
.' 

...... : .. 
f~···lj~j~J( .~t.~<J~t··~;lSTE~~H~~LjP lEo:. 

In een dee] van Nederland zU:n er aa:n:lrijlc'>ktmdige namen die bestaan uit een 
smnengesteldwoord waarvan het frlOdificerende eers[e lid uitgaaL 01' -stm: Het lid 
dat uitgaat op .. sier lijkt 013 een adjediv1sche afleiding; de basis van de afle1ding 
is cen toponiem Enkele voorbeelden (eca nitgdJreide,maar niet uitputtende lijst 
is toegevoegd in het appendix(2)): 

(1) aardrijksk'uruiige nat:l1n. 
f3eetsterv.,vaag 
Drachtster Compagnie 
Dykshomsterpolder 
Goi;~ngarijpster Poden 
KootstertiHe 
Lemstcrhop" Lero~terJand 
Leeksten:neer 
Schingster Vamt ,: Skingster Feart 
Suihuisterveen 
VeenwoudsteJ"'Nal 

basis 

Beets 
Drachlen 
Dykshnrne 
(]oengarijp 
Kooten 
L(:mmet' 
Leek 
Schingen / Skingen 
Suxhuizum 
Veemvouden 

(0 L)ank uaa Iteinn "Boerrigter) .AJltek IJben1u., I:lan:n Nijbof~r, (Jentjan P08t..lTIH, 
de gastredactie en Pb:~tsel~ik HeJ:wg Sin1: Jabil VOl)!' fi-)iten, ideeen <Jrl b:Wti<)ken:ingen, 
Voor {outen of andere tekonkomingen zijo z~lniet venmtv'oordel~lk. 

(2) Tot ooze bronnen behoort, naa~;t Nan/en en Nao;mkunde in Nederland (eell. 
online t'aHdpJeegbare databank van het ,Meertens In!>tiEuuf) en een dee! van de in de 
bibliograJie genoemde litemtuur, onder meer Kleinswebsitc Ali" plaa.f,mamen in de 
}Jro1..'incit? I>:ysli1n iti. hun l.··oi.rrkeur .. ?taat~ rnet verta!ing~ ver&ie n~iHa:r 2005. "\loo(' de 
daadn voorK:omende tlarnell hebbctlwti OOS geconformeerd aan de 'vooxkeurtaal' en. 
aan de gehantee:rde spelling. 
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E1' is dus een tempiaat 

(2) m toponiem J st~)r ] N 1 N 

waarbij N m~~estal staal voor een plaats- ofhmd~1chapsaanduiding, een ve1dnaam 
dan vild een v;(aternaarl1. 

_Dit is niet van toepassing op bijv. Amsterdam « Amste!erdam < Am· 
stefredwn, de dam van i in de Amstel), \-vaar !stm/ teruggaat op de contractie 
van dt:: Iertergreep std en 11et genitieisuffix ·/d)el: Evenroin .!igt (2) ten grond·· 
',l~"-r ""rl "j"'a'X[y"><rl"Y' (-~J-' ~'ndr-"'e t-)n()nl""'r"'J-l) "J-' ,~1~,lJrs·t-ors·t-op,.,. {l·)-~"-~Y't<>,· .... ·'''6 a{~ . ".~A. (I- ...... u,j .. '-_ .... t: J ....... 'VA. C.t, ... !wi, A"",. a.ti J.¥J:t;./.,,,. ,,,,,", ~ · .... · .... ,b '._ C, c ..... v .... ; 

Ov.), waar·ster ten vrouwel~jk nomen agenti:; aneidt Oak gaat het bier nid 
over /s~"mi in a(~rectiva die ztin af1;d.eid van namen van_ de \vindrichtingen 'oost' 
en 'west' als btiv. Easterhoam:' Oosterboorn, Oosterbierum:' Easterhierrum, 
ifi~sterbur-en, m?sterendHarich:' f-h~sterein Harich enzo Ulteraard ligt (2) (lok 
niet ten gTontl,,::lag aan piaab11arnen aIs '/{;enklooster iF'eankleaster. Praahster
kamp (Zutphen, Ge.), dat zleh vennoedelU.k o:nt'\vHckeld heeD: uitproost" pm·· 
YOost,]il'aepositus (Van \/een & Van der Sijs 1989: 6(2), lijkt een vergdijkbaar 
geva1. Tt.:isrerbant is een gengratlsch modltik te plaatsen vonnnalige 'graaf 
schapsgouw' (Hiok 1963: 474) rand Avezaat en Zoden (479), nabij 'TieL -ster is 
11kr een deel van Tf.:ister <: *tehstra, vgl. Lat. df~ttel~ 'reehts' (459). Gaasterland, 
ten;,;:lotte, Is afgeleid van (laos/., _Fries voor 2pesl, 'hoge z::mdgrond' (Van J3erkel 
& Sarnplonius 1995: (6); fiier lijkthet suffix -er aan te pas gekomen te z11n. 

In deze hijdrage zullen \,ve achtereenvo]gens ingaan op de etyrnologie en de 
geogra:f-lsche vtrbreid1ng van ·ster in narnen zoals die in (1). Daanm richten \;v'e 
ons op aspect,l .. ~n van cJ;;, moriblogie en de: fonologie: van de met dit suffix atge1eide 
aatdr~ikskundige namen van het t.)lJe in (1), \1,je zllllen ondenneer ialen zien cIat 
de l1lorio.logische valentie van dit suffix prosodisctJ g(;.ccftlditioneerd is. 

-stcr 11) aardrijks.kundige namen van het type in (1) wordt in de vak1iteratuur in 
verballd gebracht met het Oudfriese sitter(a) of sater(a), 'ingezeteDen, be\\>\)ners'. 
Aanduiding~~n wmhet stramien Xsittera ofXsater(a), samengestdde subslantiva, 
zouden clus 'bewoners van X' btkktndhebben(3) en ill gebruik geweest :l~jn als 
~~---.--------------------------------------. 

(3~ I:~en etyrno1.ogie die op filologische en sem.nntische gronden betV'vist \~ordt door 
Postma (1957; 1962.). 
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&ppel1ativa. De vorrnen sitter(a) ofsater«(i) zijn a(gdeid van OudfTies sitta / s{ita! 
sNa \be)wonen1

• Daaibti behoordon oorspronke.lijk de nomina agentis seta i '<'(1ta, 
maar toen h.et a-snffh zijn produc.tiviteit verloren had en tot een ~jwa geredu
ceerd V-las, \vord ZUn rol overgonomen door het mm hot Lr:l.ttin ontleende ·er, du.s 
-sat8-(e)r, a.ldus Sipma (1957) en EheEng (1995: 744). Van Loon (197'7: 152) denkt 
daar; op grond van "de ouderdom van onze vindplaat...;;;enl1

, anders over. Volgens 
hom tS sater de noordd~jke dialectvadant van sate.{4' Bij do nomina agontis sater 

! sater! seWr fungeerden satera ! sLitera ! sacra al~., genltief plumEs vormen. 
Gen.plur. lUkt overigens vooral in m topmrlern ] sittem / sater a J N J plausibel; 
volgens Ebeling (1995: 744) drukte de genitiefin [[ toponiern] siftera! satera] 

de "Zugehtjrigkeit del'rnit dern Rutharnen bezeichneten Person 2U einer Anzahl 
anderer Personen a11S, die an elDen1 b~~stirnmten Oft (Hof, Dorf; Landstrich) 
sesshaft \\laren". 

