Patroanen yn ferlytsingsnammen 1
Willem Visser (Fryske Akademy)

Ynliedend
Der binne espeltsjes persoansnammen dy't mei-inoar gearhingje, bygelyks it
neikommende rychje2:
(1)

Lolle (m), Lolke (m), Loltsje (f), Lolkje (t), Lolktsje (1)

De manljusnamme Lolle is de basis, dêr't de oare nammen mei ferlytsingssuffiksen fan óflaat binne. Sokke persoansnammen mei ferlytsingssuffiksen
si! ik hjir as ferlytsingsnammen beneame. 3
Frysliin rint der yn it Nederliinske nammeliinskip ût, meidat ferlytsingsnammen yn it Frysk net allinnich foar froulju, mar ek foar manlju brûkt
wurde kinne (Gerritzen (1999:208-209, 211; 2001b:182». Sa is Lolke in
manljusnamme, wylst Loltsje, Lolkje en Lolktsje frouljusnammen binne.
Fryskpraters witte yn 'e regel presys, oft der mei in ferlytsingsnamme in
manminske of in frouminske oantsjut wurdt, dat dêr moat in beskate systematyk yn sitte. Yn dit stik wol ik in begjin meitsje mei it neigean fan watfoar patroanen oft der op dit stik fan saken binne, mei oare wurden, mei it
neigean fan hoe't it Frysk hjir 'yninoar sit'. Dêrby kies ik foar in syngroan
perspektyf, d.w.s. ik wol neigean wat de hjoeddeistige systematyk is, sûnder
dat ik dy yn syn ûntstean ferklearje wol.
Ferlytsingsnammen binne om oare reden aars ek nijsgjirrich genóch.
Alderearst hat men yn sokken it ferskynsel fan' e dûbele ferlytsing, lykas yn
Lolkje en Lolktsje:
(2) Lolkje: Lolle+-ke+-je
Loktsje: Lolle+-ke+-tsje

Yn Lolkje en Lolktsje hat men twa ferlytsingssuffiksen efter inoar. By ferlytsing fan haadwurden komt dat net foar.

Hjirby wol ik Siebren Dyk, Karel Gildemacher, Jarich Hoekstra en de redaksje fan
dizze bondel tank sizze foar it kommentaar op eardere ferzjes fan dit stik.
T en om' steane foar 'frouljusnamme' en 'manljusnamme'.
Yn § 1.1.1 hjimei si! ik neigean, aft wiere ferlytsing fan persoansnammen wol
mooglik is.
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Troch ferlytsingsnarnmen krijt men, yn it twadde plak, sicht op it eardere
ferlytsingssysteem yn it Frysk: wylst Lolke en Nynke jin as gewoane nammen oankomme, binne de ferlytsingswurden holke en hanke feràldere en
dêrmei ûngewoan wurden (neidat se nei alle gedachten earst in haart
allinnich mar mear tsjin bern brûkt binne).
Ferlytsing fan persoansnammen moat dus wat oars wêze as ferlytsing fan
haadwurden. Mar wat binne dan krekt de oerienkomsten en ferskillen tusken
dy twa? Dêr wol ik it yn §1 earst oer hawwe. Yn §2 komme dan de patroanen yn ferlytsingsnammen op it aljemint, wylst der yn §3 mei in pear
einslutende opmerkingen in ein oan dit stik komt.

1 Ferlytsing fan haadwurden en fan persoansnammen: oerienkomsten
en ferskillen
Yn dizze paragraaf wol ik neigean wat de oerienkomsten en ferskillen
tusken ferlytsing fan haadwurden en fan persoansnammen binne. Yn § 1.1
komt it funksjonele aspekt fan' e saak op it aljemint, yn §1.2 de foarmkant.

1.1 It ferskil yn funksje tusken haadwurden en persoansnammen en de
gefolgen foar ferlytsing
Al wurde persoansnammen ta de haadwurden rekkene, op grûn fan har spesifike funksje hawwe se binnen dy klasse fan taalelelninten in hiel eigen
plak. Yn §1.1.1 wol ik dêr earst yn syn algemienens wat oer sizze. Dêrnei
komme de gefolgen fan dy spesifike funksje foar ferlytsing oan ' e oarder: it
bestean bliuwen fan ' e neffens de hjoeddeistige systematyk feràldere ferlytsingsnammen (§ 1.1.2) en de spesifike kar fan it lidwurd by ferlytsingsnammen, wannear't dy net unyk identifisearjend brûkt wurde (§ 1.1.3).

1.1.1 Haadwurden en persoansnammen: beneame versus identifisearje
Haadwurden wurde benammen brûkt om nei saken yn 'e werklikheid te ferwizen, oars sein, om dy saken te beneamen. Der wurdt dêrby net streekrjocht
ferwiisd. In haadwurd ferwiist yn earste ynstànsje nei it abstrakte konsept
fan in saak en yndirekt nei de konkrete ynstansjaasjes fan dat konsept yn ' e
werklikheid. Wannear't ien fertelt dat er in nije fyts kocht hat, wit it omsittend laach fuort wêr't dêr sa likernöch mei op doeld wurdt, want elk hat it
konsept 'fyts' yn 'e holle. De konkrete ynfolling fan dat lêste kin nei fernommen wurde: is it in racefyts, in beppe-fyts, in roeifyts, ensfh. Dy ferwi-
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zing nei in konsept wurdt de Ieksikaal-konseptuele betsjutting fan in haadwurd neamd.
De wichtichste funksje fan in namme is net it ferwizen nei in abstrakt
konsept, mar it identitisearjen fan ien konkrete, yn 'e kontekst bekende entiteit yn 'e werkIikheid (ferlykje Gerritzen (2001a)).4 In namme hat dan ek
giin leksikaal-konseptuele betsjutting. Wannear't der frege wurdt wat dy-endy namme no winliken 'betsjut' , dan kin men fansels wol wat sizze oer de
betsjutting fan 'e haadwurden dy't yn histoarysk-etymologyske sin ûnder dy
namme Iizze, mar dy jouwe de namme noch giin syngroane betsjutting.
Dat ferskil yn funksje hat gefolgen foar ferlytsing. In ferlytsingswurd hat in
fêste komposysjonele, leksikaal-konseptuele betsjutting: lyts haadwurd. 5
Wiere ferlytsingswurdfoarming kin allinnich op basis fan telbere haadwurden. Dat leit neffens Hoekstra (1998:83) yn 'e reden, "want in ferlytsingswurd ferwiist nei in Iyts eksimplaar fan itselde dat troch it grûnwurd beneamd wurdt; soks is allinnich moogIik at der mear as ien eksimplaar te ûnderskieden is". Wannear't net-telbere haadwurden ferlytse wurde, lykas yn
arkje, gerske, krytsje en swilkje, hat men te krijen mei singulatyffoarming,
d.w.s. mei it telber meitsjen fan in net-telber haadwurd. De betsjutting fan
sokke ferlytsingswurden is net 'Iyts haadwurd', mar 'ienheid fan haadwurd'
(Hoekstra (1986: 145)), al is der wol de konnotaasje fan lytsens.
Mei in persoansnamme wurdt in persoan identitisearre. Meidat sa'n namme op in yndividu tapast wurdt, heart er ta in spesifyk slach net-telbere
haadwurden. Ferlytsingsnammen kinne dan ek net primêr de betsjutting
'lyts persoan mei dizze namme' hawwe. 6
OarspronkIik fungearren ferlytsingsnammen as flaainammen, dat it wie
om 'e konnotaasje fan leavens, tearens en ynlikheid te rêden. Persoansnammen kinne fansels noch wol sokke konnotative ferlytsing ûndergean. Ik
jou dêr yn (3) in pear foarbylden fan (myn skeanprint):
(3) Ey Memke zis der hette folle fen (Feitsma (1955: side 6, rigel 14))
Mijn rerme Waatzke (Feitsma (1955: side 8, rigel 20))
No is Piterke ûtpoept (taskreaun oan Piter lelles)
Troch se mei in grutte letter te staverjen wurde nammen yn 'e skreaune taal apart
set.
Guon ferlytsingswurden hawwe in spesifike betsjutting krigen en binne sa
leksikalisearre, bygelyks karke 'ynvalideweintsje', beamke 'strûk' en hûske
'toilet'. It betsjuttingsaspekt 'lyts' kin dan frijwat op 'e eftergrûn reitsje. Sa kin
men bêst sizze Wat hawwe jim ~jir in grut hûske. Der binne ek moai wat
ferlytsingswurden sûnder syngroan grûnwurd, dy' t dêrom ek leksikalisearre binne;
it giet om gefallen lykas touke, yntsje en krookje.
In persoansnamme lit him wol kombinearje mei it eigenskipswurd lyts, lykas yn
lytse Lolke en lytse Lolkje. Yn dizze kontekst slacht lyts net sa lyk op lingte, mar
mear op äldens (sjoch WFT, s.v. lyts, skift 3).
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Pibe wurdt Pibeke (gjin Püpke/Pypke), Alle wurdt Alleke (gjin Altsje),
Jan wurdt Janke (mei b]) (en gjin Jantsje) (Hoekerna (1965:63, noat
1»

