, maar de West-Flamingen hun
lante (2). Van 't fransche woord comptoir is 't hollandsche
kantoor geformd, en 't fransche prompt klinkt in de hol-
landsche spreektaal als pront. Van den oudduitschen mans-
naam Lantbrecht, Landbert, is de hedendaachsch-nederland-
sche naam Lammert gekomen, en 't hoochduitsche werk-
woord nennen is in 't nederlandsch noemen. En men moet
al naukeurig spreken en naulettend luisteren, zal men
onderscheid hooren tusschen klompen en klonpen, stampen
en stanpen, enz. Maar genoech om te bewijzen , als men
•'t anders ook al niet wist, dat m en n wisselletters zijn ,
en om daaruit, met zekerheit, te mogen besluiten, dat
»1« en na slechts wisselformen zijn, dat Tadema en Tadena,
Ukema en Ukena oorspronkelik volkomen een en 't zelfde zijn,
oorspronkelik beiden oud-friesche tweede-naamvalsformen
van mansnamen, en anders niet.

(1) Zie bl. 13 van RUPRECHT'S D e u t s c h e P a t r o n y m i k a .
Zoo hiet ook de dochter van dezen bekenden hooftling: Amke Fokkena
(Amke Fokkes zou men tegenwoordig in 't westerlauersehe Friesland
zeggen), naar den v o o rnaam van haar vader Fokke Ukena.

(2) Zie L. D E B O , W e s t v l a a m s c h I d i o t i c o n , Brugge,
1873, op 't woord lante.

v. F. xiii 23
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79. Natuurlik zijn de mansnamen, waar uit de friesche
geslachtsnamen geformd zijn, in den regel ook friesche na-
men, dat is met andere woorden: oud-germaanschemans-
namen, in eigen aardig-frieschen form, of op eigenaardig-
en bizonder-friesche wijze verkort, besnoeid, verdraaid.
Zoo is 't ook in der daat; en dit nog zoo veel te meer,
om dat de Friesen van ouds her tot nu toe, steeds bij
voorkeur friesche namen aan hun kinders gaven, en wijl
vreemde, onfriesche personennamen steeds weinig bij de
Friesen in gebruik geweest zijn. Terwijl bij andere volken
van germaanschen bloede, sedert d' invoering van 't kris-
tendom, d' oude germaansche personennamen langzamer-
hand buiten gebruik raakten, en bij 't eene volk in meer-
dere, hij 't andere volk in mindere mate, verdrongen
werden door namen van personen die in den bijbel genoemd
worden of in de geschiedboeken der kristelike kerk, kort-
om, door namen van zoogenoemde heiligen, hielden de
Priesen taai en hardnekkig vast aan hun eigene voorouder-
like, friesche namen. 'T moest wis al 'n zeer (schijn)vrome,
den kristeliken priesters en den kristeliken godsdienst zeer
toegenegene Fries wezen, die voor 'n enkele maal z'n na-
tuurlik recht om zelf 'n naam na z'n eigen zin aan z'n
eigen kind te geven, aan den priester afstond! En 't
moest al 'n zeer bekende, 'n zeer volksaardige (populaire)
heilige wezen, zoo iemand b.v. als St. Pieter, St. Jan, St.
Nicolaas, St. Marten, die eigenlik slechts in hun eigenschap
van opvolgers der voornaamste oude goden en helden uit
de germaansche godenleer bij 't volk bekend en in achting
waren, als 'n friesche vader ooit veroorloven zou dat z'n
zoon diens naam zou dragen! Dien ten gevolge vinden
w' onder de Friesen, in de middeneeuen, slechts zeer wei-
nig onfriesche personennamen in gebruik, en van die
weinigen verjoech, bij 't begin van den nieuen tijd, de
kerkherforming er nog velen; trouens niet, zonder d'r an-
dere, oud-testamentische, dus even zeer onfriesche namen
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hier en daar voor in de plaats te brengen. Vinden we
vóór de kerkherforming, vooral in de beide laatste mid-
deneeuen, onder de Friesen nog enkele namen vanbizon-
dere heiligen, nevens de meer algemeene in gebruik, b. v.
Blasius (in den form Blese ?), Valentinus (als Feiten,
Velten), Vitus (Fyt, Vyt), Bonifacius (Faas), Florenti-
nus (Floris, Floor), Mattheus (Matthijs, Tijs, Tewes),
Andreas (Andries, Anders), Thomas, Simon, Lukas (Luyk),
Casper enz., nevens Johannea (Jan, Hans), Nicolaas (Klaas,
Lîkle? Nis, Kleis? Laas?), Petrus (Piter, Pier) enz., zoo
zien we toch dat eerstgenoemde namen in de 16e eeu uit-
sterven, en in de 17e eeu en later in 't geheel niet meer,
of slechts zelden voorkomen. Terwijl laatstgenoemde namen,
gedeeltelik wijl ze zeer algemeen in gebruik waren, als
Andries, Thijs, Symen, Klaas, gedeeltelik wijl ze toch
ook werkelik in den bijbel, dien de herformden zoo hooch
schatten, voorkwamen, en niet uitsluitend in de geschied-
boeken der roomsche kerk, 't veld behielden tot in den
tegenwoordigen tijd. Maar door den infloed der kerkher-
forming kwamen, in de plaats der heiligennamen, bij de
Friesen, en vooral onder de Doopsgezinden, die in Fries-
land talrijk waren, namen van personen uit 't oude tes-
tament (Abel, Adam, Abraham, Daniël, David, Jacob,
Isaäk, Samuël) in gebruik.