F01101oglsch<: redlldie van sUter~l) / sater(a) heen geresulteord in /stn/ 
Volgens Van Loon (1977: 152) is "de a van sater [ ... ] in al deze Friese vormen al 
zeer vro(~g verdv;ren,;:tl. Bltikens de archiofvoorbedden: 1395 Upsaterb.:tld, 1418 
Upsterland moet dat in de loop vall do 14de eeuws zijn geschiod"Y;) Ontwikh
ling van het hedendaagse [I[ toponiern ] &101'] N J uit Xsitter(a) ofXsater(a), 
'be'INOllf.,'TS van X', Iijkt plansibd, gezien hd vooral in GroningoD tot op he
den productieve -ster in adjectiva van het type De!jziebter en in inwonersna
men(6) ais De{fzl:e!ster, Grouwster eD. Iiogeiaru/.'1-er (Viln Loon 1977: 152; Eric 
Hoekstra 1999), al i'3 Sipma (1957: 10) vanmeni:ng dat dit "in hid oadlmnans is 
"S -".;·w·,t 'L·lt·,·,·· <,it l """" 1····e'l·J l'e','J aJ1L'1"w f'C)j"'rla~l" 1'.;; d'lY' .. ",em·l·U· ... ... ,.,,'01" '·I·.;t·~Jr·! E""'ll (~... ul,t:::J .... L. t;r,.J(' d:':::, .f .. , .1.1. ... · . C,.!,... j.. '.!......\.J (.!ol ,j~''I.:" !r ~)\..( .. h ... ·. ~ L) ·l. ~'. _ ~ f~, 

Hoornster is eon inwoner van Den Hoorn (bU 'Welle), oen Kanaalster is oenin
wnue.:: van St(J..(l'>/mnaaf), een Damster een inviione.:: van A.ppingedam (vergelijk 
Damsterdiql), (~en Sappemeesle/)) e(~n l1T\VOnf.,r van Hoogezand·Sappemeer.(8) 

14; \ii)lgem; V;,Hl Loon is 11et "bewaard geblewn in. mo(k~m Nededands eenzaar, 
flazaat enz." en in de ZuidhoHand&e pinat&naaTIl Rijnzaterw()ude (1977: 152, 153) . 

. ~s, In EairurYi < Eastrum (Oostrum < *Oosterheem .. VaIl Berkel & Sarnpkm.lo:'; 
1995: 176) is ook de lsi weggevaH,,'Il. Deze naam beboort etymologisch weliswaar niet 
tot bet type 1n 0), maar de nJetr1:;chc~ c(ftJd1tief; v(-::rschiHen .tieL 

Nietspecifiekvrouwelijke inwonersnamen(;.'gl. Haeseryn e.a. 1997: 664, (70). 

r~lo;)s. Hierop kDtnetJ. 'we temg in par. 5. 

;'vUedem<l (1965: 126, 129) gedl:rm~ervoorbeelden V(XH' Fr1esland (ond(~rme(~r 
Lemsten, Jousters < Lemme!; ]oure) en "het Westerkivartier en verder voorallangs de 
ko:';t tot ;:1c-:: Dollard" (()ndi:~r f(leet JkttYis/'r:n' < Den Him/). 
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Dit type iIl\;y'onersnaam komt ook voor in Friesland en het Fries, getu1ge onder 
mcer f1lierster (imvoner van Wim), Ee·· .Eester :' in. het Fries le en, met bIeking., 
lester; uitgesproken als [jIstar] (Miedema 1987: 1(9). 

Dit -stu' hangt nanw samen md -stra. dat aIs variant overigens ouk voorkomt 
in enlwle plaatsnarnen .. zoals in 

(3) Ddfstrahuizen (NederL vm1am) ! Delfste.rhuzen, DoIsterhuzcn (Friese 
variant en) 
Tie~jerkstradee1 :' Tyt~ierksteradiel 

In verb and met .Henshuizen, Fries Jinshuzen, v~~rmelden middekem~'sebron
nen Henshuystera gued (AD. 1476) en Henslu~ysie~feJi (A.D. 1543 ... M.iederna 
1987: Ill). 

Fmnilienamen op -stra gaan wrng oj} appellativa met de gen.pJur. vor
rncn sa [era! sd lera / setera (Ebeling 1993: ] 13). Hierbij bb-::J de genitief uitgc:mg 
-a dus, andel's dan in aal'drijksklmdige nmnen van hel type in (1), fbnetisch be
houden. Volgens Siprna (1957: 9) is ·ster "eeht Fries, en vooJ' Lover het dt:. vorm 
-stra in filmilienarnen bdri:ft, aJ.1een Westlmnvers" (onze vertaIing - FH&LB). 

Zovvel aardrjjk~krmdige namen van het tyveX-sfer-N ofX-stra-N als 
hmilienamen als y.·,';tra ben.J.sten van oorspmng waarschijnltjk op ei'.:~n aard· 
r~ikskundige naam. (X ofY) gevolgd door sitter(a) of sater(a). X-sitter(ci) en 
X·sater(a), Y·sitwr(a) en Y·sater(a) lijken oorspronke11j.k samensteHingen te 
l~in ge\'ve~~st. Bet tweede Hd, sitter(a)! sater{iv, hedt hierin gaande\veg zijn 
woordstatusvt:.rloren. Z~in bet ekenis vt:.rschoo1' van kdcaal maar loutel' gram· 
maticaaJ; zijn status verschoofvan inhouds·· naar ft.m.ctiewoord, en vervolgens 
van woord naar suffix. -ster heeft da.annee ,us grammaticalisatieproduct een 
geschiedenis die vergdtjkbaar is met die van Nederlandse derlvatiesllffixe:n aJs 
-heid en -lijk (vgL Sipma 1957: 9). 

O1'er op de \veg van hetwoord siiter(a) :' saier(~) maar het suf-I-lx «ster 

cliticiscling is opgetreden is niet duide1ijk. In elk geval is er 'semantic bleaching' 
nan te 'vvijzen (ecn van de symptomen van grammaticalismie) van -ster en ook 
van «stra .. Wat ··slm betreft b.lijkt dit o.m. uit de gem:ralisatie van hd suffix naar 
niet-toponimische basisvormen (Miedema 1974: 43; Ebe11ng 1995: 750-752). 
Tacn de oorsprc.'ng in vergete1heid '..vas geraakt, werd ··stra als (!ehtervoegse1 
in iB1niJi("'TIamen g~~generaJiseerd. T.kze generaJ:isatie bestond nit een decondi-
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tionering: de basis hoef(Je niet langer een plaatsaandu1di11g te z~jn. Ook vome• 

llam(~ll" beroepsac:mduklingen enOl die Jaatste samenhang 'looml \verktuigen 
konden ars basis dienen. Voorbee1den zjjn achrereenvolgens Pt.l):?Stra (<. Rienk 
f»bes, hierbij i.s het patroni.em Pybes ! Piebes afge.leid van de voor:naam Pybe 

I Piehef9), Sjoerdytra (l:mast SJoerdsrna), \,ooelytra en Ploep:;srra. Vermddens
waard is ook de molenaar die, bij de verplichte algemene naarnaanUelrl1ng van 
1811, de naam WieK.'i'tra aannam. 

Ook is er duideJijk qntactische flxering opgetreden (ook een syrnp
toom van grammatkallsr~tie) ill, de positie onmkldeHtik na plaatsnamen (X of 
Y). De tonologische reducL'ie (eveneens een symptoom van gnml1naticalisatie) 
van sitter({.t) i sater(:.:r) via .. stem tot .. !st~1ri resp. ·sira is hierhoven a1 aan de orde 

Tegen de aehtergrond van. bovenstaande oven"legi:ngen ktjken we in deze sec;tie 
tenslotte naar een \.'11f1:al aardrijkskundige namen met /st;)ri met een lastige ety
mologie,. om te beginnen Beelnslel: Bach (1953: 2(7) wijst op de "u:nb(:~stimmte 
Herkunft" va.n de narm1 van dit in de 17e e~~uw drooggdegdemeer, dat in een 
bron uit bet jaar 989 verscheen ais T1vier,jlumen quod dicitur Bamestra. Vol .. 
gens Sch(jn£.~Jd (1955: 38) is de herkomst van d~~ ma.m "nog niet bevredigend 
verklaard", mam' z~jn bespiegelingen lijken een etymologie< sitter(a), sater(a) 

l.1it te sluiten. Vier dece:onia later heefi: Udolph (1994: 245) hier nog niets aan 
toe te voegen. 