Sokke ferlytsingsnammen kinne it bêste mei in eigenskipswurd as leaf en
bêst omskreaun wurde: memke en Piterke betsjutte safolle as 'leave mem' en
'bêste Piter' .7
Earder hie in ferlytsingswurd itselde grammatikale slachte as de net-ferlytse
~jergader, it systeem fan ferlytsing wie transparant (Hofmann (1961».
Ferlytsing fan persoansnammen moat dan ek in transparant proses west
hawwe. Gerritzen (1999:208-209) wiist derop, dat de Germaanske ferlytsingsnammen foar froulju en manlju brûkt waarden, mar dat ferlytsingsnammen foar manlju yn it Nederlänsk yn de midsieuwen hieltyd mear mijd
waarden en sa wei wurden binne. Ferlytsing fan persoansnammen koe doe
maklik omynterpretearre wurde as in middel om frouljusnammen of te lieden en sa ek produktyf wurde. Gildemacher (1995:143, noat 30) suggerearret dat it ferlet fan it foarmjen fan frouljusnammen mei ferlytsingssuffiksen
yn it Frysk op rekken skreaun wurde moat fan it hieltyd fierder ynkoartsjen
(ofsliten) fan 'e manljusnammen. Mar dat kin it hiele ferhaal net wêze, want
ferlytsingsnammen binne yn it Frysk net oan frouljusnammen bûn, al binne
der wol (folIe) mear ferlytsingsnammen foar froulju as foar manlju. Der wie
sa't it liket ek ferlet fan in moai ienfäldich wurdfoarmingsprosedee om fan
in namme in dêrmei gearhingjende nije namme te meitsjen en sa de nammefoarried (systematysk) ût te wreidzjen.

1.1.2 It bestean bliuwenfan 'e áldeferlytsingsnammen

De distribûsje fan 'e ferlytsingssuffiksen is yn 'e rin fan' e tiid feroare en de
neffens de älde systematyk foarme ferlytsingswurden binne weiwurden. De
ferlytsingsnammen dy't neffens dyselde älde systematyk foarme binne, binne
lykwols fleurich bestean bleaun. Dat komt omdat it persoansnammen op
harsels wurden binne. WinkIer (1898) hat it yn dat ferbän oer "geijkte namen". In 'itige namme' häldt de foarm dy't er hat. In 'itige' ferlytsingsnamme koe op syn bar wer it ûtgongspunt foar in nije ferlytsingsnamme
wêze. Sa binne de rigen mei-inoar gearhingjende nammen lykas yn (1)
ûntstien.

Piterke, Pibeke en AUeke binne manljusnammen, wylst se it 'itige' patroan fan in
frouljusnamme hawwe, sjoch (54)/(55) hjirnei; dat is in sterke oanwizing, dat it
hjir om syngroane ferlytsing giet.
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Dat de ferlytsingsnammen har op sa'n grutte skaal sette kinnen hawwe, sil
te krijen hawwe mei de gewoante fan it ferneamen. Dy soarge derfoar, dat de
ferlytsingsnammen yn har hiele hear en fear trochjûn waarden en sa ta 'itige
nammen' wurde koenen. 8

1.1.3 De determinearder by jerlytsingsnammen 9
Ferlytsingswurden - en haadwurden yn it algemien - wurde yn ' eregel
beselskippe fan in lidwurd, dêr't in spesifike(re) beneaming/ferwizing mei
mooglik wurdt (sjoch ek § 1.2.1 hjirnei). De funksje fan persoansnammen is
yndividuele identifikaasje, sjoch § 1.1.1 hjirfoar. Spesifiker kin net en dêrom
hoecht in persoansnamme yn 'eregel gjin determinearder by him te hawwen. 10
No is it sa, dat ien en deselde namme meastentiids troch mear persoanen
droegen wurdt. It kin nedich wêze om spesifyk nei ien of mear fan sokke
persoanen te ferwizen. Ta dat doel moat in persoansnamme nei de klasse fan
,e telbere haadwurden transponearre wurde. Identifisearret in persoansnamme ien konkrete persoan, in transponearre persoansnamme is in gewoan
haadwurd mei in (abstrakte) leksikaal-konseptuele betsjutting: 'persoan dy't
dy-en-dy namme draacht' . Transponearre persoansnammen kinne yn fêste
(idiomatyske) ferbiningen foarkomme, sjoch bygelyks it WFT, s.v. Jan I en
Griet /. Sokke nammen kinne ek in determinearder by har hawwe en yn it
meartal foarkomme ((Hoekstra (1986:141-142), Gerritzen (2001a». Ik jou
dêr yn (4) in pear foarbylden fan:

10

Mei ferlytsing kin der maklik fan in manlj us- in froulj usnamme makke wurde, dat
by femeamen wolris nedich is. Wannear' t pake Lolke femeamd wurde moat en der
is allinnich in froulik bernsbern, dan hoecht pake him mei lytse Lolkje net tekoart
dien te fielen. En oarsom mei beppe Lolkje har mei lytse Lolke ek femeamd
achtsje.
Dit ûnderwerp liket mear yn §1.2 hjimei te passen; de foarmkant fan 'e ferlytsingsnamme is hjir lykwols funksjoneel beskaat.
Yn it sudlike part fan it Dutske taalgebiet hawwe persoansnammen lykwols altyd
in lidwurd by har, bgl. der Peter en die Anna. Soks komt yn guon Skadinavyske
dialekten ek foar (Jarich Hoekstra, persoanlike meidieling).
Wannear't it om 'e yn 'e kontekst bekende dokter, dûmny, master of notaris giet,
kin sa'n beropsoantsjutting as in persoansnamme begjinne te fungearjen en it dan
sûnder lidwurd dwaan, lykas yn dokter moat komme, dûmny hat my wolris mear
ferfeeld as fan 'e moarn, master moat de bern mar goed oanpakke en 11Y sille fan
'e middei even nei notaris ta. De grins tusken haadwurd en namme is hjir dus
floeiend. Dat jildt ek foar haadwurden dy't in lokaasje oantsjutte. Wannear't ien
seit ik moat noch even nei buon'en ta, dan giet it om 'e bekende buorren fan it
bekende doarp, dy' tas namme fungearret. Yn it Skiermûntseagersk komt soks mei
darp, dyk en dûn foar, bygelyks yn nooi darp (to) 'nei it doarp (ta)', it paid nooi
dyk to 'it paad nei de seedyk (ta)' en by dun dal, op 'by it dun del, op'.
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(4) Dat is de Jan/de Jantsje dêr't ik dy oer ferteld haw
Nee, dy Jan/dy Jantsje bedoel ik net
Der wurkje twa Jannen/twa Jants.jes by us
Der hat in JanIin Jantsje foar dy skille ll
Transponearre persoansnammen krije it meartal neffens de regels foar de
haadwurden, dat wy krije Jannen en Jantsjes, krekt lykas mannen en mantsjes.
Mar transponearre ferlytsingsnammen ferskille fan ferlytsingswurden wat
de kar fan 'e determinearder oangiet. Ferlytsingswurden hawwe determinearders dy't lykop geane mei it beskate lidwurd it, de determinearders fan
ferlytsingsnammen geane lykop mei it beskate lidwurd de, lykas by de netferlytsingsnammen. Dat kin grif op rekken skreaun wurde fan 'e sterke tendins om oantsjuttingen fan libbene wêzens, en dêrûnder foaral minsken, oan
it lidwurd de te keppeljen en oantsjuttingen fan dingen aan it. Yn it gefal
fan ferlytsingsnammen giet soks tsjin 'e regel yn dat ferlytsingswurden it
lidwurd it by har hawwe. 12 De bûging op it eigenskipswurd fleurich/nuver yn
it is in fleurige Durk/it is in nuvere Durkje, sjoch ek noat 11 hjirfoar, is sa te
ferklearjen; ferlykje it is in fleurich wurk/it is in nuver wurkje, dêr't it eigen11

Besjoch de neikommende sinnen:
(i)

12
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It is in fleurige Jan/in fleurige Jantsje
Sa'n Jan/sa'n Jantsje dochs!
Dy Jan/dy Jant::.je dochs!
Ik haw (dy) hiele Jan/(dy) hiele Jantsje dêr net sjoen
Sa bist de Jan/de Jantsje wer dy't wy kenne
Domme Jan/Domme Jantsje, wat hast no wer dien

De persoansnammen halde hjir har unyk identifisearjende funksje, want it giet
hieltyd om 'e yn 'e kontekst bekende Jan en Jantsje. Mar dy wurde yn
kombinaasje mei in determinearder en/of in bûgd eigenskipswurd yn dizze sinnen
wat fan in 6fstan besjoen en ta in objekt fan observaasje en evaluaasje makke. Dit
gebrûk sit dêrmei tusken it unyk identifisearjende fan in suvere persoansnamme
en it algemien beneamende/ferwizende fan in transponearre persoansnamme yn.
Wat soargelyks hat men by wurdpearen as it each - de ieneach, it ear - de neepear
en it (ûn)ferstán - de ûnferstán, dêr't dizze tendins sterker is as de regel dat it
rjochter lid fan in gearsetting it lidwurd fan 'e hiele gearsetting beskiedt. Sjoch
foar mear hjiroer Hoekstra en Visser (1996:56-58).
Transponearre plaknammen hawwe, sa't men ek ferwachtsje soe, it lidwurd it,
sjoch bygelyks it Ljouwertfanfoar 1900 en earm Dokkum (sûnder bûging op it
eigenskipswurd). In meartalsfoarm leit by in plaknamme net yn 'e reden. Binne
der lykwols mear plakken mei ien en deselde namme, dan is in meartalsfoarm wol
mooglik, bygelyks yn der binne trije Nessen/Aldegeaen yn Fryslán.
Plaknammen dy't altyd it lidwurd de by har hawwe, lykas De Jouwer kinne yn
transponearre gebrûk neffens myek it foar har krije: it De Jo uwerfan hûndert jier
lyn. In plaknamme mei it soe dat net oars mei wêze moatte. No heart it It
heidenskip fan hûndert jier lyn my wat nuver oan, mar dat si! komme, omdat taal
in tsjinnichheid yn twa gelikense eleminten efter inoar hat.

skipswurd foar it it-wurd wurk en it ferlytsingswurd (it-wurd) wurkje net
bûgd wurdt. 13

1.2 De foarmkant fan ferlytsing

Yn dizze subparagraaf gean ik yn § 1.2.1 earst nei, wêr't ferlytsing fan haadwurden lykop giet mei dy fan persoansnammen; yn § 1.2.2 gean ik dêrnei op
'e ferskillen tusken dy twa yn.