Maar, niet tegenstaande de kerk, zoo wel de roomsche
als de protestantsche, steeds den frieschen personennamen
vijandig of althans weinig genegen, of in 't beste geval
à'x onverschillig voor was, niettegenstaande de roomsche
priester die namen, als oorspronkelik en eigenlik heidensche
namen, verwerpen moest, en niettegenstaande 'n onzinnige
schijn-vroomheit die namen, in lateren tijd, graach voor
bijbelsche namen verruilde, zoo werden toch d' onfriesche,
d' ongermaansche namen steeds door zoo weinig Friesen
gedragen, dat ze, tegenover 't uitermate groote getal echt
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friesche personennamen bijna in 't geheel niet opgemerkt
werden (1).

Zoo zijn d'r dan ook slechts weinige typisch-friesche ge-
slachtsnamen, die van zulke onfriesche mansnamen afge-
leid zijn, en d a t z' er zijn, is nog vreemd genoech. Die
friesche uitgangen a, inga, ma, sma, enz. passen immers

(1) Om de wille der vollediehheit zou ik hier ook 't een en ander
meedeelen moeten aangaande de wijze waarop oudtijds de priesters
der roomsche kerk de moeielikheit ontweken, om heidensche, d. i.
volksaardige, germaansche namen, in den kristeliken doop aan de kin-
ders te geven, volgens den wil der ouders, maar tegen den zin der
kerk. Dit onderwerp is echter door den grooten frieschen taalgeleerde
HALBERTSM A reeds zoo afdoende, zoo duidelik en beknopt tevens Be-
handeld , dat ik onwillekeurig genoopt worden zou , om , wilde ik ook
hierover schrijven, H. 's woorden tot de mijne te maken en plagiaat
te begaan. D'rom wil ik liever H. zelve spreken laten ; de lezer kan
daar slechts bij winnen!

„Reeds Chrysostomus berispte de Christenen, dat zij hunne kinderen
„naar ouders en grootouders noemden; die dagelijksche namen, meende
„hij, zeiden den kinderen niets, en hij achtte het beter, dat zij ze
„noemden naar heiligen , wier namen den kinderen de deugden herin-
„nerden, waarvan de heiligen het voorbeeld hadden gegeven. Dit
„denkbeeld werd eerlang zetregel in de Roomsche kerk. Voor dat het
„Christendom aan de Germaansche en Scandinavisch-Germaansche vol-
„ken gepredikt was , doopten zij reeds de pasgeborene kinderen , en
„gaven ze bij die loutering en toewijdingsplegtigheid tevens namen ;
„bij den doop, dien de Roomsche kerk toediende, gaf zij ook den
„naam aan het kind, maar het was de naam van een heilige, aan
„wien zij eenen feestdag had toegewijd. Dit kerkgebruik heeft eene
„menigte Germaansche namen op Européschen bodem verdrongen, en
„er de Latijnsche namen van Roomsche heiligen voor in de plaats ge-
„steld. Zoodra men den echten Germaanschen naam nn ook in het
„dagelijksche leven prijs gaf, was alles klaar; doch er waren nationa-
liteiten zoo fier , dat zij den naam hunner voorvaderen om al de hei-
„ligen der wereld niet wilden prijsgeven, en onder dezen waren de
„Friezen de eerste; in dit opzigt gelijk aan hunnen grooten Radbout,
„die liever bij zijne voorvaderen in de hel, dan bij de Christenen in
„den hemel wilde zijn. "Wat zou de kerk doen ? De kerk, haar stel-
„sel van verchristenen getrouw, toekende het kind in het doopregister
,.op onder den naam van den heilige, die in klank hot naast aan den
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volstrekt niet achter onfriesche namen, en de geslachts-
namen , op die wijze samengesteld, hebben in der daat 'n
zonderling voorkomen, zelfs ook voor de Friesen zelven. De
meer algemeene, b. v. Jansma, Klazinga, Piersma (van Jan,
Johannes; Klaas, Nicolaas; Pier, Petrus) buiten rekening
latende, zullen zulke geslachtsnamen als Stoffelsma (van

„opgegevenen Frieschen naam kwam ; doch daar de Fries zijnen echten
„naam in het dagelijksch leven aanhield, zoo gaf die dubbele naam
„aanleiding tot groote verwarring. Daar het veel op het gehoor af-
„ging, meende de eene priester, dat de naam van dezen heilige, de
„andere die van genen met den frieschen naam nabij kwam, zoodat
„dezelfde naam in hetzelfde naamregister geen bewijs van denzelfden
„persoon was, en omgekeerd verschil van namen niet altijd verschil
„van personen was. Zoo zag men b. v. dat Arie, die onder den naam
„van Andreas in het leven trad , dit tooneel bij zijnen dood als Adri-
„anus weder verliet.