De etyrnologie van de Drentse plaatsnamn Eemster (gmneente [lwin· 
gdo) is eveneens in neve1en gehuJd. Volgens De Vries (1962: 52) gaat de naam 
terug op :I~'lmiz(~;)ari < ~A}nisiai~~) + *varii, de bewnners van de stroomAmisia, 
de aan de .Eems wonenden. I\.kn nam daarbti aan dat de huidig\~~ Heiler Stroom 
vroegerEems genoemd werd, een ammarne waarvoor geen aanw~izing bestaat, 
aldus Van Berkel &: Sanrplonius (1995: 54 .. 55). Ben andere dniding is *Jma,' 
haru, 'begroe:ide hellvdrug van 31110' (De Vries) dan vvd 'zandige heuvelrug van 
de persoon lmd (Van Berkel & Samplonius). Een geheel andere etyrnologie 
vindt men hti Naarding: (1963: 25).HU lijh te snggereren dal de aanduiding 
Ernesere (AD. 1217), '.Eembewoners', teruggaat op Eem-es-;1i'", 'vvaarin 'es' staat 
'17001' 'dot'p', waarmeeEl'nesere zoveeJ betekend zou hebb,::n als 'Eem·,dorp .. er·,s'. 

(9, Deze duiding kan ook apocriefz\1n;pijp is name1\jk ook de aanduidtng voor 
een sienen brug {fVer i;')en gmeht of sloot. In dat geval is er · .. vd i:k~gdUk sprake van. ,~eil. 
toponimische basisvorm. 
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Eemster lijkt tegenwoordig tevens een lm,vnnersnaam te 21jn. Door smnenstei· 
.ling z~in de lokale voldnamen .Eemster··es en Eernsterkmnp ont.staan. Liet lijkt 
niet he1emaal tlitgeslnten dm deze batste yon.nen tevens analog1eprodncten zijn 
waarvoor a;~rdrijkskundige narnen van hot type in (1) model hebben gestaatl. 

I'vlillder raadsdachtig l~ikt de herkomst van de naam l:hmlsterland 
(Gr,), in de vroegeMiddeleeuwell een vr1j dkht bewoond eiland. De naam 
komt in hetjaar 786 vocr in "in pago Hugpmarchi" en ill 1222 als Hugumarchi, 
\fan .nugil-mark~fa, 'het (grens-)gebied \fan de i{-ugos', een benamlng \f001' de 
Franken dan ',vel Friezen. Ook. is er sprake van Hugenmarken" h'ugeli1erke 
en Hug.rnerke . . Een bron nit de 8e eenw Tnaa...lzt gel,.vag van een "loc-us qui di
citLU' HUI1N.lrcha". Een vergelijkbare korte variant dU11t op in 855: "in pago 
Humerki".1n 1340 is er sprake van een "prepositura~n Humerike" en in een 
o01'konde van 1392 heet het in de volkstaal Hummersum; ook is er de variant 
HummertseP) Werden deze beide laat'!:te va:danten als sa:.mengestdd ervaren 
(Hummers+um, lhtmmerts+e) en is Hwnster- als in na-men van 11et type 111 U) 
argeleid vaJl HUlmners, ii/muneft of is Humster·· eetl metathesisproduct van. de 
volle vurrnen? 

De etY1nolog1e van /st)r/ in Wtister (Dr.) Ijjkt met het .. sfer in nmnen 
van het type in (1) nk~ts te roaken te hebb~~n. De plaatsnaam is terngg~woerd op 
J.1ii:mare, FViesen-Are (aan de bovenloop van de Are), Nren Itikt aan te nernen 
dat (nar0! gereduceerd is tot /TI'dr!, dat vervoJgeIlS via assimil.atle (nasaai > ora(1) 
aan de voorafgaande f6caLi.efveranderde in Itm/. 

De plaatsnaam Dingsterveen (0'1.) <: Dingstederveen is een voorbeeld 
van /st'xl uit stede.Meer over casusvorrnen en varianten van dit steile in Bach 
(1953: 346 .. 347) en de daar genoemde rei"erenties. Kort01n: Dingsterpeen, f;~7js

tel' en Beemster behmen vrYwf.,l zek(~ruiet tothettype aardrtiks.b.mdige namen 
1n (1), E'emster en Himlsteriand misschien \vo1, maar ze bI~jven prohlematisch, 
Nader onderzoek liih geboden, 

(Wi Vall BloOl 1900: 558-559; De Monte Verloren1948: 8-9; Gysseling 1970: 46; 
Blok 1979: 15, 90. 



i'I.ardrtikskundige namen van het type in (1) JUhn aJbreerst voor te komen in 
.Friesland, maar men vindt ze ook in Groningen, geluige aardr~ikskundige na
men aIs Dan,~slerdiep, Leekstermeer en dergelijke. (J I) Ze z~in niet gehee1 beperkt 
tot het noordoosten, bUjkens hel Noordho.l1andse Dreister Oml}1! (-.: Drei 'lanaf 
/\.D. 1214, aldl1."lHeidinga 1977: 33; < DrEg - Postma 1957: 4) b~j Oostl:mizen. 
Bet lUkt ni.et toevaIHg dat het hier om een plaat.s in vVest-.FrieslaD.d gaat. .Elders 
in het Nederlandse taalgebied ]~ikt dit nammype niet VOlX 10 leo-men. Globaal 
vindt men ·-ster in het type aardr~jk.lktmdige namen in (l) daar waar ooit Fries 
gesprokeu v;rerd / waar nu nog Fries gespmken INordt. Ook in Oost-Fdeslal1d 
ko:men aardrijksku:ndige namen voor van bet type in (1), zoals b1iv. Uite~;~te

yvehrster fif'/!.g· (<~ [/itel':s'teHy:;',hr):, .lvtiti:'}f::istelvehr:'fiel' ffi~[~ «.:' j'1icld~eZ}teH.I(!.hi), 

Abbingwehrster !1.t:~g « Abhingvi/ehr), Riepster 1veg enF:'iepster llammrich « 
Riepe) en ({nocKster nef« l(nocK). 

Zijn de .huidigeproportEes vanhetvoorkomen in! buiten Friesland resp. 
het voorrnalig [itiestalige dee! van bet taalgehied van enerzijds aardrjjkslmn· 
dige namenmet -ster als in (1) en anderzijds fiimi1i~~narnen mel -sim gelijk? 
Voor een eerste, oppervlakkige en Hiet al te gedegenpi indruk presente.wn wii 
in Th.bel 1 do tel1bg;;:n van aardrijksku:ndige Ui:lmen. mot -·ster in onz(~ ve:rzame
ling (in het appendix) \.vaarvan de etymologie Hiet problernatisch is resp. van 
h.et aantal dragem van tamilienmnen op ··slra (mogel4ikerw~j3 induslef enl.::ele 
bl1itenlandse namen op -stra, 7 .. oals Balestra en S()ernitaSostm) b~j de vo1kstel
ling van 1947 volgem; het Nederfand~Repertorium van Familienmnen. 

(I:) Dit strookt voHedig met de bart van "i!lwonersnamen in deN·ederlal1d.se 
diakkten" van I);,) Schutter (tegetwV'er p. 30 in De Schutter 1983), d1e z1ch bl.\ik'~tJs het 
COll1mentaa:r gee:n raad \vist met de etymoiogie van het sufl1x -ster in appellativa van 
d1ttype. 

~I?.) 2:0 zjjn er bjjvoorbeeld geen p]i3;:LE~,na~3.rnoverzicbten voor de pn)Vln~;les 
Gmnir.gen en Noord-HoHancl geraadpleegd. 'lom een blarry'an de geogmfischever
spreid~ng Vim 'SWI"'Ilamen zou een ultputtend of btiila·u~tputtend overzidlt van a.lie 
aarclrUkskundige namen met -ster befichikbaar moeten zjjn. We hehben 11et clan niet 
aIleen over plmltsn amen , maar ook over vekJ.., strmlt· en waJ:emm:nen, zowel. de ofIidel.e, 
geregislreerde, als de niet-oilic1ele. 
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Groningen N,,·Holland elder~ totaal 

n aardrijkskundige namen met -stertype (l) 

65 13 1 o 79 

n d:mgers famiHenaarn {fP .. stra 

55602 11392 13958 25010 105962 

Tabel L De verbreidiog van aardrjik,kul1<..uge namen met -.'Iter van het type in (l) en 
het :~allJ:cJ dmgers van ('};;n J:alxdl1enam:n op ·stra h! Nt:d.e;datld amw 1947 

1);;~ proporties zUn ongd.ijk CD. dat is beslist nkt aneeD. ecn gf.:volg van het teu 
dat het in het eerste geval gaat om bet aantal 'tYVes' en in bet tvveede mn het 
aantal 'tokens'. Aardr~jkskundige narnen met ·ster 1~ikt'11 buiten het voormalig 
Friestalige deel van het taalgebied nkt voor te kumen. Dat is anders bij TI:lmilie
namen met '-stm, hnewel meeT dan driekwmi daarvan geconcent:reerd is in het 
voonnaligtriest.aHge ded vanhet taalgebied:, rnct als topper hethuidigeFdesJand 
(\'-'gL Miederna 1965: 125), Deze misrnatch is verklaarbaar: plaatsen migreren 
niet, persom~D. '\veL De mignmten hebben "vel hm) ramilicnamel:t maar nid hun 
aardrijkskundige namen meeg~~nomen. 