1.2.1 Wêr'tferlytsingswurden enferlytsingsnammen Iykop geane

Yn it Frysk kin yn begjinsel fan elk telber haadwurd in ferlytsingswurd
makke wurde troch der in ferlytsingssuffiks oan fêst te meitsjen. Der binne
trije fan sokke suffiksen, -je, -tsje en -ke. Hok suffiks oft oan in haadwurd
fêstmakke wurde moat, hinget derfan of, wêr't dat haadwurd op ûtgiet. It
makket dêrby neat ût oft it om in inkel bylûd of om it einichste bylûd fan in
kloft giet. De 'stomme e' dêr't gans haadwurden op ûtgeane, telt foar ferlytsing net mei, der wurdt sjoen nei it bylûd of lûd derfoar. Yn (5) jou ik de
distribûsje fan' e ferlytsingssuffiksen:
(5)

-je nei felaren (g/ch, k, ng 14 )
-tsje nei de fjouwer tosklûden I, dit, n
-ke nei alle oare bylûden (hip, f/v, m, r, z/s) en nei alle lûden

Ferlytsingswurden hawwe yn it iental in determinearder by har dy't lykop
giet mei it beskate lidwurd it, ek wannear't it grûnwurd in de-wurd is.
Fierders hawwe se altyd in meartal op -s, wylst net-ferlytse eigen haadwurden op in 'stomme e' de meartalsûtgong -en hawwe. It foarbyld yn (6)
mei dat yllustrearje:

13

Yn 'e literatuer kaam ik de neikommende sinnen tsjin (myn skeanprint):
(i)

14

't Loddrig Zwopk lay ynne miede (Feitsma en Bosma 1962, side 6, rigel 1)
Noch sjocht us mem har seIs as 't rêdsum Sijke (postma 1978, side 51)

Opfallend is dat der mei it lidwurd 't ek gjin bûging op 'e eigenskipswurden
loddrig en rêdsum is. lt giet hjir beide kearen om in rigel ut in fers, dat it metrum
kin der sines ta dien hawwe, dat hjir foar in net-bûgd eigenskipswurd, en dêrmei
foar it lidwurd it, keazen is. Mar de dichters hawwe dit dochs ek as grammatikaal
korrekt taalgebrûk oanfield, mei men oannimme.
Nei -ng wurdt it bylûd -k- tusken haadwurd en ferlytsingssuffiks yn skood: ring rinkje.
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(6) de/dy/dizze panne - de pannen
it/dat/dit pantsje - de pantsjes
By ferlytsingsnammen giet it om deselde trije sul1îksen mei gauris deselde
distribusje, wylst in einichste ' stomme e' likemin telt. Foarbylden binne yn
(7) te finen:

(7) mei -je:

Aachje, Foekje, Harinkje
mei -tsje: Jeltsje, Sjoerdsje, Tetsje, Rintsje
mei -ke: Fobke, Gofke, Hamke, Hepke, Herke, Hiske, Jaaike, Boaike,
Bieuwke

Sa't wy yn § 1.1.3 hjirfoar sjoen hawwe, hawwe transponearre ferlytsingsnammen ek in meartal op -s.

1.2.2 Wêr'tferlytsingswurden enferlytsingsnammen ut inoar geane
Yn dizze subparagraaf komme de ferskillen tusken ferlytsing fan haadwurden en fan persoansnammen op it aljemint. It giet dêrby om dûbele ferlytsing (§ 1.2.2.1), om it ferlytsingssuffiks -y (§ 1.2.2.2) en om oerbliuwsels fan
in álder systeem fan ferlytsing (§ 1.2.2.3).

1.2.2.1 Dûbele ferlytsing 15
By persoansnammen komt dûbele ferlytsing in moai soad foar. Dêr jilde yn
begjinsel deselde beheiningen foar as foar inkele ferlytsing. Yn (8) haw ik
oanjûn, hoe't dûbel ferlytse nammen fan inkel ferlytse nammen aflaat binne:

15
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Boelens (1984,1987) lit sjen, dat dûbele ferlytsing fan haadwurden by taalwinning
wol in skoftke foarkomme kin.
Yn it Midfrysk lykje ek dûbel ferlytse haadwurden foar te kommen. Yn Starter syn
Friesch Pastorel fan 1621 lêze wy: "lek sel dijn holle schien versjaen / Mey
kanckjes/ mey kanckjes / En dy twa ponjetjes jaen / Om dijn snie-wyte hanckjes"
[myn skeanprint, wv] (Feitsma (1957:31), rigel 22-25). Gysbert Japicx hat û.o.
"Rea-goune Muwlkje" (Ljeafde Gjealpe, rigel 1) en "Berns muwlkjes" (Psalm
acht, rigel 5), wylst er it yn syn earste brief oan Gabbema oer "nuytke of nuytkje"
as farianten fan "Nuytce" hat. Faaks hawwe wy hjir mei it suffiks -kje te krijen,
dat men syngroan nei wurden op -ng oannimme kinne soe, mar dat earder dan sa't
it liket in rommere distribusje hie.
Yn it Afrikaansk komt dûbele ferlytsing op beheinde skaal ek foar. Donaldson
(1994:486) seit yn syn paragraaf oer ferlytsingswurdfoarming: "Many common
words only occur in the diminutive form, e.g. ertjie 'pea' , mandjie 'basket', meisie
'girl', mossie 'sparrow' . Such diminutives can be further diminutized, due to the
attrition of the root from which they are derived, e.g. ertjietjie, meisietjie, etc."

(S)

dûbel ferlytse nammen

a. fan nammen op -je
-chAé
-kAé
-n(g)kAé

---+

-chje
-kje
-n(g)kje

b. fan nammen op -tsje 16
-ltsAé
-dsAé
-tsAé
-ntsAé

---+

-ltske
-dske
-tske
-ntske

c. fan nammen op -ke
-b/pké
-fké
-rké
-ské
-lûd+ké
-t/d+ké
-l+ké
-m+ké

---+

-bkje
-fkje
-rkje
-skje
-lûd+kje
-tikje
-lkje
-mkje

(Wybkje,Oepkje)
(Aafkje)
(Herkje)
(Ynskje)
(Aukje, Feikje, Lieukje)
(Etkje)
(Hylkje)
(Ymkje)

It part -je fan -tsje en it suffiks -je op himsels fungearje as in fonologyske
ienheid (Visser (1992». Dêrom koe de einichste sjwa hjir ek net los skrast
wurde, mar -je as gehiel al.
By de nammen op -ehje, -kje en -n(g)kje, sjoch (Sa), koe nei it skrassen
fan it part -je op grûn fan 'e einichste bylûden -eh, -k en -ng allinnich wer
foar it suffiks -je keazen wurde. Dûbele ferlytsing wie yn dit gefal dus op
strukturele grûnen net mooglik.
By de nammen op -ltsje, -dsje, -tsje en -ntsje, sjoch (Sb), koe nei it skrassen fan -je fan wegen -s allinnich foar -ke keazen wurde: -ltske, -dske, -tske
en -ntske. Ik kin dêr lykwols gjin ûndûbelsinnige foarbylden fan bybringe.
Nammen op -ltske haw ik hielendal net fûn en nammen op -dJtske en -ntske,
lykas Hedske/Hetske en Neantske, binne struktureel ambigu, sa't ik yn (9)
oanjou:

16

Nei d wurdt -tsje tsjintwurdich as -sje skreaun, dat Sjoerd+-tsje komt as Sjoerdsje
foar de hearen.
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(9) a. -tske: (-d/t/n)+ts1é+ke
b. -tske: (-d/t/n)+tsé+ke
Einichst -tske (-dske) lit him op twa wizen analysearje: of -tske is in kombinaasje fan it ferlytsingssuffiks -tsje, dêr't it part -je fan skrast is en dat
dêrnei -ke efter him krigen hat, sjoch (9a), of it bestiet ût it àldere
ferlytsingssuffiks -tse, dêr't nei it skrassen fan 'e einichste 'stomme e' it
suffiks -ke oan fêstmakke is, sjoch (9b).
Inkel yn (8c) hat men dûdlike getallen fan nammen mei dûbele ferlytsing.
Neidat fan 'e nammen op -ke de einichste 'stomme e' skrast wie, bleau der
in foarm op -k oer, dêr't allinnich it suffiks -je efter past. It ferlytsingssuffiks
-ke hat fan 'e trije ferlytsingssuftiksen fierwei it grutste berik, dat earder
noch grutter wie; sa kin men it ûnbidige tal ferlytsingsnammen op -kje
ferklearje (sjoch ek (43) en (44) hjirnei).
Yn Anktsje, Jouktsje, Lolktsje, Rinktsje en Sjouktsje, sjoch (40) hjirnei, hat
men ek dûbele ferlytsing: Jou+-ki+-tsje. Yn dit gefal is it suffiks -tsje
fêstmakke oan in foarm op -k, dat by haadwurdferlytsing net foarkomt. Yn
in namme as Sytske stiket ek dûbele ferlytsing: Siti+(t)si+ke; it suffiks -(t)se
is lykwols feràldere (sjoch ek §2.1 hjirnei). Histoarysk sjoen hat men yn
nammen as Boaitskje en Goaitskje seIs trijedûbele ferIytsing: B/Goai+-tsé+
-ki+-je.

1.2.2.2 1t ferlytsingssuffiks -y

By persoansnammen komt it ferlytsingssuffiks -y in soad foar, sjoch it rychje
foarbylden yn (10):
(10) Gerry, Janny, Jappy, Jetty, Renny, Sippy

lt giet hjir om in jonger slach ferlytsing. Sipma (1952:126) fersuchtet: "In
moade dêr't men fan hoopje soe, dat er mar wer foarby wie, brocht ûs
jongesnammen as: Appy, lpy, Willy, Riny, en famkesnammen as: lmy, NeIy,
Hilly, Tiny, Jelly, Roely, Triny, Anny, Gerry, Janny, Wiky. Lokkich steane
hjir almeast noch better en folsleiner nammen njonken." Hoekstra (1998:86)
rekkenet -y ta de flaaisuffiksen. It àIdste foarkommen hat men foar 't neist
yn heity en memmyY Nammen op -y kinne yn begjinsel foar froulju en
17
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Hoekstra (1986:140-143) makket oannimlik, dat de sibskipstermen heit en mem,
lykas ek omke, muoike, pake en beppe, faak en folIe as persoansnammen fungearje.
Yn it Nederlànsk, Dutsk en Ingelsk wurde 'heit' en 'mem' ek in soad mei in ferlytsingsfoarm op -[i] oantsjut: pappie/mammie, Vati/Mutti, daddy/mummy.

manlju brûkt wurde, dat se op deselde streek set as de ferlytsingsnammen op
-ke en -tsje.
Oer de foarmkant fan -y merkt Hoekstra op: "Sa't oan 'e foarbylden
[Jappy (fan Jabik), Hepy (fan Heabeltsje), Sippy (fan Sibbeltsje), Jetty (fan
Jetske) en Sappy (fan Saapke) , wv] bliken docht, wurde by 6flieding mei -y
alle ûnbeklamme wurdlidden fan it grûnwurd skrast en wurdt in
stirnhawwende ploffer oan 'e ein fan it behoffene grûnwurd stimleas."18
Fierders is it sa, dat -y net allinnich yn it Klaaifrysk foarkomt, dêr't -je oan
it ein fan in wurd moai algemien as -y realisearre wurdt - ek yn 'e
ferlytsingswurden op -(ts)je -, mar ek yn it Waldfrysk, dat oan -je fêsthaldt.
Fierders leit -y giin beheiningen op oan it einichste bylûd fan 'e foarm dêr't
it oan fêstmakke wurdt. Dat betsjut, dat -y in ferlytsingssuffiks op himsels
iS. 19
De nammen op -y hearre ta de flaainammen. Merk op, dat it allegearre
trogeeën binne, it gewoane slach metryske foet yn it Frysk. Yn flaainammen
komme typysk de ûnmarkearre fonologyske patroanen oan it ljocht. Dat kin
ek it skrassen fan 'e ûnbeklamme wurdlidden en de stimleazens fan ' e
ploffer ferklearje. Flaainammen freegje lykwols om in eigen behanneling,
dat ik sil se der hjir fierders bûten litte.

1.2.2.3 Oerbliuwselsfan in àlder systeem fan fe rlytsing

Yn ferlytsingsnammen kinne gans oerbliuwsels fan in alder systeem fan ferlytsing oanwiisd wurde. Dêr sitte twa aspekten oan. Der binne, yn it foarste
plak, ferlytsingsnammen mei suffiksen dy't no net mear produktyf binne.
Winkler (1898:viii) neamt deselden yn (11) (sjoch ek §2.1 hjirnei):
(1l) -se:
-te:
-(e)le:
-tse(n):

Bjinse, Ealse, Eise, Minse, Rinse
Boate, Doaite, Jelte, Joute, Hoaite
Andele, Bartele, Oebele, Sibbe Ie
Atse, Betse(n), Boaitse(n), Doutsen, Feitse, Lutsen, Sweitse

Yn haadwurden komt -tse(n), faak 6fsliten ta -sen, op tige beheinde skaal ek
foar (Hoekstra (1998:85)), sjoch it rychje yn (12):
18
19

Dat lêste is gewoan by ferlytsingswurdfoarming, sjoch Visser (1989).
Yn it Nederlansk binne nammen op -<ie> ek hiel gewoan, sjoch bygelyks Annie,
Beppie, Gerdie, en Jopie; yn ferlytsingswurden komt -ie yn 'e utspraak ek in soad
foar, bgl. yn huissie, boompie, beessie. Yn 'e Germaanske buortalen hat men
nammers ek gans nammen en ferlytsingswurden op -[i], dêr't ik hjirnei in
stikmannich foarbylden fan jou: ut it Dutsk: Gabi (Gabriele), Rudi (Rudo/f), Ulli
(Ulrich, Ulrike), Kulli (Kugelschreiber) , Pulli (Pullover), Studi (Student); ut it
Ingelsk:Lexie (Alexandra), Kitty (Catherine),Johnny (lohn), hanky/hankie(handkerchiej), nappy/nappie (napkin), doggie/doggy (dog).
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(12) botsen, skeisen, oartsen, kynsen, faansen, lepsen, foltsen

Foar de measte Fryskpraters sil it by (11) oars gewoan om nammen gean,
net om ferlytsingsnammen, en by (12), foar sa fier't dy wurden noch bekend
binne, om haadwurden sûnder mear.
Der binne, yn it oarde plak, ek ferlytsingsnammen mei spoaren fan in
àldere, rommere distribusje fan it ferlytsingssuffiks -ke (ferlykje §2.2.2 hjirnei). It giet om gefallen lykas dy yn (13):
(13) -ke nei -dit:

-ke nei -I:
-ke nei -n:

Doetke, Eardke, Etke
Eelke, Hylke, Jelke
Janke, Minke, Nynke

Haadwurden op -dit, -I en -n krije no it suffiks -tsje. Sa binne der dûbelfoarmen mei it 'àlde' en it 'nije' suffiks ûntstien, lykas de pearen nammen
yn (14):
(14) Etke

- Etsje
Hylke - Hyltsje
Minke - Mintsje

Yn àlder Frysk kin men ferlytsingswurden as wurdke, holke en hanke oantreffe. 20 By de nammen mei dûbele ferlytsing fynt men de àlde distribusje fan
,e ferlytsingssuftïksen sadwaande allinnich oan ' e 'binnenkant'. Nim Lolkje:
yn it part Lolké- fynt men it suftïks -ke efter -I, dat no net mear kin. Dat
Lolke ta Lolkje ferlytse wurdt, is neffens it ferlytsingssysteem fan hjoed de
dei.
It hat der lykwols fan as koe ferlytsing by persoansnammen ek alhiel syn
eigen wei gean, los fan it systeem fan ferlytsing fan haadwurden. Sokke persoansnamme-spesitïke ferlytsing sil yn §2 hjirnei mear systematysk omtinken oan jûn wurde.