„Om nu aan deze verwarring een einde te maken, heeft de kerk
„voor altoos bepaald, de naam van welken heilige eiken Frieschen of
„Hollandschen eigennaam in het doopregister vertegenwoordigen zoude,
„en zoo vindt men dan achter het Rituale Romanum contracturn, et ab-
„breviatum in usum Sacerdotum Missionum Hollandiae, onder den titel:
„nomina vernacula Hollandorum et Frisiorum adjunctis nominibus sanc-
„torum , quae per illa significantur , twee alfabetische lijsten van namen,
„de eerste van Hollandsche, de andere van Friesche eigennamen , elk
„met den naam van een heilige achter zich, en den dag, die hem in
„den Almanak is toegewijd. De priester heeft bij het aangeven van
„den naam des kinds die lijst slechts op te slaan, en alle verwarring
„is onmogelijk ; tenzij de naam van denzelfden heilige somtijds mogt
„gelden voor twee Friesche of Hollandsche namen, hetwelk eenige
„malen het geval is. Achter Watse b. v. staat Valerius , maar daar-
„om is die naam in het doopregister geen bewijs, dat het kind Watse
„heette; immers achter Walke vindt gij ook Valerius. Zoo worden
„in het Hollandsen ook Cnelis en Cors beide vertegenwoordigd door
„Cornelius.

„Deze lijsten schijnen in het begin der 18de eeuw te zijn opgemaakt
„door een priester in Friesland , omdat zij door Antonius a Nessei ,
„als librorum censor , pastoor te Emden, zijn goedgekeurd. De schrijver
„teekent zich P. L. S., en geeft in eene Latijnsche voorrede rekenschap
„van de regels en bronnen , welke hij in het opmaken der lijsten ge-
„volgd heeft. Uit zijne woorden, die van een bescheiden en beschaafd,



332 EEN EN ANDER OVER

Stoffel, Christoffel), Thomassma., Paulusma, iederenFries,
die ze maar voor 't eerst noemen hoort, vreemd in d' ooren
klinken.

Slechts weinigen van deze geslachtsnamen stammen uit
den ouden tijd en zijn regelrecht in 't oudfriesch geformd,
zoo als b. v. Faasma en Fasinga (van Faas, Bonifacius),

„man zijn, zien wij duidelijk , dat zijn doel was, om verminkte en
„heidensche namen te schuwen, en er die van heiligen voor in de
„plaats te stellen. Wanneer hij zulken naam vond, en er een heilige
„was, wiens naam er slechts in de verte op geleek, nam hij dezen
„tot vertegenwoordiger aan. Had het thema des opgegeven naams op
„den klank af eene zekere beteekenis , dan vertaalde hij met den naam
„van eenen heilige , die de gewaande beteekenis uitdrukte. Ipe geeft
„hij b. v. terug door Hippolitus; maar den Holl. naam Cnoop door
„Gordianus. Waren er namen, die voor beide vervormingen vatbaar
„waren, ook deze laat hij van tijd tot tijd gelden. Den Holl. naam
„Hagen geeft hij naar den klank weder met Aggaeus , naar de betee-
„kenis (Lat. placere, behagen) met Placidius. Broer is hem naar den
„klank Willebrordus , naar den zin echter Germanus of Frater. Seger
„wordt op het geluid af Segerus of Sigibertus, maar naar den zin (als
„saamgetrokken uit sediger) Modestus, of (sege, victoria) Victor; Worp,
„ Werp , naar 't geluid Verulus , naar de beteekenis (werpen, projicere)
„Projectus. Freed, naar 't geluid Fredegandus , naar den zin Irenaeus.
„Wanneer er op deze wijze twee of drie Latijnsche vertegenwoordigers
„voor éénen inlandschen naam optreden, moet de priester vragen ,
„waar de ouders van 't kind van daan zijn , en dien naam uit de 2
„of 3 kiezen , die 't meest in dat land in zwang zijn; doch daar hij
„de Friezen voor Iersche Engelschen houdt, komt mij die grondslag
„eenigzins twijfelachtig voor. De schrijver voegt er echter bij , dat,
„die regel niet geldende , de priester maar den eerstgeschrevenen naam
„moet nemen. Voor het overige zijn de meeste namen opgevat bij de
„beteekenis, welke het hoofdgeluid thans schijnt te hebben; zooals
„b. v. Gouden verandert in Chrysantus; Haencke thans Haentsje of
„Hântsje in Gallicanus j Hariger in Concordius j Hartje in Cordula j
„Lamke in Agnes ; Min, Minke in Charitas ; Moye in Puloheria: Paye
„in Pacianus; Suster in Germana, Sommigen vertaalden op deze wijze
„den naam en toenaam beiden; den naam in het Latijn , en den toe-
„naam in het Grieksch, en zoo werd Gerrit Gerrits tot Desiderius
„Erasmus. Het is onnoodig te herinneren , dat deze verkleeding van
„vaderlandsche namen in Latijnsche van veel vroeger dagteekent dan
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Martena (van Marten, Martinus). De meesten zijn van later
dachteekening, en vooral in 't begin dezer eeu, in 1811
geformd. Men stelle zich deze zaak aldus voor: deze of
gene, die in de noodzakelikheit was zich 'n geslachtsnaam
toe te eigenen, en die toevalliger wijze zoo'n vreemde, on-
friesche voornaam droech, die b. v. Casper Sjoerds hiette,

