
voornamen ln -trfleslancl
Over Friese namen, patroniemen en meernamigheid

Doreen Gerritzen

In Frieslønd, the naming of children shows far more characteristic properties than the
other provinces of the Netherlands. The HSN Datarelease gives a unique opportunity
to study the first names given to Frisian children during 1770-1922. First a presenta-
tion and typification of the 50 mostfrequent names is given. Some names are found in
the whole country, some are characterístic for the northern provinces, and some are
Frisian names. Tb fix the Frisian names in our material, we use a database of 20.000
first names (Van der Schaar, 2000); it can be found on www.meertens.knaw.nl)
of which about 25Vo has the label 'Frisian'. The analysis shows thøt about half of
the population in Friesland during 1800-1922 had a Frisian name. About half of
the children with a second first name (only 13,27o has more than one name) has a
patronyme - a typical phenomena in Frisian naming - , the father's first name in
declined form as a second name , expressed by a genitive-s . The highest socíal classes
hardly give patronymes, but they do like to give more than one first name . Most of the
frequent names in Friesland given during 1983-1999 are nomes that have a national
popularity, although there are some Frisian nømes among them. If we look at the
names that show a concentration in Friesland we find not only a dominant presence of
Frisian names, but also of traditional names. This suggests a more conservative
attitude towards the name choice of Frisian parents.

Inleiding

De naamgeving aan kinderen vertoont in Friesland de meeste eigenheid van alle pro-
vincies in Nederland. Men spreekt zelfs van Friese namen. Nu zijn er ook in andere
delen van het land typerende namen en karakteristieke kenmerken van namen te vin-
den, zoals Sjeng in imburg en de namen op -o in Groningen (Wubbo) en op -chien in
Drenthe (Annechien), maar Friesland spant op dit punt de kroon. Het is overigens niet
eenvoudig om vast te stellen wat nu precies Friese namen zljn,maar we zullen in dit
artikel een poging ondernemen. Om het typerende van de voornamen in Friesland in
de juiste context te plaatsen, wordt eerst een schets gegeven van de meest frequente
namen.

In het tweede deel komt een andere bijzonderheid van de Friese naamgeving ter
sprake, namelijk het voorkomen van patroniemen. Een patroniem, ook wel vaders-
naam, is de voornaam van de vader, meestal met een -s en soms de toevoeging van -z
of -zoon, en staat tussen de voornaam en de familienaam. Een (fictief) voorbeeld is
Halbes in de naam Sytske Halbes Feenstra. Onderzocht wordt in welke mate dit
naamtype voorkomt en welke vorrnen gebruikt worden. Tot slot komt een ander
aspect van meernamigheid aan de orde, namelijk de vraag of er een verband is tussen
het aantal namen en sociale klasse, ofwel: is meernamigheid deftig? Het onderzoek is
gebaseerd op de HSN Datarelease Friesland 01, hierna aangeduid met HSN-bestand.
Het bevat de namen en geboortedata en -gemeente van 5605 kinderen, met de namen,
de leeftijd en het beroep van de ouders.
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De top-50

In het HSN-bestand vinden we niet alleen de namen van2164 meisjes en 2841 jon-
gens, maar ook de namen van hun ouders. voegen we de dochters en de moeders
samen, dan komen we op 8369 naamdraagsters; de zonen en de vaders vormen teza-
men een groep van 8339 naamdragers (niet altijd is de naam van de vader bekend).
Deze mensen zijn geboren tussen circa r'770 en rg22.Dit is een periode waarin de
naamgeving in sterke mate door de vernoemingstraditie werd bepaald. De kinderen
werden als regel vernoemd naar familieleden. veelal kwamen eerst de grootouders
van het kind aan de beurt en bij de volgende kinderen in het gezin de tantes en ooms.
Daarom vertoont de naamgeving in deze periode een heel stabiel patroon - mode-
trends zullen we beslist niet aantreffen.r we laten daarom een vergelijking door de
tijd, al met al meer dan een eeuw, achterwege.