2 Patroanen yn ferlytsingsnammen
Lykas sein yn 'e ynlieding, Fryslàn rint der yn it Nederlànske nammelànskip
ut, omdat ferlytsingsnammen yn it Frysk net allinnich foar froulju, mar ek
foar manlju brûkt wurde kinne. Dat jildt foaral foar dyselden mei de alge20
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Haekema (1965:63) rekkenet holke as in faarm dy't tsjin bern brûkt wurdt (af
waard). Hoekstra (1998:83) neamt mear sakke ferlytsingswurden mei in 6fwikende
faarm, bygelyks jinkje (aars: fingerke), hynke (aars: hynderke) en kijkes (aars:
kokes).

rnienste fer1ytsingssuffiksen, -ke en -tsje, dy't yn ferban mei persoansnammen net systematysk as manlik of frou1ik spesifearre binne. 21
Dat wol fansels net sizze, dat alle nammen mei dizze twa suffiksen likegoed foar manlju as foar froulju brûkt wurde kinne. Wannear't der oan neiere kontekstuele betingsten fo1dien wurdt, binne sokke nammen meast allinnich foar man1ju of frou1ju te brûken. Boppedat, at mei sa'n kontekstueel
neier beskate namme op -ke of -tsje man1ju en frou1ju oantsjut wurde kinne,
is it meastentiids sa, dat it oanbe1angjende slach namme folIe gewoaner (frekwinter) foar ien fan twaen is. Dêr sil hjirûnder hieltyd op wiisd wurde. In
Fryskprater sil dan ek hast a1tyd fan in beskate fer1ytsingsnamme sizze
kinne, oft dêr in frouminske of in manrninske mei oantsjut wurdt. 22
Yn dizze paragraaf gean ik earst yn op 'e nammen mei de a1de suffiksen
-se, -te, -(e)le en -tse(n) (§2.l). Dêrnei behanne1je ik de ferlytsingsnammen
op -ke (§2.2), -tsje (§2.3) en -je (§2.4); de ûtkomsten wurde yn §2.5
gearfette. As 1êste komt yn §2.6 in a1gemien patroan op it a1jemint, dat los
stiet fan in beskaat suffiks.

2.1 Nammen mei de álde suffiksen -se, -te, -(e)le en -tse(n)

De ferlytsingssuffiksen -se, -te en -(e)le binne net mear produktyf en wurde
ek net mear as suffiksen oanfie1d. Foar de nammen dy't der histoarysk mei
foarme binne, 1eit it 1an der moai dûdlik hinne: it binne yn 'e gewoane regel
manljusnammen. Yn (15) jou ik in stikmannich foarby1den:
(15) foarbylden fan nammen mei -se, -te en -( e)le
-se:

21
22

23

Atse, Bjinse, Ealse, Einse, Eise, Heense, Hotse, Minse, Reitse,
Rinse23

Soks jildt ek foar de flaainammen op -y, sjoch § 1.2.2.2 hjirfoar.
Mar dat is altyd sa net. In foarbyld is de namme Simke, tink bygelyks oan de
skriuwster Simke Kloosterman en de äld-bewegingsman om utens Simke de Haan.
By net-ferlytsingsnammen komt dit ek foar. Sa is oan 'e skreaune foarm Anne net
te sjen, oft der in frouminske of in manminske mei oantsjut wurdt; yn 'e litspraak
is dat ferskil der wol, alteast yn myn dialekt: [ane] (f), [::>:ne]/[o.ane] (m).
Else is in frouljusnamme. Oars as yn de oare nammen op -se, wurdt -<s>- dêr as
-[z]- utsprutsen; dat kin ferklearre wurde troch de koartens fan it lûd [8]-, dy't
derfoar soarget, dat de rûzer de tredde posysje fan it rym fan' e syllabe beset, dêr't
in stimhawwende rûzer it ûnmarkearre gefal is (Visser (1997:49-52)). YnBjinse,
Ealse, Einse, Heense, Minse en Rinse beset de rûzer it fjirde plak en is er net bûn
oan stimhawwendheid. Yn Atse, Hotse en Reitse stiet de rûzer neist de stimleaze
ploffer t en kin dan net oars as stimleas wêze, omdat kloften fan rûzers/ploffers +
rûzers/ploffers altyd deselde stimspesifikaasje hawwe moatte. De stimleazens fan
'e rûzer yn Eise kin ik net ferklearje. Ferlykje lykwols de haadwurden alsem en
halsem. Der binne oars ek dy't yn Eise in -[z]- hawwe.
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-te:

Boate, Doaite, Feite, Jelte, Joute, Hoaite, Meinte 24

-(e)le: Andele, Bartele, Doekele, Dubbele, Eabele, Eagele, Easgele,
Ebbele, Gebbele, Habele, Hebbele, Hebele, Herkele, Ibele, Iggele,
Imele, Immele, Ingele, Jakkele, Jebbele, Jibbele, Jiebele, Jissele,
Joekele, Nummele, Oebele, Okele, Okkele, Rikele, Sakele, Seakele, Sekele, Seabele, Sibbele, Sibele, Teabele, Teakele, Tekele,
Tsjabbele, Tsjabele, Tsjêbele, Tsjibbele, Ubele, Wigele, Wiggele,
Wobbele 25

Nammen op it älde suffiks -tse(n) dêrfoaroer wurde foar manlju en froulju
brûkt, al giet it meast om manljusnammen, sjoch (16) foar foarbylden:
(16) foarbyldenfan nammen mei -tse(n)

manljusnarnmen

frouljusnarnmen
beide

Atse, Betse(n), Boaitse(n), Buitsen, Doetse, Etse(n),
Fetse(n), Frytsen, Feitse, Goa(i)tse(n), Grytsen,
Hertse(n), Jeltse(n), Jentse(n), Lutsen, Lutsen, Ytsen,
Sweitse, Ultse(n) (ûltse(n), ultse(n), ultse(n))
Fritsen, Getsen, Jantsen, Jeltsen
Di(r)tsen, Doaitsen, Doutsen, Martsen

Poar froulju kinne allinnich mar narnmen op -tsen, mei einichste -n, brûkt
wurde, wylst manljusnarnmen op -tse en -tsen ûtgean kinne. Narnmen dy't
foar manlju en froulju brûkt wurde kinne, moatte dan fansels op -tsen
ûtgean. Der soe hjir dan ek fan twa patroanen praat wurde kinne: manljusnammen op -tse en frouljus- en manljusnammen op _tsen. 26

24

25

26
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Doete is neffens WinkIer (1898:68) in manljusnamme, mar ik ken him allinnich
as frouljusnamme. Jante is ek in frouljusnamme.
By in foarm op -ele giet it altyd om in manljusnamme, op 'e haadwurden keppele
en rigele nei (dêr't keppel en rigellykwols neist steane).
In namme op -ele kin de earste stomme 'e' kwyt reitsje, dêr't dûbelfoarmen troch
ûntsteane, lykas Bartele - Bartle, Doekele - Doekie, Eabele - Eable, Jakkele Jakie, Ubele - Uble en Wig(g)ele - Wigie. Dy weifal is ût in driuw nei ritmyk te
ferklearjen: taal hat in tsjinnichheid yn ûnbeklamme wurdlidden efterinoar.
Sa'n namme koe de einichste 'stomme e' ek kwyt reitsje. Dêr koe in
manljusnamme efter wei komme (Easgel, Habel), in frouljusnamme Ubel, Sibbe!)
of in manljus- en frouljusnamme (Gebbei). Dy weifal past yn in rommer patroan
(Dodde - Dod, Duie - Dui, Bauke - Bauk, Hylke - Hylk), mei meast de koartere
foarm as frouljusnamme.
By nammen op -tse kin it ek gean om in namme op -se, neist ien op -t (-tte),
bygelyks Hitse (neist Hitte) en Jetse (neist Jette).

2.2 Nammen op -ke

Nammen op -ke kinne foar man1ju en foar frou1ju brûkt wurde, sjoch de
foarby1den yn (17):
(17) foarbylden fan nammen op -ke

manljusnammen
frou1jusnammen
beide

Auke, Bauke, Eelke, Hearke
Dieuwke, Maaike, Sijke
Doaike, Fepke, Frouke, Gofke, Imke, Simke

Om oan 'e weet te kommen, wannear't in ferlytsingsnamme op -ke mar
allinnich foar man1ju of frou1ju te brûken is, sil ik de kontekst foar -ke
besjen. Earst besjoch ik de konteksten dêr't -ke by gewoane ferlytsingswurden ek yn foarkomt, dêrnei dese1den dy't spesifyk foar fer1ytsingsnammen
binne.
As 'materiaal' haw ik de listen fan man1jus- en frouljusnammen yn Fryske
foarnammen/Friese voornamen brûkt, dy't systematysk neirûn binne. Dêrby
bin ik der fansels fan ûtgongen, dat it hjir om autorisearre en betroubere
listen giet. Ik haw my oan dy listen holden. Sa komt Wumke dêr allinnich as
frouljusnamme yn foar; en al hat my bliken dien, dat dat foar guon ek in
man1jusnamme is, hjir telt Wumke allinnich as frou1jusnamme. Ik nim oan,
dat it algemiene by1d fan 'e ûtkomsten fan dit ûndersyk net feroare wie, hie
ik Wumke ek ta de man1jusnammen rekkene. Sa't ik ek oannim, dat troch it
brûken fan in 1ettere ferzje as dy fan 1987, dy't ik ta myn fo1dwaan hie,
doe't ik mei dit ûndersyk oan 'e gong wie - it giet om dy fan 1992 en De
Haan (2002) - de ûtkomsten op details wol oars wêze sillen hienen, mar it
algemiene by1d net. Om maksimaal kontro1earber te wêzen, haw ik nei fo1sleinens stribbe ynstee fan te fo1stean mei it jaan fan allinnich mar in pear
foarbylden. Fierders binne alle nammen apart rekkene, ek deselden dy't oaninoar besibbe binne; sa steane Gauke en Gouke elk op har eigen alfabetysk
plak.