„de lijsten , van welke ik spreek; de opsteller handelt daarmede in
„den geest, die gedurende de laatste eeuwen in kerk en wetenschap
„geheerscht had. De kerk duldde geene andere namen dan die harer
„heiligen; een lid der Roomsch-Katholyke kerk moest een Roomsch-
„Katholyken naam voeren , en wie zich wijdde aan eenig vak van
„wetenschap, zoude voor geen geleerd man gehouden zijn, indien hij
„tevens geen geleerden naam gevoerd had. Reuchlin veranderde ten
„tijde der reformatie den naam van zijnen leerling Schwarzerd in Me-
„lanchton, en onze geleerde van Voorschoten, werd Perizonius. Op de
„naamlijsten der Friesehe Classissen zal men den predikant van der
„Meer genoemd vinden Paludanus ; een ander , die van Ried geboortig
„was, prijkende met den familienaam Arandaeus; ja , een derde , om-
„dat hij geboren was in een dorpje , wiens toren met klimop begroeid
„was, Cissaeus. De eerste hervormde predikanten, deze gewoonte uit
„de Roomsche kerk medebrengende, verkleedden zich zoo dikwijls
„naar de plaats hunner geboorte in het Latijn, dat er voorbeelden
„zijn, dat de nazaten den Latijnschen naam hunner voorouders weder
„terugbragten tot een uit Nederland. Vincentius Jacobus Cannabaeus,
„bij voorbeeld, was in 1598 hervormd predikant te Leckum en Mie-
„dum in Friesland. De nazaten nu etymologiseerden op deze wijze.
„Cannabaeus is van Cannabis , NI. Hennip , op het Friesch Hemp, het-
„welk wel één zoude zijn met het friesche dorp Hempens bij Leeuwar-
„den. Daar nu Cannabaeus „van hennip" is , en van hennip hetzelfde
„als van Hempens , zoo hebben de nazaten van Cannabaeus zich van
„Hempens genoemd. Quod erat.demonstranduml De oorsprong van zulke
„namen is volkomen onnavorschbaar , indien de tijdgenoot die niet op-
„teekent. In mijn bezit is een exemplaar van de naamlijsten der Frie-
„sche Classissen, dat met duizende aanteekeningen van Epo Siuk van
„Burmania eigenhandig aangevuld en opgehelderd is , en daaronder
„behoort ook deze anecdote.

„De zesde regel, die de zamenstelling der lijsten vaststelt, luidt in
„dezer voege: 6° Ad nomina Sanctorum Novi Testamenti accommodare
„oportet, si fieri potest. Haeretici econtra tamen malunt nomina Veteris
„Testamenti. Si autem sint tam exotioa nomina, ut clarum sit, gentilium
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opgemerkt hebbende dat de meeste friesche geslachtsnamen
uit 'n mansnaam bestaan met 'n achtervoechsel sma of ma,
bedacht zich niet lange om 'n geschikten geslachtsnaam;
hij hing dat algemeene sma maar achter z'n eigennaam,
en z'n „van" was kant en klaar — Caspersma, dat klonk
goed, althans friesch in z'n ooren, en onze man hiette
voortaan, en schreef zich: Casper Sjoerds Caspersma. Naar
oud friesch gebruik hiette z'n oudste zoon natuurlik weer
Sjoerdj dus voluit Sjoerd Caspers Caspersma, of ook enkel

vesse aut ficta , rejici debent, et nomina sancti assumi vicina." Dit heb
„ik steeds bewaarheid gezien, althans onder de Doopsgezinden, die
„als zij de nationale namen lieten varen, tien namen uit het Oude
„Testament haalden tegen één uit het Nieuwe. En zoo , denk ik j

„zal het onder de Hervormden ook gegaan zijn, al was het alleen,
„gelijk het in godsdienstige partijschappen veel gebeurt, om anders te
„doen dan partij doet.

„De brave en ijverige J. F. Willems heeft een' tweeden druk der
„lijsten gegeven in het Belgisch Museum V. 388, van de eerste uitgaaf,
„die te Amsterdam en te Antwerpen verscheen onder den titel: Ritu-
„afe Romanum contractum et abbreviatum in usum sacerdotum, qui ad
„remota et periculosa loca subinde coguntur excurrere. Accesserunt ad
„finem nomina Hollandorum et Frisonum accommodata nominibus sanc-
„torum, qui in ecclesia celebrantur , adjunctis pterumque eorum festis.
„Antverpiae, et prostant Amstelodami jipvd heredes Hermanni Aaltsz ,
„1726. Cum permissu superiorurn. Tot mijne groote verbazing schijnt
„de kundige Willems van oordeel geweest te zijn, dat de Hollandsche
„en Friesche eigennamen, in die lijsten voorkomende , verminkte en
„verkorte namen van heiligen zijn ; althans zegt hij in zijn kort voor-
„berigt, dat zoowel het Colophon achter Kiliaens Woordenboek, als
„de Nomina Frisica van Leibnitz, en de lijsten van Wassenbergh ,
den onderzoeker luttel voldoening geven, wanneer deze begeert te weten ,
„welke heiligennamen onder die eigennamen schuilen. De namen der hei-
„ligen zouden dus schuilen onder de eigennamen der Friezen, in welke
„zij door het plebs vervormd zijn! Zulk een gevoelen kon Willems
„niet opgevat hebben, al had hij van het voorberigt der lijsten niets
„anders met aandacht gelezen dan het zesde Artikel boven aangehaald."
— Zie DR. J. H. HALBERTSMA , Beoordeeling van de N i e u w e

F r i e s c h e V o l k s - A l m a n a k , 1854; in De G i d s , jaargang
1856 , bl. 277.
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Sjoerd Caspersma, wijl ; t bijvoegen van den vadersnaam
ter onderscheiding, nu de ÏYiesen allen 'n geslachtsnaam
hebben, ofschoon nog zeer gebruikelik, toch geen strikte
noodzakelikheit meer is. En zoo hiet nu de zoon van
Sjoerd, de kleinzoon van den ouden Casper Sjoerds, die
den geslachtsnaam Caspersma aannam, weer even als z'n
grootvader: Casper Sjoerds Caspersma, of in de boeken
van den burgerliken stand: Casper Caspersma. Zoo komt
't, dat in den tegenwoordigen tijd, nu de kleinzonen leven
van hen, die in 1811 geslachtsnamen zich. maakten, en
die kleinzonen weer juist zoo bieten als hun grootvaders,
zulke dubbelde namen als Casper Caspersma (in 1876 te
St. Anna Parochie), Kerst Kerstma (in 1878 te Delfstra-
huizen; —Kerst = Christiaan), Paulus Makkes Paulusma
(in 1876 te Suameer), Thomas Thomassma, Simon Simon-
sma, enz. onder ons weer voor den dach gekomen zijn.