'Tot zover, summi~~r, de geschiedenis van ontstaan, ontwikkding en verbreiding 
van -ster in aardrijkskrmdige narnen van het type in (1) en van het nauw vel'''' 
wante .. sU'a, In hct vet'volg van deze bUdrage bepalen wij ons voor:mnndijk tot 
heL heden;l.v~i richten om,; daarbij in bet bljzonder op aspectenvan de mor£blogie 
en fi:mologie van dit mortee.m, 

ZUn er andere gramrnatieale beperkingen op (2) dan het fc·it dat het baslsv,/oord 
een nomen sensu stn'cto moet zi]n'1 Er z~in geen aanwijzillgen VOO1' de vet', 
ondersteJ.1ing dat er beperkingen zUn ten aanzien van b~iv< het genus van het 
basiswonrd ofhet hootu. 

hr:is een beperki.:og di.e, behalvc van grammaticale, misschk~11 ook van 
semantische aard is, te weten het (1.11 in par. 1 gesigTlakerde) fcit dat de basis een 
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toponiem moet z1jn, Hierop z~in geen uitzonderlngen, Lukster in Lukster lJt!je 
(vgl. JiVinia ~lJ))!/e- oak bekend als resp. Groote en Kk~i:ne 'IYrge) gaat temg 
op LUx1voude < Lukeswalde (vgl.Lueas}!.'(ilde ! [xtk.nvdld (Gr) (Van Berkel 
&: Snmplo:nius 1995: 143), dat op zijn beUt-f teruggaat op de voomaarn Luks < 
I.·ueas, 

r: "-'"l'j -'l['[-t '- ,'J ""'r-jd''-'; ,. ,<,j"'-' :·,·t'·('1'b'd·",j·-, < 'r<' l' A ung~.f,J. 1e _ .opomenA _ S"'). t; . .f'A "\ an .11.-< .en.lp.la,i 11.1 .... ,~) . (. t;"!A<emt8.1:,I.- a. S 

genl11ef? In dat gevai :lrjn aardrijk&ln.mdige narnen v,m het type in (1)vergel1jk
baar met hUv, 

(4) 's Gravenhage 
's I-krtogenbosch 
Fieerlerhdde < Heerlen 
Nieuwen_bf:i.g(~rheide < Nieuwe;ohagen 
G1..11perberg< Gulpen 

en, in zekere zin, Ubach over fif..-'onns, hoe\vel het syntagrna a,m de oppervJakte 
verschilt. Ben genitlef.'lezing' van· stet" in aardrijkskundige narnen van het type 
in (1) geeft .t'ostrof:i. (1957; 1962: 14)(13l, die de fellen ook in dit opzieht Y<ll1uit een. 
sYl1chroon perspectiefbekjjkt; yolgens hem bdekem dit -ster 'behorende tot', Ben 

d "k k .. 'f' 1 ['O[ 'J ] "r] 'b 'k ' ':i.'lr\ t'lJ. S undlge nr:l.am van net. orme f:. type L topntnem st:0r oC~ ere ,.eDt' 
in deze opvatting dus niet zozeer de N van degenen diewonen in [ toponiem 1 
rnaar (mindel' Tlallwkeurig) de Nval1 degenen die behonm tot I: toponiem :I of 
zeJJs de N die behoort lOt [ toponiem J, 

In de striktere zin van de atldding Xster als inwoner van X of appd-, 
latid: dus in de genitief.'kzi:ng~ van . .. ster, is er sprake van geografischo vari· 
atle en deds ook aHomorfische verhoudingen(l'!) tussen -ster, -s, -el; -(e)mer 
Un fi:tmilienamen .. (e)l('W),·eget; ·-Km·; ... (t)fer , ··gen en .. inger (in f~tl:ni1ienamen 
-inp;r.i), maar het :lOU te wr voen .. 'n oro daar gedetailleerd op in te gaan. Wij 
volstaan Hlf..1 een korte parafrasevan enkele observaties terzake van Jarkh 
Hoekstra (1998: 98-1(0): -er Kornt voar na plaatsnamen. die uitgaan op -Uin" 

([3) Postma 1962 dedI (p, 14) gaatmo(~(-)r in bet b\jzOtKkr over de ;;)tymo[ogie van 
de piaatwaHm (}pstedal1d « Upsatel'land); in de visi[~ van de auteurh, 017 lIter een 
subst.antier 1:0<)1: <3<) betekenls "jt hege", de hoog1:e, In HUIMn;lns (l97'2.: 92) dulding js Op 
een udverbtum, 

(14} }-Ih-)f(}vcrteJ:(tatld'Postm.a 19.57: .5; Siptna [957: 9; Mie(kma 1965, 
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-awn, -(w)ert, ·-aard, .. wm;-ein, -r}~v, ·-te~p, ·-slmat en jityd, na plaatsnarnen op 
cen consonant gevoJgd door lsi of' /zJ en, omgekeerd op is.! of Izi gevolgd. door 
een consonant, evenals na piaat<;narnen op - ;:;1; -ster verschijnt in alle andere 
contexten. Deze distributie van ·-er eD. -·ster wordt vaak verstoord, mogelijker
wijs door ontkning. Bovendien dom'kruist het 3ufflx -erne)' de taakverdding 
van ·-er en ·-steT; aldus Hoebtra. 

In van pJaatsnam~~n at1;ddde appeHativa en a(ljectiva vvordt -ster f..-'Tva
ren als de Friese en -lOr i:lb de N ederlaJxb variant van het suffix, bl~jkens het felt 
dat .. ster en .. er de neiging hebben te CO--OCCUT(:ren m.et de .Friese resp. Neder-
landse variant van het basiswoord, hi]v. Aldl.~jerksler, *Aldt~.ferker, Oud!mrk{:}~ 
Oudkerkster en Readtsjerkster, ~'Re{1(.:!t~ierker, Roodkerker, Roo{i'kerkster en 
zelfs Oentsjerk::te;; *Oent,~jerker, Oenkerkel; *Oenkerkstm·: 

In alle aardrijkskund.ige nameD. met ·ster van het type in (,1) Itjkt er sprale<;. te zijn 
van een samenste11ing\vaarhii -ster aan het eind staat van het eerste sarnenstel
lende lid .. Dit eerste Hd onderhoudt een lacljectivisc:he' (Postma 1957) verhoudillg 
tot het erop volgende hootd< Dit -ster wordt aJtijd achter een morfologiseh woord 
gevoegd en is dus een suftlx, meeT bepaald een derivatiesuHlx. Ten overvloede: 
van e~~n nomen (in de Jdtf..-'Tlijke zill) wordt bier M een nieu'vv nomen (en wel een 
inwonersnaam of appdlatief) M een adjectief afgdeid. In dat laatste geval is er 
duiddi.ik sprake van transpositie:, e(~n van de wezenskenmerken. van derivatie. 
Op het punt van de mori'()jogische en syntactische vakntie, echtel~ zijn deze 
.. ster-atleidingen in zekere 21n 1"l'1inder Hcljectivisch dan atleidingen van een 
g(~ograflsche naam fnet een -s-suffix (tYJ)(~ Brabants). Zo kunnen -ster·-aflei
dlngen, h} tegenstelling tot .. s-aHeidingen, geen flexie ondel:gaan; ook laten ze 
geen grachtie toe:, noch afleiding met het prefix on .. (als i:n onbrahant.';, maar 
*onde{fzt/l.'i1.er). Bovendien kmmen ze Uilsluiwnd attributrief geb11.likt vi!orden 
(Haeseryn e.a. 1997: 718). 