In de top-25 van de vrouwen vinden we op de hoogste posities namen die typisch
zijn voor het noordelijk deel van Nederland, zoals Antje, Trijntje en Grietje. overi-
gens kunnen we aannemen dat voor een deel van de naamdraagsters zal gelden dat in
het dagelijks leven Friese vormen van deze namen werden gebruikt. De namen die als
Fries zijn te herkennen, vinden we ook goed vertegenwoordigd, onder meer Janke,
Jeltje, Akke, Baukje en Tjitske. Tot slot vinden we enkele namen die in heer Neder-

Tabel 1 . Top - 5 0 F rie s e v o orname n ( c irca I 77 0 - I 92 2 )

Vrouwen
l. Antje
? Triintie
3. Grietje
4. Aaltje
5. Jantje
6. Janke
7. Jeltje
8. Geertje
9. Anna
10. Akke
11. Johanna
12. Maria
13. Pietje
14. Hilrje
15. Elisabeth
16. Baukje
17. Tjitske
18. Klaaske
19. Maaike
20. Froukje
2l. Hendrikje
22. Rinske
23. Sijtske
24. Aafke
25. Aukje
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26. Neeltje
21 . Tietje
28. Hinke
29. Sjoukje
30. Geeske
31. Jetske
32. Dieuwke
33. Marijke
34. Martje
35. Jitske
36. Catharina
37. Minke
38. Ytje
39. Wijtske
40. Willemke
41. Doetje
42. Fokje
43. Cornelia
44. Dirþe
45. Eelkje
46. Jacoba
47. Sijke
48. Geertruida
49. Wytske
50. Hend¡ika



Mannen
1. Jan
2. Pieter
3. Johannes
4. Hendrik
5. Klaas
6. Jacob
7. Wiliem
8. Anne
9. Genit
10. Di¡k
11. Douwe
12. Cornelis
13. Geert
14. Harmen
15. Sjoerd
16. Jelle
11 . Albef
18. Marten
19. Kornelis
20. Bauke
21. Gerben
22. Andries
23. Tjeerd
24. Roelof
25. Auke

Bron: .I/SN D atare le as e F rie s land 0 l

26. Sipke
27. Durk
28. Lieuwe
29. Berend
30. Fokke
3l. Ruurd
32. Pier
33. Egbert
34. Freerk
35. Sijtze
36. Folkert
37. Jacobus
38. Wieger
39. Wiebe
40. Hessel
41. Thomas
42. Evert
43. Petrus
44. Frans
45. Sake
46. Tjerk
47. Minne
48. Wijtze
49. Hans
50. Jakob

land aan te treffen zijn,te weten Anna, Johanna, Maria en Elisabeth. Bij deze vormen
is het erg onwaarschijnlijk dat ze als roepnaam gebruikt zijn. Ongetwijfeld zal ook
hier het Fries in het gebruik van de namen zijn sporen hebben nagelaten.

Bij de mannen zijn de meest frequente namen verdeeld over namen die typisch
zijn voor het noordelijk deel van Nederland, zoals Pieter, Klaas en Willem, en de alge-
meen Nederlandse namen als Jan, Johannes en Cornelis. Net als bij de vrouwen kun-
nen we, althans voor de meeste namen, aannemen datzeblj de verkorting in het dage-
lijks leven invloed van het Fries hebben ondergaan. Daarnaast vinden we Friese
namen als Anne, Douwe, Sjoerd en Jelle.

De Friese naamgeving kenmerkt zich door een rijke verscheidenheid, er komen
veel verschillende namen voor. Willen we nu het Friese karakter van de namen in het
HSN-materiaal opsporen, dan is het goed de blik tot buiten de top-25 te vemrimen.
We constateren dan dat het aandeel Friese namen hoger ligt.