80. De volgende friesche geslachtsnamen, van onfriesche
mansnamen geformd, heb ik versameld:

Van Johannes (Jan, Hans, Jentje (1), enz): Johannesma,

(1) Johannes is , "bij alle kristelike volken van Europa , van alle
mansnamen 't meeste in gebruik; van daar ook dat die naam onder
zoo oneindig veel verschillende formen, verkortingen , verbasteringen,
bij al die volken voorkomt. Laat ons den Iwan der Russen , den Jan
en Janko der Czechen en andere Slaven, den Giovanni der ïtalianen,
den Juan der Spanjaarden, den Jean der Fransehen, kortom, alle
Slaven en Romanen buiten spel laten, dan vinden we dezen naam
als Johann en Hans bij de Hooehduitschers , als Johan , Jan, Hans ,
Jannes , Hannes, enz. bij de Nederduitschers , als John bij d' Engel-
schen, als Jon bij d' IJslanders, als Jens bij de Denen enz. Vooral ook
de Friesen, die alle namen in allerlei inogelike en onmogelike formen
wringen, draaien , kneden, hebben van den naam Johannes zeer vele
anderen gemaakt, als: Johan , Jan , Hans , Hannes , Jannes , Jans ,
Jannis, Jentje (in 't geslacht Wybrandi verlatijnscht tot Gcntius) ,
Jeen, oudtijds ook Janke , Jancko (Douwama); en 't verlatijnschte
Janus. Dan nog de vi'ouenamen Johanna, Janna, Jansje, Jantje, Jan-
neke, Hansje, Hajiske, Hanneke, Janke, Jennoke, in Groningerland en
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F; Jansma F ; Jansema Gj Jensma F; Jensema G; Jent-
sema G; Hansma F; Hansema G. f Janthiama of Jantiema F.

Van Petrus (Piter, Pier): Pietersma F , Petersma F ;
Pietringa F ; Pietema F; Pietsma F ; Piersma F (1).

Van Nicolaas (Klaas) : Klasinga F ; Klasenga F ; Kla-
zinga F ; Klazenga F ; Klasema F (2).

Oost-Friesland ook de barbaarsche namen Jantina, Janneehiena, Jen-
nechiena, Hennechiena. enz. Tevens komen in germaansche landen, ook
in zeer grooten getale, geslachtsnamen van dezen mansnaam afgeleid, voor.
Behalven de bovengenoemden heeft men in Friesland nog: Jansen,
Jans, Hanses, Hannema ? Hankema 1 —• Hansen, Johansen, Jenscn, enz.
in Noord-Friesland. En overigens nog: Jansen, Janzen, Janssen, Jan-
sens , Janssens, Johans , Janson , Jansson , Jentink , allen ook in
Friesland, Jansone, Jansseune (in Zuid-Nederland1!, Hansen, Hanssen,
Hansens, Hanssens , Hanson (ook in Friesland), Johannink, Johan-
ningmeier (in Westfalen) , Johansing (te Osnabrück); Jeens (ook ia
Friesland); Jennessen , Jennissen , Jensen , Jens , Jenning, Jennink ,
Jannink ; — Johnson , Jenkins , Jenkyns in Engeland , enz. enz.

Al deze verschillende formen van den naam Johannes , en al deze
geslachtsnamen , daarvan afgeleid, heb ik hier met opzet opgesomd,
om den lezer door 'n enkel voorbeeld te toonen, onder hoe veel ver-
schillende formen een en de zelfde oorspronkelike naam , in verschil-
lende tijden en bij onderscheidene stammen, voor den dach komt.

(1) Behalve deze typisch-friesche geslachtsnamen zijn ook nog de
volgenden van den mansnaam Petrus , Piter , Pier , afgeleid : Pytter-
sen , Piers , Pietersen , Pieters , Peters , Petersen , Peddersen in Noord-
Friesland , enz. Dit zijn allen wel goed-friesch geformde geslachtsna-
men , en ze komen ook wel allen in Friesland voor, maar bizonder-
friesch zijn ze niet; onder andere germaansche volken zijn ze even
zeer volksaardig, en ook veelfuldig in gebruik. Verder behooren tot de
geslachtsnamen van Petrus afgeleid nog de volgenden: Pieterson (ook
in Friesland, te Leeuwarden); Peterson (in Oost-Friesland); Peers, Pier-
son ; Peerson (in Zuid-Nederland); Pedderson (in Skandinavien), enz.