BIijkens de t(jten in (1) en in het appendix komt dit -ster aHem voor 

in aardrUkskundige na:men die beschouvvd kunnen worden als samengestelde 
woorden. Dus ook in dit 0pzlcht 'lijken Er::mster, Beemster en W'ijster blllten de 
boot te vallen_ 

-ster is VOOT het type van namen in (1) nog steed.<; pl'Oductid~ getuige het teit dat 
er n:.cente1ijk nog enkele nieuwe straatnarnen en derge11jke mee zijn gernaakt. 
7.0 kreego na(,lJ: e~~n besluit van H&W van teem,varden d.d. 7 december 1999, een 
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bnlg de naam Pyl!nviersterbreg;e, naar Pyflnvier, de naarn van een ond boerenhuis 
dicht bij L(x'ul,.vard(,:.tl" Groe-nedUk is de naarn van em. bestaandc doorgaande 
\veg in Sneek \vaar de nieuwe Btraatnaam Groeneciti1(sterzfjl naar lJeJw~ist in 
de gemeente .K.ollu:merland loopt een reCi:;otelUk aange kgde straat Inet de naam 
Keegolsterpad, cen naam die verwijst naar hd naburige dorpje De Keegen. .En 
in dezeltae gerneente loopt een n1euwe weg met de naam Sdnbultsterwei (van 
S'/inbultell) oV;;''Y de gemeentegrens heen naar Acbtkarspelen. 

Nu kan m.en zich in verband met de'Le en dergelijke vcrnoen1ingen 
.. die vef.~la.! het werk zijn van speciale gemeenteraadscommissies·· afvragen of 
er sprake is van 'productivileit' in dezeHile zl11 als b1i cen reguHer affix. in bet 
verlengde hiervan ligt devraag in hoeverre bi] narnen van het type in (1) spral(e 
is van 'namurlijk' taalroateriaaL .Bet antwoord op deze vragen ligt besloten in 
het fonologische en (deels al aangestipk) rnorIi:)logische gedmg van deze na· 
n10n. 1n d0 slotparagTaaf van dez0 b~jdragezunen wij" ter bcantwoording 'van 
deze vragen, de balans opmaken_ 

Zijn -stet" en -stra a.rlomodl~n? Van allomorfie is hedentendage geen sprake, 
maar in grammadcaal opzicht bestaat er wd een zekere arbeidsde1ing die Itikt 
op complementaire distributie. Deze hat zich ais voigt omschrijven: 

(5) Binnen het nam.enbestand is 
-sfer Hnaal in afgdeide 111'vvonersaanduid1ngen en appellativa en in 
denornil).ale adiecdva die tlmgeren ah eerste lid van een samenstel· 
] ·"P''Y~·v.' .... ~ ~"""l' '-; f. , .... ~:.. ·'t,. .:EfW";;.:r 7· 'T;,;/ii . ·'Ft': . .]::171." Lt_ ,-. .tI'Q J.maa. m noml,1.1 ~l.Ovt Ul.ZOD{t.."Lh ,an ,. H":/erICS,, tk.i.." "n 
Del?;~trahuizen '\ )1. ,I 

Bl~ikens de Grote Provincie Atlas (TbpograHsche Dienst, 1988-1991) zijn er in 
.Fricsh:.nd, naast de a] e0rder genoemdc plaatsnaam De!f~tmhuizen" HOg vijfbo<::r-· 
di~'·liin'···n"'''n (C"'···'r'n-;;-/-,··/Y.du·"·' l\~ ~M;'~'lFn'" (;'r')('t \'r..d+-:"·I"t".··, <m lV]'"in }">I·'l.'v·ier«if·O 

..... :.;" lAo .~v . . '. ~.(.., . .. ,_ (,1' 1.4;.". ·t( .... .A.~ y,- L~\ ..... . ~;:; ~~ ( ). )_, ''Y../t~J L. ·f (..,. V ... \,.t ... ,. ' .. .-" .". dv I\A 

in Idaard, Taf.~trazathe jnMantgum en Jif/estrastate in Plngju.m) en v1jf st:raat· 
namen met -stra (Dak f-loehtrastui!dijk, Jan N~lpstrm'veg, k)'cheepstra.padin 
Schiermormikoog, 7J-oelytrml'fg in Idskenlulizen en Zand<;trareed in l:..freterp). 
H.i(:raan km:men nog toegevoegd vlorden de ve.ldnaam, Buvvcerstrqfi.mne (A.D. 
1406 Br.I{Hi'erstra fennem, bti Leei..1warden) en Cmnstraburen, tegerl'"voordig 
een straatnaam in Leellwa:rclen. In het Drentse BovenSlnilde is er overlgens 
(5) fVijk is bier een \w;l:temaamgrondwoord; het is de benall1ing VDor Ceo. z(jvaart 
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HOg een '~y'atemaarn met "8tm, narndijk Veenstrmvijk, de naarn van een kanaal 
of sloot. (15) Vrijwel aJ dezt', aardrljkskundige narnen zijn echter afgeleid van een 
tamilienaam. 

In het .Nederland,; Repertorium van FamiJienarnen (1947) komen niet 
meer dan 6namen '10m mel een -ster dat 'vvaarschijnlUk daelfde etymologk 
hedt als dat in plaatsnarnen van het type in (1) ell appellativa en aqjectiva van 
het l:/pe De{/Zielster en Wl.erster. 'nlbd 2, gedl de geog-{afi.sche verbreiding van 
denamen. 

}'rie~;land G:rollingen N.-Holland elders totaal 

Dijkstt-'1'huis 6 304 19 154 483 

(}U3lstef 3 30 2 20 55 

Hamster (' 
" 8" .:~ 20 104 

H(Xfghiemster 21 3 1.0 35 

Koo£ster (~ 
v 3 3 0 6 

..... ~~.~,j~!.~!.~~~:~~ ................ :2 ........................ ~ ........................ X~ ...................... ?? ..................... ~~.L .......... .. 
Tabel2. Het H<l.tlt:3.l d[,;Otgers van. een. [}uniliell<l.am met·ster < OudJries sitter(a) of 
sa/er(a) in Nederland anno 1947 

De narnen Dij.bterhuis en Rifsterbmgh gaan vermoedd,~jk terug op een aard
r~jksklll1dige namn van het type in (1). Naa..'-:t Gunster bestaan ook de namen 
Gunstra en ran del' (fun. Hamster gaat 'vvaarsch~inltik terng op de gdukJuidende 
inwonersnaam « Den Ham .. vgL noot 8). Naast Hooghiemsler bestaan ook de 
variant Hooghiemstra" zoaJ$ Kooister ge£tatJ.keerd wordt door Kom:stra. Dus 
alleen Gun.~tei~ Hooghiemster en Kooister l~jken over te b111ven. 

Gezien de venvr::.arloosbare aantaHen plaat.snamen met .. ,,:tra, en fami· 
Jienaroen met -sta nit Oudfries sitter(d) of sater(a) conduderen W~~ voorIopig 
dat (5) adequ.aat is. 

K,; .... ~ , 

1s -sta een rednctievmm van -stra? .Historisch ztin hel aUebd n~dnctievorrnen 
(zie par. 2 hiervoor; vergd~jk Sipina 1957: 9). 

(t6, Z031:; gesuggereerd door Jar1ch Hoekstnt (1998), geparnfraseerd in de vDrige 
sectie. 
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VOOf ZrfVef er sprake is van een herschikkh1g van de alimnorI1everhou·· 
ding tussen ·steT en "e!.(l(i) is het d,;. yraag of .. stel' al1een optreedt na een bepaaJ.· 
de nalllurliike klasse van segmenten. Daaraan vooraf gaat de vraag of zulks 
bepaaId moet v{orden op basis v-an de (Oud-JFriese of de 'HoHandse' vorm, 
In een gevaI als Seer-ijp of Seeryp (de'1::1oUandse' varianten) oftewel Stl)'P (de 
Friese .. de plaats Iigt or TerschdIing), bUvoorbeeld, dient evident van de Friese 
vorm uitgegaan te '("!orden. Die laatste wordt door Van Berkel & Sarnplonius 
(1995: 209) overlgell:~ teruggevoerd op *suder-!iip, 'zuldelijke zeekanf; onder 
mee:- daarom behoort Stl)'P dus niet tut de groep van aardrijks.kundige namf.~n 
in (1). 