2.2.1 De kontekstenfan -ke by gewoaneferlytsingswurden

(18) -ke nei in lûd
man1jusnammen

Ake, Auke, Bauke, Beake, Boke, Bouke, Buke, Dake,
Doeke, Doke, Douke, Duke, Eake, Eike, Feike, Feuke,
Foeke, Fouke, Gauke, Gouke, Heike, Hoaike, Hoeke,
Hokke, 1eke, leuke, Joeke, Joike, Jouke, Leuke, Liouke,
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frouljusnammen

beide

Loeke, Louke, Mak(k)e, Oeke, Ouke, Peke, Pike,
Rauke, Reke, Rouke, Sake, Sjeke, Sjouke, Soeke
Akke, Baaike, Beauke, Bieuwke, Bjoke, Dieuwke,
Djoke, Eauke (SWH)27, Fijke, Foeike, Freuke, Frike,
Geike, Geke, Jaaike, Jeike, Jieuke, Joeke, Joke, Juke,
Keke, Kekke, Maaike, Muike, Oke, Seike, Sieke, Sijke,
Sike, Sjoaike, Tjieuke, Weike
A(a)ike, Boaike, Doaike, Eike, Eke, Frouke, Hauke,
Hike, Houke, Joeke, Leauke, Leike, Li(e)uke, Liuwke,
Louke, Meike, Sieuke, Siuwke, Sjeauke, Sjoeke, Sjûke,
Tieke, Tike

Faak en folIe giet it hjir om 'e kombinaasje fan in lang lûd en in heallûd.
Nammen as Baaike en Boaike hawwe dêrmei in wurdyntern rym, -aai- en
-oai-, fan trije posysjes. Foar in net-gearstald wurd is dat te lang, mar yn
gearstalde wurden, lykas raaike en boaike, is soks net ûngewoan. Ferlytsingsnammen litte har sa ek as formeel gearstald kenne.
(19) -ke nei stomme 'e'
manljusnammen
frouljusnammen

beide

Iseke, Nanneke, Oneke 28
Anneke, Enteke, Finneke, Gearteke, Gjebbeke, Griteke,
Hanneke, Hiddeke, Hilleke, Ineke, Inteke, Ynteke,
Janneke, Johanneke, Lineke, Metteke, Pabeke, Pebeke,
Reneke, Teetseke, Tineke, Wemmeke, Wenneke
Jenneke, Uneke

It giet by dit slach namme yn fierwei de measte gefallen om in frouljusnam-

me; der binne mar in hantsjefol manljusnammen en nammen dy't foar
frou~ju en manlju brûkt wurde kinne.
Wy hawwe altyd mei in trijewurdliddige foarm te dwaan, metrysk sjoen in
daktylus. 29 Dat hjir twa ûnbeklamme wurdlidden efierinoar steane, is ritmysk minder ideaal; it ferlet fan dit nammefoarmingsmiddel moat de minder winsklike ritmyk lykwols oerhelle hawwe. Oars as by de nammen op
-ele, wurdt de middelste stomme 'e' hjir nea skrast; men soe dan by in
besteande of mooglike (frouljus)namme ûtkomme, sjoch bygelyks de pearen
Anneke - Anke, Janneke - Janke en Tineke - Tynke.
27

28

29
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SWH stiet foar: Sudwesthoeke.
Dizze namme soe as Oaneke stavere wurde moatte, krekt sa't One (side 19 fan
Fryskefoarnammen/Friese voornamen) as Oane skreaun heart te wurden.
lohanneke is in fjouwerwurdliddige foarm. Froulju dy' t lohanneke hi te, wurde dei
en wei net om 'e nocht faak Hanneke neamd.

Krekt as by in ferlytsingswurd, telt by in ferlytsingsnamme de 'stomme e'
dêr't de besibbe net-ferlytsingsnamme op utgiet, net mei, der wurdt sjoen nei
it bylûd of lûd derfoar. Yn dit gefal telt dy 'stomme e' lykwols al mei, in ut
it hiele systeem wei besjoen ûngewoane sitewaasje. Dy kin der mei foar
soarge hawwe, dat der in apart froulik suffiks -eke ûntstien is. Neist
Gearteke bygelyks stiet net Gearte, mar Geart of Geartsje.
(20) -ke nei _b/_p30

manljusnammen
frou~jusnammen

beide

Fiebke, Gabke, Pypke, Rapke, Rypke, Upke
Bapke, Eapke, Fepke, Hobke, Lobke, Mapke, Oopke,
Peebke, Sa(a)pke, Swobke, Ta(a)bke, Ta(a)pke,
Waapke, Wabke
Abke, Ebke, Epke, Fopke, Gepke, Hepke, Hipke, Iepke,
Ipke, Ypke, Japke, Jepke, Jeipke, Jipke, Liepke, Lypke,
L(j)ipke, Lubke, Lupke, Popke, Repke, Sepke, Sibke,
Sipke, Sypke, Sjipke, Tsjapke, Tsjêbke, Tsjepke, Tsjipke, Webke, Wepke, Wybke, Wypke, Wipke, Wubke,
Wupke

1t is al sa, dat fan 'e nammen dy't foar manlju en froulju brûkt wurde kinne,
guon my eigener oankomme foar froulju (Gepke, Japke, Wypke) en oaren
faar manlju (Ypke, Sipke, Tsjipke); mar dat kin fansels mei ofuingje fan watfaar lju oft ik tafallich mei sa'n namme ken en dêrmei wurdt it wat persoanliks. Suver systematysk besjoen diskriminearret it einichste part -b/pke fan
in namme net tusken froulju en manlju.
(21) -ke nei -f/-v3 !
manljusnammen
frouljusnammen

beide

Syfke
A (a)fke, Alfke, Alofke, Baafke, Befke, Dufke, Eefke,
Gelfke, Iefke, Yfke, Jefke, Jiefke, Jifke, Liefke, Reilfke,
Roelfke, Roelofke
Gofke,Ofke

De tendins by dit patroan is kleardernoch dy fan in frouljusnamme. 32
(22) -ke nei -m
30
31

32

-b is stimleas faar -ke. Nammen ap -<bke> kamme wal faar.
-v is stimleas faar -ke. Nammen ap -<vke> kamme net faar.
Alofke en Roelofke falIe ûnder de generalisaasje dat it by in trijewurdliddige faarm
ap in ferlytsingssuffiks om in frauljusnamme giet, sjoch (54)/(55) hjirnei.
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manljusnammen
frouljusnammen

beide

Jemke, Jiemke, Jimke, Ramke
Alemke, Formke, Harmke, L(j)umke, Maamke, Nemke,
Pimke, Riemke, Sjamke, Tamke, Temke, Wimke,
Wymke, Wumke
Amke, E(e)mke, Femke, Fimke, Hamke, Hemke, Himke,
Hymke, Iemke, Imke, Ymke, Lamke 33 , Lemke, Limke,
Lymke, Namke, Remke, Rimke 34 , Rymke, Romke, Semke, Simke, Symke, Tsjamke, Tsjemke, Tsjiemke, Tsjimke, Wemke

Hjir is it ek wer sa, dat fan ' e nammen dy't foar manlju en froulju brûkt
wurde kinne, de iene my eigener oankomt foar froulju en de oare foar
manlju, mar dat kin ek wer wat persoanliks wêze. Suver systematysk besjoen
diskriminearret it einichste part -mke fan in namme net tusken froulju en
manlju, al is it tal suvere manljusnammen hiellyts. 35
(23) -ke nei -r
manljusnammen 36
frouljusnammen
beide

A(a)rke, Borke, Garke, Gerke, Harke, Herke, Hearke,
Hjerke, Jerke, Joarke, Terke
Poerke
Pierke

Dit patroan is fierwei it gewoanste foar manljusnammen. Dy hawwe meast
in frouljusnammefariant op -kje: Gerkje, Harkje, Herkje, Hearkje, Hjerkje,
Jerkje, Joarkje, Pierkje (Pjirkje, Pirkje), TerkjeY
(24) -ke nei _S/_Z38

manljusnammen
frouljusnammen
beide

33

34

35

36
37

38
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Anske
Binske, Dryske, Elske, Goalske, Goaske, Goeske,
Hánske, Helske, Hinske, Rinske
Eiske, Eske, Ienske, Inske, Ynske, Iske, Yske

Omdat Lamke meast as [lampka] utsprutsen wurdt, mei in saneamde 'ynkringende
ploffer' (intrusive stop), is Lampke by my in bleate staveringsfariant, dy't hjir net
apart opnommen is. Sjoch ek de noaten by guon nammen op -mkje yn (43) hjimei.
Rimpke rekkenje ik as in bleate staveringsfariant, sjoch de foarige noat.
Alemke, Formke en Harmke, al besteane de lêste twa ut twa wurdlidden, falIe
ûnder de generalisaasje dat it by in trijewurdliddige foarm op in ferlytsingssuffiks
om in frouljusnamme giet, sjoch (54)/(55) hjirnei.
Ik bin der net wis fan, oft yn 'e manljusnamme Tsjerke it suffiks -ke sit.
Alle nammen op -kje binne frouljusnammen, sjoch §2.4.1 en §2.4.2 hjimei.
-z is stimleas foar -ke. Nammen op -<zke> komme net foar.