(2) Volgens sommigen is de friesche mansnaam Lîkle ook van Ni-
colaas afgeleid ; is dit waar (en ik kan 't niet tegenspreken), dan be-
hooren de geslachtsnamen Lycklama, Lyklema en Lykles ook hier op-
genoemd te worden. Noordfriesche verbasteringen van Nicolaas zijn
Nickel en Niss ; van daar de talrijke geslachtsnamen Nissen (ook veel-
fuldig in Skandinavien), Nisson, Niss, Nickelsen , Nickelson, Nickels,
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Van Paulus: Paulusma F.
Van Thomas : Thomassma F.
Van Simon : Simonsma F ; Symensma F ; Siemonsma F ;

Siemensma F.
Van Marten (Martinus) : f Martena F ; f Martensna O.
Van Christophorus (Christoffel, Stoffel): Stoffelsma F (1).
Van Christianus (Kerst, Karst, Christ) : Kerstsma F ;

t ChristmaO; Kestma F , Kastma F (2).
Van Bonifacius (Faas) : Fazinga G; Faasma (oudtijds

Phaesma gespeld) F. (3).
Van Blasius (Blese) : f Blesingha O; Blesma F ?
Van Andreas (Andries) : Andriesma F (4).
Van Mattheus (Tijs): Tysma F; Tiesma F ; ThysmaF;

Tiesema G F , Tiessema F (5).
Van Jacob (Koop) : Copinga ? G; Koppen O.
D' afleiding, d' oorsprong van bovenstaande geslachts-

namen is, misschien nog met uitzonderiug van Blesingha,
aan geen redeliken twijfel onderhevig. Met anderen echter
is dit wel 't geval. Zoo weet ik b. v. niet of de mans-
naam Feit, waar de friesche geslachtsnamen Feltsema G,
Veltsema G , Feldsema G , Veldsema G , Veldsema F (6) ,

Nieholson in Engeland , enz. De friesche geslachtsnamen Klasesz en
Klazes , Klazen , Klaassen , Klaassens , behooren hier ook toe , en 't
verlatijnschte Nicolai, ook in Friesland voorkomende, even eens. De
Saksische formen Klazing, Klasing en Clausing zijn tegenhangers van
de friesche Klazinga, Klasenga, enz. In Zuid-Nederland heeft men nog
de formen : Claeis , Claeys , Claeissone , Claessens , Claissen , enz.

(1) Verder nog: Stoffels, Christoffels , enz.
(2) Karsten; Kersten; Carstensen in Noord-Friesland; Christiaans, enz.
(3) Vaassen, Faassen ; Faessen ; Fasing , enz.
(4) Andriessen ; Andriessens ; Anders F ; Anderson en Andersen in

Noord-Friesland (ook zeer talrijk in Skandinavien en Engeland); 't ver-
latijnschte Andreæ (talrijk in Friesland), enz.

(5) Tewes ; Teves ; Matthes ; Mathiessen; Matthijssen ; Matthieson;
Tyssen ; Thyssen ; Thyssens , enz.

(6) Felts F ; Velten en Feiten O; Velting, G D O; Velding;
Fielding in Engeland; f Pheltes F ; Velsma en Felsma ? F.
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van afgeleid zijn, 'n oorspronkelik friesche naam is, of
dat 't 'n friesche verbastering is van Valentinus, Valen-
tyn , oud-hollandseb. ook Velten. Even min of ik Hannema,
Hankema, van Hanne, Hanke, ook tot Johannes moet
't huis brengen; of Tiesema en Tiessetna soms ook met
Tjessema, van Tiesse = Tjesse, een en de zelfde naam is,
en dus met Mattheus niets te maken heeft. Of de mans-
naam Luik, Lüek, waarvan de geslachtnamen Lukenga G,
Luikinga G , Luikenga G, Lüken O, Luiken F , Luiks
P , enz. afgeleid zijn, oorspronkelik Lucas is, of Lüke,
saamgetrokken uit Lüdeke (waar van de Saksische ge-
slachtsnaam Lüdeking), van Lude, ;t welk weer 'n verkor-
ting is van den een of anderen vollen, oudgermaanschen,
met Lut saam gestelden naam; b. v. van Luthar, Lothar,
Luther; of van Lutmar, Luthmer, Lodomar; Lutwik,
Lodewik, Ludwig, enz.

81. Even als er slechts weinig friesche geslachtsnamen
van vreemde mansnamen geformd zijn, zoo komen ook
plaatsnamen, van onfriesche personennamen afgeleid, zeld-
zaam voor. De meesten van die plaatsnamen vereischen geen
nadere verklaring noch bespreking. 'K zal d'r hier dus
slechts enkelen noemen: St. Nicolaasga; St. Jans- of St.
Johannesga; Augustinusga; Ipekolsga en Ipelshoef (van
Hippolytus; zie § 12); St. Anna-, St. Jacobi-Parochie
(dezen zijn van jongere dacliteekening, uit de 15de een);
Pietersbierum; Siksbierum (van Sixtus? zie § 9); Klasinga
(-buren); de verschillende Martena-, Faasma-, Haunema-,
Janthiema-huizen of stinsen, staten, enz.

In Groningerland: Pieterburen; Pieterziji; Lukaswolde;
St. Vitus-holt; Martenshoek.

In Oost-Friesland: St. Jürgenswold (tegenwoordig ook
verhoochdüitsclit tot St. Georgswold en -walt); Marienchoor;
Marienhafe; Marienwehr; Simonswolde; Victorbur. Buiten-
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dien nog: Christian-Eberhards-polder; Ernst-August-polder,
enz. die van jongere dachteekening zijn.