Ook in de top-26-50 zien we algemeen voorkomende namèn (Catharina, Cornelia;
Thomas), en ook enkele katholieke namen en naamvoÍnen (Jacobus, Petrus, Frans),
maa¡ de Friese namen voÍnen de hoofdmoot. Interessant zijn Durk en Tjerk. Beide
gaan terug op dezelfde naam, die in de vorm Dirk en Diederik het meest gangbaar is.
Durk is een Friese vorm van Hollands Dirk, terwijl Tjerk authentiek Fries is.
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Bij de vrouwenzagen we zowel in de top-25 als in de top-26-50 verschillende
namen op -ke, zoals Tjitske, Hinke en Geeske. Soms is deze uitgang als vrouwelijk te
herkennen, zoals in Jan+ke, Klaas+ke en Willem+ke, maar namen op -ke zijn ook bij
de mannen veel te vinden. In de top-25 zagenwe al Bauke en Auke, nu zien we Sipke
en Fokke (de laatste is een twijfelgeval, want de 'k'kan ook uit de stam, Folk-, ver-
klaard worden; in Sake behoort de 'k'tot de stam: Oudfries sake, Nederlands zaak
'strijd, rechtszaak').'?Verderop in de ranglijst vinden we meer mannennamen met een
verkleiningsuitgang: Eelke en Eeltje, Jouke, Jentje, Hielke, Wopke en anderen. Dit
soort mannennamen is typisch voor de Friese naamgeving, in de rest van Nederland
vinden we de inheemse verkleiningsuitgang alleen bij vrouwennamen.3 Het zal daar-
om niet verbazen dat er 46 namen in het materiaal te vinden zijn die bij zowel mannen
als vrouwen voorkomen (bij enkele ervan kunnen we vermoeden dat het geslacht van
de naamdrager verkeerd is ingevuld). op een totaal van 2114 verschillende namen is
dat overigens een bescheiden aantal, zodatwe de sekseneutrale naam niet als kenmer-
kend voor de Friese naamgeving mogen beschouwen. Tabel2 geeft een overzicht van
de gevallen, waarbij de paren met een frequentie van I bij een geslacht zijn weggela-
ten.

Tabel2. Overzicht van voornamen die aan zowel mannen als vrouwen zijn gegeven
(paren met een frequentie van 1 bij een geslacht zijn weggelaten)

Vrouwen Mannen

Anne
Emke
Gepke
Jantje
Jentje
Luitje
Sjouke
Yke

Bron: flSN D atare le as e Frie sland 0 l

De eerste naam, Anne, staat tussen haakjes, want het gaat hier bij mannen en vrouwen
om een verschillende naam. Bij vrouwen is het een variant van Anna, de bijbelse
naam (de moeder van Maria), bij mannen is het een Friese naam, uit de Germaanse
naamstam arn- 'arend'.. Bij Gepke is er een duidelijk overwicht aan vrouwen, bij
Sjouke aan mannen. Bij de laatste ligt voor het benoemen van een meisje Sjoukje
blijkbaar meer voor de hand. Een mannelijke tegenhanger met Gep- (of Geb-) is in het
HSN-materiaal niet te vinden.'Bij Yke, Luitje en ook Emke is er geen duidelijke
voorkeur voor een van beide geslachten. wel is dat het geval bij Jantje en Jentje. De
eerste is duidelijk favoriet bij de vrouwen, de tweede zien we vaker bij mannen.

J

5
20

198
6
J
2
6

148
z
5
2

t6
2

20
8
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Friese nctmen

In de inleiding is er al op gewezen dat het begrip Friese naam niet eenvoudig te bepa-
len is. Als we naar de vorm en de etymologie kijken, dan valt op dat veel Friese namen
vleivormen zijn van Germaanse namen. In het algemeen kunnen we zeggen dat in
Friesland het Germaanse, tevens oudste deel van onze namenvooffaad zich beter
heeft kunnen handhaven dan elders. Door de kerstening zijn Germaanse namen in de
loop van de Middeleeuwen op de achtergrond geraakt. Ze moesten wijken voor chris-
telijke namen van Hebreeuwse, Griekse en Latijnse oorsprong, zoals Anna, Johannes,
Margaretha, Nicolaas en Petrus.6 Bij dit veranderingsproces was sprake van een
beweging van'zaid'naar'noord', hetgeen verklaart dat de inheemse (heidense)
namenvooffaad in Friesland beter bewaard is gebleven.t