It giet by dit patroan net om manljusnammen, mar om frouljusnammen en
nammen dy't foar froulju en manlju brûkt wurde kinne.
Diagroan besjoen giet it hjir faak om dûbele ferlytsing, dat wol sizze, dat
-ske yn -sé+-ke opdield wurde kin. Mar syngroan hawwe nammen as Elske
en Rinske in inkelfàldige relaasje ta Else en Rinse.
(25) -ke nei -dS/-ts 39
manljusnammen
frouljusnammen

beide

ldske, ltske, Ytske, Ritske
Atske, Betske, Bintske, Boaitske, Gaaitske, Gaatske,
Gdtske, Goatske, Gutske, Gertske, Getske, Graatske,
Gretske, Hantske, Hedske, Hetske, Hitske, Hoaitske,
Hoetske, Hotske, ldske, Ydske, lndske, Jaaitske, Jadske, Jetske, Neantske, Sytske
net fûn

De tendins by dit patroan is dy fan in frouljusnamme. Histoarysk sjoen giet
it hjir faak om dûbele ferlytsing, dat wol sizze, dat -d/tske yn -(d/t)sé+-ke opdield wurde kin. Mar syngroan hawwe nammen as ldske, Jetske en Sytske in
inkelfàldige relaasje ta lds, Jetse en Sytse.

2.2.2 De foar ferlytsingsnammen spesifike kontekstenfan -ke
(26) -ke nei _t/_d4Ü

manljusnammen
frouljusnammen

beide

Hantke, Nantke
Aaltke, Aamtke, Aa(r)tke, Antke, Atke, Doedke, Duotke, Etke, Hetke, Hidke, Hintke, In tke, Ytke, Otke,
Rjurdke, Ruerdke, Rurdke, Rjutke, Tea rtke, Tetke
net fûn

Botke soe hjir skoan passe, mar it is by myn witten allinnich in skaainamme.
De tendins by dit patroan is dy fan in frouljusnamme.
In namme op -tke heart jin minder gewoan oan. Soks jildt net foar
deselden op -lke en -nke yn (27) en (28) hjirnei, dy't likegoed in net mear
gongbere ferlytsingskontekst fan -ke sjen litte. It ferskil lit him suver fonologysk, yn termen fan kondysjes op wurdlidoergong, ferklearje. It kontakt
tusken twa wurdlidden is idealer neigeraden dat it earste wurdlid op in
sonoarder segmint utgiet en it twadde mei in minder sonoar segmint begjint.
39
40

-d is stimleas faar -ske. Nammen ap -<dske> kamme wal faar.
-d is stimleas faar -ke; nammen ap -<dke> kamme wal faar.
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It ideale kontakt hat men dus, wannear't it earste wurdlid iepen is, d.w.s. op
in lûd utgiet, en it twadde mei in ploffer begjint. Hantke, lelke en Nynke
wurde sa yn wurdlidden ferdield: (h~mt)clke)cr' Ud)crCke)cr en (niu)crCke)cr' It
wurdlidkontakt yn lelke en Nynke is goed, omdat -l en -n (-ng) (tige)
sonoare bylûden binne en k- krekt net. Yn Hantke dêrfoaroer is it kontakt
striemin, want -t en k- binne, as stimleaze ploffers, like sonoar. Dêrom
'bekje' de nammen op -tke minder as dy op -lke en -nke. De sekwinsjes -lken -ngk- komme ek yn net-gearstalde wurden foar: balke, tsjelke, polke,
molke; planke, slinke, bonke. Mar -tk- komt fierders allinnich mar yn
gearstalde (iterative) tiidwurden foar, lykas jûstkje, ruostkje en sly(tklie
,slydjeie'; yn ' e earste twa wurdt -t-, nei -s-, lykwols net utsprutsen
(Hoekstra (1985)). Gearstalde foarmen smite wol gauris bylûdkloften op dy't
net yn simpleksen fûn wurde.
(27) -ke nei -l

manljusnammen

frouIjusnammen
beide

Ailke, Bolke, Ealke, Eelke, Eilke, Ielke, Felke, Galke,
Galke, Halke, He(i)lke, Hylke, Holke, lalke, lelke,
Ji(e)lke, lolke (SWH), Lolke, Meelke, Olke, Salke,
Tsjalke, Tsjelke, Walke, Wilke, Wolke
Dielke
Elke, Falke, Neelke, Teelke, Ulke (ûlke, ûlke, ulke)

By nammen op -lke is in manljusnamme it ûnmarkearre gefal.
(28) -ke nei -n

manljusnammen
frouljusnammen

beide

Donke, E(i)nke, Laanke, Onke, Sinke, Synke, Tinke
Kanke, Kinke, Kynke, Kunke, Linke, Meinke, Nanke,
Neanke, Neenke, Nenke, Ninke, Nynke, Nonke, Tynke,
Trynke, Tsjenke, Tunke
Aanke, Anke, Benke, Binke, Eenke, Einke, Franke,
Hanke, Henke, Hinke, Inke, Ynke, lanke, leenke, lenke, linke, Menke, Minke, Mynke, Renke, Rinke, Rynke,
Stynke, Winke, Wynke

It sil komme fan tige frekwinte en as Frysk oanfielde nammen as Nynke en
T(r)ynke, dat men dit slach namme foaral mei froulju assosjearret, ek deselden dy't neffens de boekjes foar manlju likegoed as foar froulju te brûken
binne.
De -n- yn nammen op -nke wurdt troch assimilaasje oan -k- ta de fel are
nasaal -ng- (-(U)-). Omdat 'itige' ferlytsingsnammen leksikalisearre binne,
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koe dy felarens ta de ûnderlizzende foarm kommen wêze te hearren. Evidinsje dêrfoar koe de mear fel are, mear efterlike ûtspraak fan 'e nasaal yn
dizze nammen wêze netfens gefallen dat -n yn 'e sin oan g-Ik- assimilearret,
ferlyIqe de -ng- yn ding en Nynke mei dy yn myn (myng) gong/kast.
Mar der binne twa dingen dy't tsjin in ûnderlizzende fel are nasaal ITJI yn
'e nammen op -nke pleitsje. Yn it earste plak kin de fel are nasaal allinnich
nei in koart lûd foarkomme (Visser (1997:46-49)). Der binne lykwols nochal
wat nammen op -nke mei in lang lûd of in delgeand twilûd: Aanke, Eenke,
Einke, Jeenke, Laanke, Meinke, Neanke en Neenke. Omdat -[TJ] as produkt
fan assimilaasje fan plak al nei in lang lûd komme kin, lykas yn oa[TJ]komme en oan lá[TJ] gean, moat men foar sokke nammen oannimme, dat se
ûnderlizzend in -/n/- hawwe, bygelyks la:nka/, in foarm dy't troch assimilaasje yn [a:TJke] omset wurdt.
Yn it twadde plak binne der nochal wat nammen op -ynke: Ynke, Kynke,
Mynke, Nynke, Rynke, Synke, Stynke, Tynke, Trynke en Wynke. No komt it
lûd lil amper of net foar de felare nasaal foar (De Haan (1999)). Mei in
ûnderlizzende -/n/- binne de nammen op -nke wat dat oangiet gjin probleem.
Alles mei-inoar liket it dus de baas en nim yn dit slach namme de ûnderlizzende (dentale) nasaal Inl oan, dy't yn 'e ûtspraak lykwols nea te heaITen
is.
De patroanen yn (26) oant en mei (28) kamen earder ek wol by ferlytsing
fan haadwurden foar, lykas yn nûtke, para)tke, toetke, trantke, wurdke, holke, hanke en manke.
NaIlllTIen op -ch+ke (-g+ke), -k+ke en -ng+-ke binne der net. Nei felaren
hat it sutlïks -(k)je it geweld suver allinnich, sjoch §2.4 hjirnei.

2.2.3 Geaifetting
Oan it ein fan 'e behanneling fan 'e ferlytsingsnammen op -ke is it faaks net
ferkeard en set de ûtkomsten op in rychje, om de tendinzen dûdliker ûtkomme te litten. Mei it each op dat lêste haw ik by ~jouwer of minder foarbylden
fan in slach namme foar ien fan 'e trije skiften - manljusnamme (m), frouljusnamme (t), beide (m/t) - rekkene, dat dat slach namme foar dat skift net
fOaI-komt.
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(29) oersjoch fan 'e nammen op -ke

nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei

lûd
'stomme e'
-bl-p
-f/-v
-m
-r
-s (-d/ts)
-t/-d
-I
-n

m

f

mlf

+

+
+
+
+
+

+

-

+
-

+
+

+
-

+
+

+
+

+

+
+

Ferlytsingsnammen op -ke binne oer it generaal net spesifyk foar manlju of
froulju. By de subpatroanen sjogge wy lykwols dat nammen op -eke, -fke,
-(d/t)ske en -t/dke frouljusnammen binne, wylst dat foar manljusnammen
allinnich foar dyselden op -rke jildt. Frouljusnammen hawwe dus wol in
grutter oanpart yn dit slach nammen, mar der kin abslût net sein wurde, dat
it hjir yn 'e gewoane regel om frouljusnammen giet. By de helte fan 'e subpatroanen giet it om nammen dy't foar froulju en manlju brûkt wurde kinne.