In 't Oldenburger Friesland: Mariensiel, Jürgenshausen,
Peterhörne; ook nog Sophiensiel, Friedrich-Augusten-grode,
Sophien-grode, enz. die van nieueren tijd dachteekenen.

82. Met opzet heb ik een geslachtsnaam in § 80
niet opgenoemd, die ook onder de typisch-friesche ge-
slachtsnamen , van 'n vreemde mansnaam geformd, geteld
worden moet. 'T! is de naam Leefsma, die door 'n israë-
litisch geslacht in Friesland gedragen wordt, en die 'k
Her afzonderlik bespreken wil. Deze geslachtsnaam toch.
is geformd, in 't begin dezer eeu, van den israëlitischen
mansnaam Levi met •'t achtervoechsel sma, en is in be-
teekenis volkomen een met den hoochduitsch-israëlitisclien
geslachtsnaam Levison, Levisohn. Dat men van Levi en
sma niet Levisma gemaakt heeft, is niet vreemd. De form
Levisma zou wel eenichszins tegen den geest der friesclie
taal indruisschen; de form Leefsma is in dat opziclit on-
berispelik, vooral als men de f niet te liard uitspreekt,
maar Leev-sma zeit. Buitendien wordt de naam Levi bij
d' Israëliten, in 't dageliksche leven, wel verkort als Leef,
Leev uitgesproken, en, vooral ook in Duitschland, als Löv,
Löw en zelfs Löb.

De geslachtsnaam Leefsma vertoont zeker 'n zeer zonder-
linge samenstelling : hebreeusch en oudfriesch in een voord
vereenigd! In dat opzicht is-i dan ook eenig, en kanwer-
kelik als 'n voorbeeld aangemerkt worden hoe zeer d' Israëli-
ten zich. in Friesland verfriescht hebben. Trouens, daar zijn
meer israëlitische geslachten in Friesland, die typisch-friesche
geslachtsnamen dragen, namelik: van Biema (Amsterdam),
Feitsma, Drielsma en Drilsma, Dwingersma, Turksma,
Woudsma en Woudstra; de beide laatsten ook in Groningen.
In zekeren zin behooren de geslachtsnamen de Vries (aan
talrijke israëlitische geslachten in Nederland eigen) en Vries-
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lander (te Amsterdam) ook hier toe. In allen gevalle geven
deze beide laatste namen te kennen, dat d' eerste dragers
daar van zich zei ven als Friesen beschouden, en ook door an-
deren daar voor gehouden werden; dat ze dus niet slechts in
Friesland geboren waren, maar ook zekere eigenaardig-frie-
sche kenmerken (in hun uitspraak, kleeding, b.v.) vertoonden,
waar door Hollanders of andere niet-friesche Nederlanders
hun eigenschap als Friesen terstond en duidelik opmerkten
en bespeurden. De namen Woudsma en Woudstra zijn
bedacht en aangenomen in zinspeling op de woonplaats van
't geslacht, of ook enkel van den man, die ' t eerst voor zich
dien naam verkoos, in de wouden (zoo als men in Friesland die
streken noemt, waar de bodem uit zand of uit veen bestaat),
in dit geval te Gorredijk. Woudstra is 'n onberispelike naam.
in taalkundig opzicht; Woudsma niet; zie § 25 en 31.
Dwingersma, Drielsma, Drilsma en Turksma evenmin; want
Dwingersma is afgeleid van •'t friesche woord dwinger, in
de beteekenis van vooruitspringende hoek in 'n vestingwal.
Zulke dwingers waren d'r oudtijds onderscheidenen te Leeu-
warden, in den wal die de stad omgaf; de Vrouenpoorts-
dwinger, de Oldehoofster-dwinger of ' t zoogenoemde „klein
Fentje'' {f enne, weideland), de Wabbe-Wisses-dwinger, de
Hoeksterpoorts-dwinger, de Tuinster- en Wirdumerpoorts-
dwinger; ze zijn nu meest verdwenen of onkenbaar ge-
worden , door ' t slechten der wallen, ' t dempen der grach-
ten , 't uitbreiden van de beboude kom der stad. Ben van
deze dwingers is al vroechtijdig met huizen beboud gewor-
den ; die buurt , de Wabbe-Wisses-dwinger, in 't dageliksche
leven de Wisjedwinger genoemd, bestaat nog, en dáár
was ' t dat in 1811 de man woonde, die zich, om die woon-
plaats, den geslachtsnaam Dwingersma uitkoos. Zoo zijn
ook, na mij verteld i s , de geslachtsnamen Drielsma en
Drilsma geformd van den naam van 't stadje IJlst (door de
Friesen oer Ylst, bij samentrekking Drîlst en Drilst genoemd),
waar deze geslachten vroeger gevestigd geweest zouden zijn.
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Boven zeid' i k , dat d' Israëliten zich in Friesland zoo
verfriescht hebben; en dit is werkelik ' t geval. 'T schijnt
wel als of de fierheit, de trots op hun volksaart, op hun
volkseigenheit {nationaliteit), die de Friesen, te recht,
steeds zoo bizonder bezielde, door 't langdurig samenwonen
ook op de friesche Israëliten overgegaan i s , blijkende uit
de naue wijze waarop d' Israëliten zich bij de Friesen aan-
gesloten hebbeu. 'T veelfuldig voorkomen van den ge-
slachtsnaam de Vries onder d' Israëliten in Nederland is
daar ook al 'n bewijs van, benevens d' omstandichheit
dat de vrouen der Israëliten vrij algemeen de friesche
kleeding dragen of droegen, iets wat elders in de beschaafde
landen van Europa, waar ook 'n bizondere, 'n volkseigene
kleederdracht in gebruik i s , niet voorkomt, voor zoo verre
ik weet. 'N israëlitische vrou met 't friesche oorijzer ge-
tooid, wekt dan ook steeds de verwondering op van vreemde,
van duitsche en engelsche of fransche Joden (1).