Bij het bepalen van wat een Friese naam is, zijn verschillende criteria te hanteren.
Zokan de vraag gesteld worden of een naam kenmerken van het Fries vertoont. Dat is
bijvoorbeeld het geval met Sjoerd en Tsjerk, waar de beginklanken het Friese karak-
ter van de naam laten zien. Ook kan gekeken worden naar de regionale concentratie.
Vanuit dat perspectief zijn onder meer Rein en Folkert als Fries te bestempelen.8
Beide criteria leveren bij een omvangrijk bestand als het HSN-bestand onoverkome-
lijke methodologische problemen op. Het is ondoenlijk elke naam te onderzoeken op
kenmerken van het Fries, bovendien is het ontbreken ervan geen bewijs dat het geen
Friese naam is. Voor het vaststellen van de regionale concentratie ontbreken voorals-
nog de gegevens.'We kiezen daarom voor een andere manier om het aandeel Friese
namen te bepalen, namelijk met behulp van de regionale aanduiding in het bestand dat
de basis vormt van de Prisma Voornamen.e Dit bestand bevat ruim 20.000 voorna-
men, waarvan circa25%o als Fries is aangeduid.

Van de 2114 verschillende namen in het HSN-bestand staan er 636 (30,l%o) niet in
de Prisma Voornamen (bij de vrouwen 440 namen, bij de mannen 196; vanwege dit
grote verschil negeren we hier verder het onderscheid fussen mannen en vrouwen).
Van de 1478 namen die er wel in staan, worden er 777 door Van der Schaa¡ als Fries
aangeduid, datis 52,6Vo. Bekijken we de kwestie nu op het niveau van naamdragers,
dan zien we dat 9lAVo van de naamdragers een naam heeft die vermeld wordt in de
Prisma Voornamen. Van deze mensen heeft 48,8% een Friese naam. Met andere
woorden: ongeveer de helft van de bevolking in Friesland had in de periode i770-
1922 eenFriese naam.

Patroniemen

Winkler schrijft in 1900 dat het in Friesland nog wel gebeurt dat op de vraag: "ho hjit
er?" geantwoord wordt met de voornaam en het patroniem (vadersnaam). "Wil men
daarenboven den geslachtsnaam van dien man weten, dan moet men vragen: ho
skriuwt er him?".'o Nu kan het gebruik van patroniemen zich aan onze waarneming
onttrekken, want deze namen hoeven niet als officiële naam geregistreerd te staan.
Sterker nog, het is zelfs niet waarschijnlijk dat we ze zullen vinden in het HSN-
best¿ind, want patroniemen vallen vaak samen met bestaande achternamen en die zijn
in de naamwet verboden als voornaam." Desondanks zljnze ruimschoots voorhanden
in ons materiaal,zodat we kunnen vermoeden dat de ambtenaaÍ van de burgerlijke
stand afen toe een oogje heeft dichtgeknepen.

183



Het merendeel van de kinderen heeft slechts één voornaam, zij vallen wat betreft
de patroniemen buiten onze belangstelling. Bij de739 kinderen met een tweede naam
(= 73,2Vo van het totaal aantal kinderen) zljn er 20 van wie de naam van de vader niet
bekend is. In 7 van die 20 gevallen heeft de tweede voornaam de vorm van een patro-
niem - maar we kennen de voorrraam van de vader niet, dus we weten niet of het een
patroniem is - en in 2 gevallen is de tweede voornaam een achternaam (van de
vader?). Verder hebben 3 van de meisjes met een onbekende vader eenjongensnaam
op -s (Johannes, Cornelis) als tweede voornaam. Dat is opmerkelijk, maar er is niet
vast te stellen of het een patroniem is, aangezien de naam al op -s eindigt (Cornelis'
komt niet voor).

Bij 316 kinderen is de tweede voornaam een patroniem in de vorm van de voor-
naam van de vader + s, inclusiefHillebrands, voornaam vader Hellebrand (vermoede-
lijk een leesfout, want Hellebrand als voornaam is erg onwaarschijnlijk). Daarnaast
zien we enkele afwijkende vormen, namelijk: Jansen, voornaam vader Jan; Louwes,
voornaam vader Louw; Thijssen, voomaam vader Thijs. AI met al komen we op 319
gevallen. Daarvan zijner 163 dochter en 156 zoon, met andere woorden: het is beslist
niet zo dat jongens vaker een patroniem kregen dan meisjes .Dat zou men kunnen ver-
moeden, gezien het patriarchale karakter van patroniemen.