Onderzoek oj) ba.;;is van de 'ierZamel1ng aardf~ikskundige narnen in het 
appendix d,lidt niet op ~xm sarnenhang meL 

* 

de hooidk1atl~l(~waaftOe het vooraigaande segment behoorL .. ster do:i};:t 
op na obstnwnten, nasalen, liquidae, glides en vocalen. Voorbedden 
vanhet laatste ziinAbbeg{f)a - Abbeg(f)asterke(a)tting, Jubbega -Jub

begaster J(ornpenije" .Ee .. _E'esterga / in het .Fries, met breking" Jistergea 
(vgl. Miedema 1987: 1(9). Een glide gaat aan het suffix vouraf in bij'l. 
Drei - Dreista GOUlV. Ofdemrv'v'en .. Chrwsrer-Njjegea / Oustermfegea 
en OUH:~terhaule /Ousterhaule; 
de +!- stern-specitlcatie van de voorafgaande consonant. Ook de vraag of 
de i;~onsonant ill .. bvestie redundant of contrastief st(~mhebbend is spedt 
kenl1e1ijk gem roi. In dat laatste vetband kan er gewezen v,rorden op het 
feit dat .. ster opduikt na bases die uitgaan op 

(6) /Vdi in b~jvoofbeeId Fean'yvdld (17
) .. FeamvdldsterwSf 

/\/z/ 
De K.ooten .. Koat5iierii!le 
S'urhuzum - Suiluisfer./f.'an 

Beets .. Beetstersvveach en Leens .. 
Leenstertillen 

de +/- contimwnt-spedfkatie van r.k voura{gaande consonant. We 'linden 
-sler enetziids na vocalen en fi:icatleven (Jubbes;a - Jubb(;~~;aster Kom

penije" Surhv.zum·Surhzlster/i::an), anderzyds na nasalen en ploskven 
(Lentmer - Lemsterhoek, Dmnryp - Rypsterdyk); 

de piaatsvan atiiculatie van de voomfgaande consonant. Dit laat zich. 
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i1111.<;[reren aan onder meer de nasa1en: labiaal (Lemmer .. Le.l1Is1er.hoek., 
Den Harn .. Hamsterborg)" corona.al: /(r)n/ (Dyk'!horne·· Dylhhor1!.ster .. 
polder) en dorsaal (Skingen - .. 'lkingster F'eart). 
Zij:n er beperkitJ.g<=,n op een voot"aigaand con,so:ml.u.tduster? En zo ja, 

zijn deze confor.m de beperkingen die aan dusters geste1d '"varden in hel Fries 
(vg1. Cohen et alii 1978: 133· 143)? Zowordt *st.<Jt verrneden,'lR) ook in llarnen op 
-stra (Ebeling 1995: 749). -ster duikt op na bas~~s die uitgmm op 

(7) /If/ in bijvoorbeeld De!t.herhu::en 
/rfl 
,Irk! 

Ixt/ 
/ts! 

pr/wi~ferm{.lne 

Ij,'Lrierk· 7}t~jerk...,teradeel 
Drachten - Drachtster Compagnie 
Beels .. Beetstersweach 

In Boamsterhim, L~ykshomstmpolder en Kilik.homstertille(J9) is de et)'Tnologi
selle !d aIken in d(~ spelling aanwezlg; Bt}i.:tmsterhim heeft /VV'tl.<;i! ill. plaats 
van/VVrnst/ v;regens de iJgehele "schl,vache Position des -1"- nachVokal und vor 
Dental" (2C) (Ebeling 1995: 750). In Dykshornsterpo!der, KuildlOmstertille is de 
ddetie van de I'ri, die in het Fries coronaal (apicaal) gerealiseerd 'tvmdt, gewrn
penseerd door verlenging van de vocaaL Verge1i,ik de fmniJienaam Boonsfra naast 
Boornsira « Oldeboorn), Vaatstra naf:l.&i Vaartstra,;meer voorbedden in Ebelin,.s: 
(1995: 750).Vergel~ik de in par, 2 genoernde inwonersnaam S'appemeestm: 

Treedt er in de atleiding van ··ster··nm-nen van het type in (1) dusiel'· 
vereenvoudiging op in dusters van Goronalen? Zo gel1f.-TIek bIijkt het niet te 
zijn, 'Nant /tst/.· en ldst/·dusters bltiven meestal intact, zoa.ls blijkt uit namen ah 
Beetster::Yvaag en Veemt.)oud~ierwal / Feamvdki~terv,J/l.I; de eet"sre van de beide 
plosieven wordt echter vanabel gerealiseenl. Op internetwordt K()otsfertille 
oak wel gespdd als J{oostertifle; idem. dito BeetsieJ'Z'A'aag Beeslerzwaag (de 

UE; Lutiegast - LU(jeg,r3ster J1olef~polder ((lr.) ligt op een Hjn met (iaost - CJaas-
fer/and (par, 1 biet'v66r). 

(19) 10 de poetlsche geest VHO Justus van OeJ (1989: 4, 74) it> Ki.dkJwrnsterti!!e, 
'Yvegen,'\; {k "natuud\ike economie" van de m(,n:;eJ~iketa.aJ, beha[ve een pla.atsnam:n leven,'\; 
eeO substantief met de betekeni8 "oude kkerhHnger die enigszins i.s uitg'0bogen en ou 
di(~nst doet ,,1:5; au1:(Hlntenn.e." 

n(l) I~en. verschjjnsei dat nicE. specifick is voor het Fries~ U1&:if bijv: oak in. ef...:.rt groep 
val~ LimbBxg:5;e diaJect;;;n voor.kmnt (;-;ie bijv, H1nsken,; 1992., par. 5.3,6 en 6.3.6\ 
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iaatste variant wordt ook genoernd in h.et Aardriik'lkundig ~Vhordenboek Van 
der Aa 1839··'5l).Ee:o t:::Hr::ilienaam :3.15 Vlieistra wordt onk \'lel gereali..,e,:~rd als 
li7iestra. Ook Instl-clusters kamen 1,'001', zoals bUv. Leens - Leenstertil1en (Or.) 
en de eerder venue lde namen met een basis die uitgaat up etymologisch .:Vrn/, 
fonetlsch [(V)Vn}, zoals Boamsterhim, Dykshornstef]Jolder. In. de am:drijks
kundige narnen Zansterdiep l Zansterpijpje {l:tasis: Zmu;0 is de eefste plosief 
verdwenen uit /ntst!. 

Oezien de tendenzen in de JlnniJienarnen die [Zbeling (1995: 749) signa
kert, lUkt er iets byzonders aan de hand rnet co mnaak lusters die beginnen met 
een na~ma1. lndstra/ en imstral worden gemakkdijk lnstra/, b~jy Sanstra, naast 
het Iniuder gangbm:e. Sandstra. Tabd 3 geeft het aantal verschillcude familiena·· 
men dieteruggaan op /n.dstra/ en /nt'ltm/ met en zonder pos tna sale plosier 

-ndstm -ntstra 

met postnasale plosief 2. 

zonde:r postnasal::. plosief 2 2 

'label 3. Het aantul verscbillende f(ln1iJienamen die teruggaau op !ndstrai en !ntstrai 
met en zondet posi;nllsale pl()$ic~f Ikon: Nederkmds Reperrorium van Famlfienamen 
1947 

Van de acht <ndstra> Darnen met plosief <d> die eenduidig op /nd'Ii'tral tertlg 
]~jk.en t,;,: gaan (Bandstra, Dui::end~tra" .End<;tra, La'fu;\<;tra, Sands'tra,St;<'ml;{,tra, 

Windstra en Zandstra) zijn er slecht..<; twee met een plosieftoze variant (Sans 1m, 

'Zo.nstt'a). De nameD. Baanstm" Lr.:ranstra f:'O yVtlnstra of FVienstra cUtTesponderen 
niet met hand, land en }rind, maar met resp. Van der Baan, Vt;ln del' Laan en 
Wjmia (}f IIV?,ins. Van de beidc <nt..<;tra> namen met plosief <t> die op il1t·stra/ 
terug lijken te gaan (Cil'untstra, Zant.,tra/,l) bestaan ook plosid'!oze varianten. 
De<t> valt dus stdsdrnatig weg, de <d> bj~ift in zes van de acht gevalkn ge
hand.haafd. 