Maar dat er in Friesland Israëliten zijn die friesche
voornamen dragen, is wel 't sterkste bewijs voor hun
verfriesching. Hun eigenaardige voornamen toch hebben
de Israëliten in de beschaafde landen van Europa steeds
trou bewaard en in eere gehouden. Op de geslachtsnamen

(1) Daar is nog 'n andere reden waarom d' israëlitische vrouen in
Friesland de triesche kleeding volgden. Bij die kleeding toch wordt,
zoo als Bekend is, 't hoofdhaar volkomen onder oorijzer en muts ver-
borgen , en wijl, volgens hun godsdienstige voorschriften, de getroude
vrouen bij d' Israëliten heur hoofdhaar niet onbedekt dragen mogen,
zoo waren d' israëlitische vrouen, die de friesche kleederdracht aanna-
men, ontheven van de noodzakelikheit om 'n vieze, leelike, wansmakelike
pruik te dragen. Zoo droegen dan ook, tot voor twintig, dertig jaren,
d' israëlitische vrouen in Friesland, en vooral de getrouden, vrij al-
gemeen 't oorijzer. Tegenwoordig echter is dit veel minder 't geval.
Eensdeels is hiervan d' oorzaak de grootere vrijzinnichheit in 't gods-
dienstige , tegenwoordig onder vele Israëliten heerschende, die d' oude
voorschriften der wet minder letterlik doet opvatten; anderdeels ook
't verval der friesche kleeding in 't algemeen.
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stelden z' in 't algemeen, en vooral in de Nederlanden,
in den regel, weinig weerde. Verre wech de meesten
droegen geen geslachtsnaam; de portugeesche en spaan-
sche Joden, de rijken en aanzienliken, de groote koop-
lieden in de groote steden natuurlik uitgezonderd. Maar
in den kleinen burger- en geringen stand, in de kleine
steden, en ten platten lande , had iedere Israëliet
slechts een v o o rnaam , en noemd'-i zich , ter onder-
scheiding van anderen, gelijknamigen, naar z'n vaders
voornaam, b. v, laak Abrahams, Salomon Jacobs, Levi
Aärons, enz.; volkomen zóo als de Friesen doen. Toen
deze Israëliten, in 1811 , in de Nederlanden, ook 'n ge-
slachtsnaam aannemen moesten , bestond bij velen van hen
de meening, dat deze maatregel slechts tijdelik was, dat
die geslachtsnamen geen stand houden, en nooit in 't da-
geliksche leven in gebruik komen zouden. Zoo dreven ze
den spot met deze zaak, en namen allerlei dwaze en be-
spottelike geslachtsnamen aan, iets 't welk velen van hen
en vooral van hun nakomelingen, * nu die namen werkelik,
en op den duur 't burgerrecht verkregen hebben, naderhand
veel ergernis veroorzaakt heeft. Vooral in Holland, meer
nog als in Friesland, kwamen in 1811 zulke spotnamen
onder d' Israëliten voor den dach. Daartoe behooren b. v.
de geslachtsnamen Paardebek, Hangjas, Agsteribbe te
Haarlem; Augurkiesmau , Komkommerman, Azijnman, Au-
gurkie, Citroen, Eitje, Ziekenoppasser, enz. te Amster-
dam. — Maar ik dwaal te verre van m'n onderwerp af!

D' Israëliten dan hebben steeds hun eigene voornamen
zoo veel mogelik trou bewaard, en als '\\ kenteeken van
hun stam , in eere en volle gebruik gehouden. Over den
vroegeren tijd namelik , spreek ik. Want tegenwoordig ver-
andert ook deze zaak, en is 't als of vele Israëliten zich
voor hun eigene namen, voor hun volk, schamen. Hoe
menige Levi is in den laatsten tijd in 'n Louis of 'n Lion
veranderd, hoe menige Mozes in 'n Moritz of Maurits,
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hoe menige Isak in 'n Isidoor! Hoe menig israëlitische
vader geeft z'n zonen bij voorkeur zulke namen, die , of-
schoon israëlitische, toch bij de Christenen ook veel
in gebruik zijn, als Daniël, Jacob, Josef, enz. Maar van
ouds kwam dat zelden of nooit voor; en vooral onder de
duitsçhe Israëliten, de Ashkanasim, in Duitschland en de
Nederlanden, waren de germaansehe namen van 't volk,
waar mede ze samenwoonden, niet in gebruik. In Fries-
land echter wel , ofschoon dan, natuurliker wijze ook nog
steeds als uitzondering. De friesche voornamen Hessel
en Hikke zijn in ' t geslacht Drielsma te Leeuwarden, Jeltje
in 't geslacht Coltoff te Leeuwarden, Gosse en Frederik
in ' t geslacht de Jong te Leeuwarden in gebruik. En zoo
zullen d'r ongetwijfeld wel meer wezen!

(Voortzetting volgt.)

HAARLEM , December 1876.

JOHAN WINKLEK,

v. F. xiii 24