In 7 gevallen is de tweede voornaam van het kind dezelfde als de eerste voornaam
van de vader (steeds gaat het omjongens) en in 8 gevallen is de tweede voornaam van
het kind een afleiding van de eerste voornaam van de vader. Daarbij is er 5 keer spra-
ke van een vrouwelijke vorm, bijvoorbeeld Klasina uit Klaas, en 3 keer gaat het om
een variant, bijvoorbeeld Gerhard naast Gerrit.

In 47 gevallen is de tweede voornaam van het kind dezelfde als de eerste voor-
naam van de vader en eindigt die naam op -s (inclusiefHendricus - Hendericus). Door
die uitgang op -s is het onzeker of het een patroniem is. Typerend is in elk geval dat er
slechts 13 meisjes bij zijn, aanzienlijk minder dan de verwachte helft. Opmerketijk
qua vonn zijn Franzes uit Frans (2 maal) en Hanzes uit Hans. Tot slot zijn er 8 geval-
len waarin de tweede voornaam van het kind de vorm heeft van een patroniem, maar
niet overeenstemt met de voornaam van de vader.

Wanneer we naar de relatie met sociale klasse kijken, dan valt op dat bij de hoger
opgeleiden (klasse 5 en 6, zie volgende paragraaf) weinig patroniemen voorkomen.
Verschillen tussen de andere groepen (klasse I-4) zljn er niet. Mogelijk zijn er in de
hogere klassen meer mensen met een herkomst buiten Friesland vertegenwoordigd.
Met sociaal prestige heeft het al dan niet hebben van een patroniem vermoedelijk
niets te maken, want dan zouden we ook verschillen verwachten tussen de overige
klassen. Die zijn er op het punt van meernamigheid wel.

Meernamigheid en sociale klasse

Meernamigheid wil zeggen dat iemand meer dan één officiële voornaam of doop-
naam heeft. Gedurende de Middeleeuwen was het geven van meer dan één voornaam
ongebruikelijk en ook in de eeuwen erna was meernamigheid zeldzaam. Pas in de
achttiende eeuw komt de gewoonte langzaam op.'t Voor de periode van het HSN-
bestand mogen we aannemen dat meernamigheid een deftig imago had en dat er een
statusverhogend effect aan werd toegeschreven.'3 vanuit die gedachte is onderzocht
hoe de meernamige kinderen verdeeld zijn over de sociale klassen.
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In het bestand zijn op basis van het beroep van de vader van het kind zes groepen
onderscheiden. Om een idee te geven van de invulling vanzo'n groep, staat hieronder
een overzicht met enkele frequente beroepen per klasse. Tussen haakjes staat het aan-
tal kinderen per klasse (bij220 vaders stond geen code bij het beroep, deze zijn buiten
beschouwing gelaten).

Klasse I (1980)
Klasse 2 (835)

Klasse 3 (1251)

Klasse 4 (1091)
Klasse 5 (122)

Klasse 6 (60)

IVN
Klasse I 91,1
Klasse 2 87 ,5
Klasse 3 86,3
Klasse 4 85,1
Klasse 5 68,8
Klasse 6 459

2VN 3 VN8,7 0,2r29 0,s13,2 0,5t3A o,s26,2 4,138,3 t6,7

dagloner, arbeider, werkman
boerena¡beider, fabrieksarbeider, kleermaker, schippers-
knecht, visser, zeeman
bakker, smid, kastelein, schipper, schoenmaker, slager,
timmerknecht, timmerrnan, winkelier
koopman, boer, Iandbouwer, veehouder
fabrikant, hoofd der school, (hoofd)onderwijzer, stuur-
man, kapitein
apotheker, dokter, predikant

Tabel 3 . Percentage kinderen met I of meer voornamen per sociale groep

0,7

4VN

0A
0,8

0,1Gemiddeld 87,3 II,9

Bron: .É1SN D atare le as e Frie sland 0 l
In tabel 3 staat het percentage kinderen met 1,2,3 en 4 voornamen per sociale groep.
Er is geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes, aangezien er geen verschil-
len tussen hen zijn wat betreft het aantal namen. Te zien is dat het percentage eennami-
gen afneemt naamate de klasse hoger wordt. Vooral de breuk tussen klasse l-4 en 5-6
is overduidelijk. Kortom, meemamigheid is een kenmerk van de hoogste sociale groe-
pen. Overigens is er op het niveau van de namen zeTf geen nadrukkelijk verschil in
naamgeving, ook niet bij de kinderen met meer dan twee namen - metdeze nuancering
dat er wat meer typisch katholieke namen bij zitten.'' Al met al is het niet zo dat de
namen in de hoogste sociale groepen afwijken van de namen in de andere klassen.