Deze bevinding iijkt haaks te staan 013 het Jeit dat etyrnologlsche /Vnd/ 
dusters in de reguliere\\'oordenschat van hd Fries veranderd zjjn in IVVn/~ 
tenvijl et),'mologische lVnt/ dusters onvemnderd ztin geb1even (vgl. l::linskens 

(21) 

102e. 
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& Van Oostendorp 2004: 539). \'ie lnoeten hier echter om meerdere redenen 
voorzlchtig zUn. AHen~erst zijn er hlijkbaar slechts DNe;:: niytra··namen (rm:t in 
1947 niet rneer dan vier naamdragers). Ten t\veede is 'intrusive stop' fi}rmatie 
heel natuudUk in de cont;::xt Ins/" ook wanne,:;r b;::ide s{'gmentell nid tantosyI· 
labisch djn. De 'instrusive stop' mod hier, ~wenals in/ en /s/~ coronaal zijn, met 
/ui de spedJicatie [-cont] delen en met de lsi de spec1i"icatie [-·nasaal]. Dan heb-
ben ,;ve het, in Iettergreepfinalc posit-ie, over It/. 20 gaat de naam Grondstra 
vermoeddlik terug op de \~-aternaam De (Trons, niet op *Orond; lets derge1\iks 
ge.!dt vermoeddijk voor Lintstm" naast Linstra, waarschijnlijk (~en variant van 
Lenstra. 'len derde kan een 'Hollandse' of'hollandiserende' :~pelling de vonnen 
<ntstra> en <nd..:stra> tot gevolg gehad hebben. Hierdoor en door een event:uek 
'imn.18ive stop' staan nd;;tm en nf,'m'a niet altijd 0]) (~en lijn met de etyroo1ogi
sehe fInale nd en nt in de reguliere Viroordenschat. 

1n de vonning van aardrijksku.udige namen van het type in (1) is een dee! van 
het basiswoord vaak getrunk;::erd: 

Lermne1' 
.') bt !. rae. :.en 

'~Lernmersterlalld I LeHlsterland 
*Drachtenster I Drachtster Compagnie 

Onze verzamdi:ng van relevante an:rdrtjkskundlg;:: namen (in het appendix) bevat 
geen namenwaarin -ster voorafgegaanwordt door een lettergreep met een :~j\Na. 
Dit leidt tot de hesc:hrijvende genr:.ralisatie dat oster bl~ikbaar niet voorafgegaan 
kan ';,vorden door een lettergreep met een sjwa (vg1. Visser 1994: 12,'1-). Is dat wd 
het geval dan wo1'dt .. er gebruikt: 

(9) KDllum 
Dokkum 

*KoUlunster j KoHumer 
*Dokknmster / Do.kkurner 

In dit opzicht is de door hrich H.oekstra (1998) geschetste allornortle bl~ikbaar 
nog niet verstoord. 

In aUe -ster-namen van hd tYVe in (1) draagt de iettergreep onmid
de.llijk voorafgf:i.and aan het sl1ffixkkmtoon; het reit dat de kkmtoon ook in 
een straatnaam als Kadalsferwei OJ} de 1ettergreep omniddelljjk.vMr -ster ligt 
(KaDALsterwd) toont dat hie1' spra.ke is van een prosodische mori()logie die 
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wordt gestuurd door het pri11cipe dat ·ster ded moet uitmaken van een strikt 
tmche'isch 'venstcr'. (22) 

H.e:tzelfde patroon kan menwaame:men in famiHenmnen op -stra; vgl . 
. Ebeling (1993: 113; 1995: 749), die onder meer het voorbeeld Lemstra noemt, 
dat hij in vcrband brengt met Lemmer. Fen andere 'voorbedd lS lhemstra (en 
niet *Triemensim). Familienamen np ·stra bestaan vrijwel zonderuitzonde!111g 
UiL 8~n ~~nkdetrochee. De noodzakeJ\jke verkorting kan ook elders in het ba
s1swoord plaatsvinden: 

(10) 01deboanl 
Ureterp 
JVfunnikezul 

*Oldeboarnstra / Boarnstra ,I Boonstra 
*Urekrpstra ! Terpstra 
*Munnikezijlstra! Zijlstra 

Door middel van hetzelfae mcchm:rlsme is op basis van plaats~namen als Has .. 
kerdifken en Surhuizurnerdtik de BaatH Dt.fkstra (-JrHaskerdUksfra, *Surhuizu
merdijkstra) tot &tatld g<:.kmne:n. 

De tl1lncatie betreft ook in a,mlr~rkskundjge namen van het t:YTle in (1) 
vaak het linker deel van het hasislvoord: 

(11) nroBr~jp ! Dronryp 
OldcoUWCll 
Oldenuwen 
Uit11uizenneeden 

*Dronrypsterdyk,l Rypsterdyk 
*Oldeous::emijegea / Oustern:uegea 
*Oldeousterhaule ,I Ousterhaule 
"'Uithuizenneedster / .Meester! Meister 
/Miister 

'iierg(:iijk ook in,\von<:oYsnamen aJs *'APf.1ingedam.yter ! Damsier <: Appingedmn. 

-.'Iter maakt dee! nit van Ce:ll trochelsch 'venster'; daartoe hccht het zieh blijkbaar 
vaak aan de vvortc1. Worte.lderivatte is in het .Fries nid ongewoon, getuige bUv. 
skooipiein, skoalke naD.stskoalle, Hethestaan van -stt.T-namen ah Akmarijpster· 

polder « Akmarjjp), Dykshornserpolder «L~;4i~'!horn), ,S-moUe Eesterzanding 
«.Smalie F'e), (';o~~ngartioster Poelen (.:..(j'o{ngarijp), Kuikhornstertille en Kuik·· 
horrlstervaart « Kuikhorne, KiAkherne) etc. toont eehter dnt de reduct1e van het 

(2:11 Dit geldt ook 'loor atgekide vwuweltike persoonsaanduidingen in de stall

dHarJtwll (De IhlS &. Trommelen J.993: 190 .. 192.). De enige lXltzollderingen zlin woo!" 
den als 'misdadigster' en. 'VE"\jwillip:ter', aI gaat ook hier <,.an osier gem sjwa-iettergreep 
yooraf. 
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basiswonrd tot de \Xlortel niet alt~jd piaat~; vindt, in tegenstelHng tnt tnmc:atie van 
onbekJemtoonde iettergrepen cum de rechtermnd van het basiswoord. 

Het trocheYsche 'venster' en de gevoIgen die het kan hebben voor de 
t'echterrand van het basiswood is in dde opzicht(;.n een aIgemem:, tendentie. 
AlJereerst betreft het, bd1~lve aardri;jkskundige namen v~n het t.ype in (1), ook 
de eveneens met ··ster afgdeide inwonersnamen en appdlaUva, alsmede tilrni·· 
1iel1am~~n op --stra. Ten tweede vindt men de e.ffeGh~n en.;an ookin vadeteiten 
van hetNederland:" 'v'erge1tJk.: 

(12) Diemen 
IJeerleIl 
(]ulpen 

*Diemener ! Diemer, Diemen.s 
'J,< Heerlenerheide ! Heerlerheide, IJeerlens 
*C:rulp~merberg / Gulperberg, (luJpens 

En ten derde ztill de effecten ervn:n onk zichtbaar in bijvoorbeeld de meervouds· 
vonnlng; zoals a1 rneennaah geconstawerd gaan lneervoudsvonnenbij voorkellr 
uit op (:en trochee (dok!er .. DOR~ters, maar doctor -- doc'J."()ren, canon· CAnons, 

rnaar kanon - kajVONizen). 

Dat het hier gaat (un eel) tendentie en niet een h.arde regel b11ikt uit 
'Oulpener bier' - al ZOl1 men hier teg(min kunnen brengen dat Ciulperberg een 
sarnenstell1ng is, maar (Julpener bier hoogstens een gelexicaliseerde woord
groep; 'vergelijk de *Heerler /Heerlense markt, a~~ *Houter /Houtense kerk. In 
vedJand met namen voert dit lOt de hypothese dat er vom comp1exe woorden 
(zoals ~;amenste1hngen) geeD sprake is van een tt'ndentie maar w'e! degel~jk van 
een harde prosodisch-modblogische regel. 