Moderne naamgeving

'We constateerden eerder dat in de periode 1110-1922 ongeveer de helft van de Frie-
zen een Friese naam droeg. Ook in het beeld van de frequente namen was het Friese
karakter van de naamgeving te herkennen. Voor de moderne voornaamgeving wordt
aangenomen dat de regionale bepaaldheid grotendeels verloren is gegaan.'s Gaat dit
ook op voor Friesland? Het antwoord op die vraag kan niet eenvoudigweg 'ja'luiden,
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zoals uit tabel 4 kan worden afgeleid. De lijstjes bevatten de 25 meest frequente
namen van kinderen geboren in Friesland in de jaren 1983-1999 (AKV/ staat voor
Algemene Kinderbijslag Wet).' ó

Tabel 4. Top-25 van voornamen in het AKW-bestand ( 1983-1999)

Meisjes
l Anna
2. Nynke
3. Sanne
4. Esther
5. Femke
6. Iris
7. Linda
8. Marije
9. Laura
10. Ilse
11 . Maaike
12. Johanna
13. Antje
14. Grietje
15. Rianne
16. Kim
1'l . Marijke
18. Chantal
19. Anne
20. Marieke
21. Trijntje
22. Elisabeth
23. Lisa
24. Sandra
25. Marrit

Jongens
1. Jan
2. Johannes
3. Hendrik
4. Pieter
5. Sander
6. Mark
7. Jelmer
8. Dennis
9. Jeroen
10. Stefân
11. Willem
12. Klaas
13. Jacob
14. Kevin
15. Patrick
16. Peter
l7. Martijn
18. Niels
19. Jelle
20. Thomas
21. Arjen
22. Erik
23. Johan
24. Marco
25. Gerrit

Bron; S o c iale v e r ze ke r in g s b ank, v o or namen Al g emene Kinderbij s la g Wet ( AKW )

De moderne namen die een landelijke populariteit genieten, voffnen de dominante
groep. Voorbeelden zijn Sanne, Esther, Iris, Linda, Laura; Sander, Mark, Dennis,
Jeroen, Stefan. Daarnaast vinden we traditionele namen, die uit vernoeming te verkla-
ren zijn, zoals Johanna, Antje, Grietje, Trijntje, Elisabeth (Anna is een twijfelgeval,
want die geldt ook wel als moderne naam); Jan, Johannes, Hendrik, Pieter, Willem.
V/aarschijnlijk hebben veel van deze kinderen een andere, veelal moderne roepnaam.
Daarnaast zienwe toch ookFriese namen: bij de meisjes Nynke, Femke en Manit, bij
de jongens Jelmer, Jelle en Arjen. Femke en Jelle zijn overigens landelijk populair.
Maaike, Marijke en mogelijk ook Marije zijn twijfelgevallen, want zij hebben tradi-
tioneel ook buiten Friesland naamdraagsters. Vermeld moet worden dat Nynke,
Femke, Marrit, Marije en Jelmer in de traditionele Friese naamgeving nauwelijks te
vinden zijn, althans als officiële naam. Het HSN-bestand geeft de volgende aantallen
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(tussen haakjes): Nynke (0, wel Nienke (2) en Nijnke (1)), Femke (a), Manit (1),
Marije (0, wel 1 Marijen) en Jelmer (6).

Om te bepalen welke namen typisch zijn voor Friesland (vergelijk de paragraaf
'Friese namen') is op basis van de landelijke frequenties in het AKW-bestand bepaald
welke namen voor meer danZí%o in Friesland voorkomen - ter vergelijking: de Friese
kinderen maken 4Vo uit van het totaal aantal kinderen.,t We komen dan op een top-25
waarin Friese namen sterk domineren (zie tabel 5). Nadrukkelijk moet gesteld worden
dat de namen in deze lijst geen zeldzaamheden zijn, want allen behalen zij een fre-
quentie van 100 of meer (de frequenties in de gewone top-25 lopen van 878 tot 317
voor meisjes en van 1566 tot 445 voor jongens).

Tabel 5. Top-25 vanvoornamen die voor minimaal25Vo in Frieslandvoorkomen

Meisjes
1. Nynke
2. Antje
3. Grietje
4. Trijntje
5. Marrit
6. Froukje
7. Baukje
8. Jildou
9. Sjoukje
10. Sietske
11. Tineke
12. Berber
13. Tjitske
14. Aukje
15. Wietske
16. Rixt
17. Jitske
18. Janke
19. Jeltje
20. Klaske
21. Hinke
22. Dieuwke
23. Hilrje
24. Amarins
25. Geeske

Jongens
1. Jelmer
2. Arjen
3. Anne
4. Douwe
5. Jurjen
6. Auke'7. Tjeerd
8. Bauke
9. Folkert
10. Wiebe
11 . Hessel
12. Jelte
13. Lieuwe
14. Jouke
15. Reinder
16. Fokke
17. Durk
18. Ruurd
19. Rienk
20. Eelke
2l. Hylke
22. Wieger
23. Sjouke
24. Hielke
25. Wietze

Opmerkelijk is dat bij de meisjes Antje, Grietje en Trijntje hoog genoteerd staan. Dit
duidt erop dat deze namen, die vroeger in heel noordelijk Nederland tot de meest fre-
quente vrouwennamen behoorden, zich vooral in Friesland hebben kunnen handha-
ven. De Friezen zijn blijkbaar wat behoudender dan de overige inwoners van de noor-
delijke provincies. Afwlzig zijn de eerder genoemde Maaikã, Marijke en Marije, die
dus inderdaad ruimer in gebruik zijn (een tegenvoorbeeld in de lijst is Tineke, die
eigenlijk ook een landelijke spreiding kent). Ook Femke en Jelle zijn niet in tabel 5 te
vinden.Zlj zijn, als eerder gezegd, landelijk populair.
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Conclusies

Het HSN-bestand levert prachtig materiaal voor naamkundig onderzoek. Het biedt
een representatieve steekproef uit de Friese bevolking en verschaft naast de voorna-
men allerlei extra informatie. Zo is het voorkomen van patroniemen alleen goed te
onderzoeken als ook de voornaam van de vader bekend is. Nooit eerder is een groot
bestand beschikbaar geweest met de voornamen van zowel het kind als de vader.
Doordat duizenden individuen vertegenwoordigd zijn, kan niet alleen een betrouwba-
re lijst met veel voorkomende namen worden opgesteld, maar is het ook mogelijk een
beeld te krijgen van de minder frequente namen. De top 26-50 bleek opvallend meer
Friese namen te bevatten dan de top-25. Ook voor het geheel was het Friese karakter
van de naamgeving duidelijk zichtbaar: ongeveer de helft van de bevolking droeg in
de periode 1770-1922 een Friese naam.

Omdat het beroep van de vader bekend is, was het mogelijk verschillen tussen
sociale klassen te bestuderen (overigens staat, indien van toepassing, ook het beroep
van de moeder in het bestand vermeld). Daarbij is gekozen voor het verschijnsel
meernamigheid, dat, zoals op grond van ander onderzoek werd verwacht, inderdaad
een kenmerk van hogere sociale klassen is. Op het niveau van de namen zelf is een
verschil tussen sociale klassen moeilijk aan te tonen, hoewel verder onderzoek wel-
licht subtiele verschillen aan het licht kan brengen.'8 Ook de regionale verscheiden-
heid binnen Friesland is niet aan de orde gekomen. Er zljn aanwijzingen dat speur-
werk naar dit verschijnsel boeiende kennis kan opleveren.re Wanneer op den duur het
materiaal van alle Nederlandse provincies beschikbaar komt, dan zijn de verschillen
van streek tot streek vanuit nationaal perspectief te bestuderen. Ongetwijfeldzalhet
HSN-project in de toekomst een rijke bron zijn voor naamkundig onderzoek.
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