Het bovenstaande.moge illustreren dat <:-1' aan aardr~iksku.ndlge nanlen ook in 
taalkundig opzicht heel interess~nte kanten kUl1nen zitten. -ster h11jkt, evenals 
z~jn broer~je -stra, een bistOJi<;ch gmnnnaticalisatieproduct te zUn. De genoemde 
aardrUksk'.ll1dtge namenmet --ster blijken zelfs synchroon in verschiHende 
0pzlchten bodend te zijn. Nan, en van het type in (1) worden, evenals lnwoners
namen en appellativa rnet .. stet; uitsl'tl1tend gevormd op basis van eeIl toponiem; 
110m het overige w~iken ze rnorfblog1sch nauwdijks af van 'ge'vvone' 'vvoordcn. 
F()uologisch gedragen ze zich in geeu erikeI opzlcht anders dan 'ge\vone~ WHOI" 
den. Zo bf.,zien vers;:,hillen ze nid van wat taalku:ndige:n zouden bestempden 
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als 'natm.u·lljk' taahnateriaaL ·ster maakt, rnet'stra, ded nit van een 'iNeb van 
tlam(~ll dat dus :::tIs zodr:mig in verschillende opzichten deel uitmaakt van het 
web van 'Nom-den van het Fries en he[ NederIands (verge1~ik Wlnkkr 1900: 
Booij 200.5). 

Vom onze vrielld en (hdaas scheid end) colkgalon (i'oeman zal dit 
geen compleet nieuw 1Dzicht z~in. Wel hopen we hem met deze kleine st:udie op 
aangmlame J:naar ook inteHecmeel enigszins uitdagende ')vtjze wat n.i.em:ve re·i
ten, verbanden en zeIt's enkde toetsbare hypotheses te hebben gepresenteerd. 
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E:en niet··uitputtf.,:nde ltist van ·ster·:plaatsmnnen van het type i:o (n. De plaatsen 
Eggen in Friesland, tenzij <mders aangegeven. 

N~w.m 

Abbegasterketting ! Ahbegeaslerkeatting 
.A.bbegaasteropvaart 
A.kkerwoudsteibroek 
Akkerwuudstervaart 
Akroarupsterpolder 
Bechsterwarren! Beets1:er 'werren 
.f3ei.~tsteI/':'''vvaag / 13e~~tsters\'veaGh 

Beetstervaart 
Boamsterhim 

BOHmster Be ! Ie 
Bmekstervvoude i Hroekster,\,viUd 
Brnekstel'vaart 
Cm:nbuursrerpad 
P·'ly,·'te<>rdl"p,,) (C~ 'i __ .h~ t ..... ~ . \.,... ... t ~l~1 

DdtStrahuizen ,/ Delf.&1:erhuzen 
D~iksterburel1 ! Dyksterbuorren 

Dijkswnveg (bij Nes, Fr.) 
Draalsterhllizen i Draeisterhuzen 

Drachtster Compag)1ie 

Dmeb.tster .Hemvei 
Drachtstervaart 
Draisterland 

Draisterrneer 

Dreis1:er GQUW (K·I-1.) 
D:iksl10rnsterpolder 

CVt'rmOl.~deUjke) basi§ 
Abbega / Abbegea 
Abbega / Abbegea 

Akmarijp 
Beets 

Beet'! 
BOQrne ,I Hoarne ("\;\latemaam) 
of Oldeboorn (plaatsnaam) 
Boorne! Boarne of OldeboolTJ 
Bikbroek ('1) 
Bllebroek (?) 
Crunbuur 
A'Ppingedam. 
D<:lf 
de z~~edijk 
(Ca.<;par de Robles d~ik) 

(de zeedlfk) 
subst. draai': dra11e 
(.f<r. voor een bep,type brug) 
Drachten (oorspr. De Noorder .. 
en ZlXldel'drachten) 
Dracllten. " 
Drachten " 
subst draa:.!,/ dt'aije 
(Fr. vool' een bepxype brug) 
subst. draai i dnrUe 
(Fr. vour een bep.t}'Pe brng) 
Dreg! Drei 
Dykshome 
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Ee&terga i Jistergea 
.Ecstcrhoeve 
Eesterweg 
Ef.~st':r Opvaart 
Srnalk Eesterzanding 
Goengarijpster Paden 
Oytsjerkster.boeke 
Hamsterborg (C'rr.) 
Hihnahuister Molc:opolder (Gr.) 
Hllmahuistenveg (Gr.) 
Hoornsterzwaag / Hoamsters\veach 
? i::lumsterland (('fr.) 
Jubbegaster Komper~je 
KadalsterV'lei 
Kaik\1;:~jksterdiep 

(Hoogf.,zand·.sappemeer, Or.) 
Kiester:lijl / Kiestersyl 
K~jk in de Lange Huister \V~jk 
(Hoogezand-Sappenwer, Or.) 
Kootsterrnolen 
KootstertiHe ;' Koatst<:rtille 
Kuikhonlstertille 
.Kuikhomstervaart 
Le~~kstermeer (Or.) 
LeenstertiHen (Gr.) 
.Le,:~stemle(~den (Gr.) 

Lerns1erhoek 
L,:~msterhop 

Lmnsterland 
Lukster Heawei 
Lukster ·TYnje 
Luxter Hoek 
Opsterland 
Oude DijkBterweg (Schemutia, Gr.) 
Oudelveg&tervaart! /\ldeweisterfeart 
Olw/stm--Nijegea! Oustemtiegea 

94 

Be 
Ec 
~.; ., 
L\.:· 

Be 
SmalleEe 
Goengar~ip ! Goi'ingaryp 

DenHam 
HiJmahuis (in LutJcgast) 
Hihnahuis (in LuUegast) 
D·, J~fovv. ('!\ . .:; . .[ ,!l '.I 

Jubbega 
Kadal 
Kalkwijk 

De Kooten i De Koaten 
De Kooten ! De .K.oate:n 
Kuikhome :' KUkherne 
Kuikhornc / Kflkhernc 
Leek 
.LeerlS 
HeiligcrJee" Westerke 
Lelmner / De Lemmer 
Lermner ;' Dc Lemmer 
Lemmer 
LU}('woude ! Lukeswalde 
Luxwonde :' Lnkes'vvaJde 
tuxwollde! Lukeswalde 
<" Upsaterland (A.D. 1395) 
OudeD~ik 

Oude 'Neg 
Oideousven 



Ouwsterhaule i Ousterhaule 
t(otstergaast / Rotstergast 
Rot..o;;;terha1.1Je 
.Rypsterdyk 
Sch<lrsteiiJ-rug! Sk8TsterbrGge ! 
De Skarren 
ScharsterImJd / SkarsterHln 
Scharster R~in 
SehaldebmJrster JVlolenpolder (Gr.) 
Skingster Feart! Schingster Vaart 
Skingsterdyk / SchingsterdUk 
Steenkerkster Kerkhof 
(in Luiqjeberd) 
Surhulsterveen / Surb{lSterter:rn 
T'ietjerkstraded ! 'lyt~jerksteraded 
Veemvoudsterwal/ Fea:mv§ldstcrwi:ll 
Vliet<,;terji~nne (Leemvarden) 
Vrml\;vhuurtstennolen 
(Le~~u.'vvarderaded; Het Bildt) 
\Varf'stenno1en! War.Q~terrnune 
Wildervr:m.ksterdallen (Or.) 
Zansterdiep ,I Zansterpijpje 
(Appingedam, Gr.) 

Oldeou:wen 
Rottum 
Rottum 
Dronrijp ,I Dronryp 
De Scharren ('gemene grond') 

D~~ Scharren :' De Skarmn 
De SchmTen ,: De Skarren 
S,;:baldebu:ren 
Schbgen / Skingen 
Schlngen! SldngeD 
Steenkerk 

Surhuizum / Su:rbuzuD1 
Tietjerk:' Tytsjerk 
Veenwou&:.n! h:.anwMd 
Vliet 

\;V' Hdt.crvan.k 
Zand 
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