2.3 Nammen op -tsje

Nammen op -tsje wurde mear foar froulju as foar manlju brûkt. Yn (30) jou
ik in pear foarbylden:
(30) foarbylden fan nammen op -tsje

manljusnammen
frouljusnammen
beide

Ealtsje
Hiltsje, Jantsje, Loltsje, Neeltsje, Styntsje
Eeltsje, Mintsje, Myntsje, Wiltsje

Om oan 'e weet te kommen, wannear't in ferlytsingsnamme op -tsje foar
froulju of manlju te brûken is, sil ik de kontekst foar -tsje wer by del. Earst
gean ik de konteksten nei dêr't -tsje by gewoane ferlytsingswurden yn foarkomt, dêrnei de spesifike konteksten foar ferlytsingsnammen.
De trijewurdliddige nammen op -tsje binne yn dizze seksje net opnommen; dy falIe ûnder de generalisaasje dat it by in trijewurdliddige namme op
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in ferlytsingssufflks om in frouljusnamme giet en komme by (54)/(55)
hjirnei oan ' e oarder.

2.3.1 De konteksten fan -tsje by gewoane ferlytsingswurden

(31) -tsje nei -I
manljusnammen
ti-ouljusnammen

beide

Ealtsje
Altsje, Deeltsje, Dieltsje, Foltsje, Gealtsje, GeItsje,
Gjaltsje, Gjeltsje, Gjoltsje (SWH?), Goaltsje, Heeltsje,
Heiltsje, Heltsje, Hiltsje, Jaltsje, Jiltsje, Joltsje, Jultsje,
Jultsje, Loltsje, Meeltsje, Meiltsje, Meltsje, Neeltsje,
Neltsje, Noltsje, Paltsje, Reeltsje, Roeitsje, Sjoltsje,
Skeltsje, Skoltsje (SWH), Soltsje, Taaltsje, Teiltsje, Teltsje, Toltsje, Tsjaltsje, Tsjeltsje, Tsjiltsje, Tsjoltsje
(SWH), Waaltsje, Waltsje, Wáltsje, Weltsje, Woltsje
Aaltsje, Eeltsje, Eltsje, Hyltsje, Jeltsje, Siltsje (Skylge),
Ultsje (uitsje, ûltsje, uitsje), Wealtsje, Wiltsje

Foar nammen op -ltsje is in frouljusnamme it ûnmarkearre gefal. Wol gauris
stiet dêr dan in (ûnmarkearre) manljusnamme op -lke neist, sjoch (27) hjirfoar, al is dat giin izerfêst patroan.
(32) -tsje nei _d/_t41
manljusnammen

frouljusnammen

41

Adsje (neist Ade), Boltsje (neist Bolte), Bontsje (neist
Bonte), Edsje (neist Edde), Hotsje (neist Hotte), Jentsje
(neist lente), Ketsje (neist Kette), Roatsje (neist Roat),
Rutsje (neist Rut), Utsje (utsje, utsje) (neist Ute)
A(a)tsje (neist Ate), Baardsje (neist Baard), Bartsje
(neist Bart), Batsje (neist Bate), Beamtsje (neist
Bearnt), Beartsje (neist Beart), Bentsje (neist Bent(e»,
Bertsje (neist Bert), Betsje (neist Bet), Boatsje (neist
Boate), Botsje (neist Botte), Da(a)tsje (neist Date),
Dautsje (neist Dautsen?), Dêdsje (neist Dêde), Deedsje
(neist Dede?), Didsje (neist Didde?), Dydsje (neist
Dede?), Dietsje (neist Dede?), Ditsje (neist Ditte?),
Dytsje (neist Dede?), Detsje (neist Dette), Doedsje

-tsje wurdt yn dit gefal as -sje stavere; omdat -tsje ek nei -n komt, jou ik by de
nammen op -dsje/-tsje en deselden op -ntsje yn (33) hjirnei hieltyd aan neist
watfoar namme aft se steane.
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(neist Doede), Doetsje (neist Doede), Doutsje (neist
Doutsen?), Duotsje (neist Doede), Dudsje (neist
Duercllt?), Dutsje (neist Duerd/t?), Dûrdsje (neist
Duerd/t?), Eardsje (neist Eard(e)), Eartsje (neist Eart),
Eatsje (neist Eate), Eetsje (neist Ete), Entsje (neist
Ente), Etsje (neist Ette), Feitsje (neist Feite), Fetsje
(neist Fette), Freedsje (neist Frede(rik)?), Geartsje
(neist Geart), G(j)etsje (neist Geart), Grytsje (neist
Gryt), Haatsje (neist Hate), Hantsje (neist Hante),
Hartsje (neist Hart), Heitsje (neist Heite), Hertsje (neist
Hert), Hetsje (neist Hette), Hitsje (neist Hitte),
Ho(a)itsje (neist Ho(a)ite), Huitsje (neist Huite), ldsje
(neist ldde), Iedsje (neist lede), Itsje (neist Itte), Ytsje
(neist lte), Jertsje (neist Jert), Jetsje (neist Jette),
Jeurtsje (neist Jeurt?), Jiedsje (neist Jiede?), Jietsje
(neist Jiete?), Jitsje (neist Jit(te)), Judsje (neist Juerd),
Kluertsje (neist Kluerd), Koertsje (neist Koert), Lotsje
(neist Lot of Charlotte), Luerdsje (neist Luerd(se(n))?),
Ma(r)tsje (neist Martsen?), Meitsje (neist Meit(se)?),
Metsje (neist Mette(n)), Moatsje (neist Moad?), Moitsje
(neist Moad?), Moutsje (neist Moed?), Murtsje (neist
Murkje?), Nutsje (neist Nutte), Otsje (neist Otte),
Pytsje (neist Pyt), Reidsje (neist Reid), Raindsje (neist
Raind), Reindsje (neist Reind), Rytsje (neist Ryt),
Rjutsje (neist Ruerd?), Ruerdsje (neist Ruerd), Rûrdsje
(neist Ruerd), Rurtsje (neist Ruerd), Seartsje (neist
Seart?), Setsje (neist Set(te)), Siedsje (neist Sied),
Sierdsje (neist Sierd), Sietsje (neist Siet), Sjaardsje
(neist Sjaard), Sjartsje (neist Sjaard), Sjetsje (neist Sjet(te)), Sjietsje (neist Sjiete?), Sjoerdsje (neist Sjoerd),
Sjûrdsje (neist Sjoerd), Sjutsje (neist Sjoerd), Skoutsje
(neist Skout), Skûtsje (neist Skût), Sûdsje (neist Suerd),
Sûrdsje (neist Suerd), Tatsje (neist Tatte), Teardsje
(neist Teard(e)), Teatsje (neist Teate), Tetsje (neist Tette), Tietsje (neist Tiete), Tytsje (neist Tite), Treedsje
(neist Trede, Treed?), Tsjaardsje (neist Tsjaard),
Tsjeardsje (neist Tsjeard), Tsjadsje (neist Tsjade)42,
Tsjêdsje (neist Tsjêde), Tsjerdsje (neist Tsjerd),
42
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Yn Adsje, Atsje, Batsje, Datsje en Tsjadsje is troch ferkoarting [a] foar in tosklûd
kommen te stean, dat oars yn it Frysk net mei; ferlykje yn dit ferbán wurden as
(hy) hat, twadde, master en hastich, dy't allyksa in troch ferkoarting ûntstiene [a]
foar in tosklûd hawwe.

beide

Tsjertsje (neist Tsjert), Weartsje (neist Weart), Wydsje
(neist Wyd, Wide), Wierdsje (neist Wierd), Witsje
(neist Witte), Woudsje (neist Woud), Woutsje (neist
Wout)
Aitsje (neist Ait(e», Brántsje (neist Brand), Eitsje
(neist Eit(e», Eltsje (neist Elte), Ietsje (neist lete),
Ientsje (neist lente), Intsje (neist lnte), Yntsje (neist
Ynte), Jatsje (neist Jatte), Jeltsje (neist Jelte), Jotsje
(neist Jotte), Lutsje (neist Lutte), Lutsje (neist Lût,
Lute), Mintsje (neist Minte), Myntsje (neist Mynt),
Sytsje (neist Site), Tsjetsje (neist Tsjette), Tsjietsje
(neist Tsjiete), Tsjitsje (neist Tsjitte), Wentsje (neist
Wente), Wintsje (neist Winte), Wyntsje (neist Wynte)

Yn fier wei de measte gefallen hawwe wy hjir mei in frouljusnamme te
dwaan.
In namme as Jeltsje kin neist Jelle of Jelte stean; beide relaasjes binne
like trochsichtich, dat Jeltsje is hjir en by (31) hjirfoar opnommen. Sa kinne
de manljusnamme Jentsje en de manljus- en frouljusnamme Wintsje neist
Jenne of Jente en Winne of Winte stean en dêrom binne se hjir en by (33)
hjirnei opnommen.
De frouljusnamme Joastsje (neist Joast) kin der net op troch, omdat er op
'e sekwinsje -stsje ûtgiet. Om deselde reden kinne tiidwurden swak II mei in
stam op -st giin foarmen op -stsje hawwe, bygelyks befeestje en ynIistje
ynstee fan befeestsje en ynIistsje (Visser (1993». Ferlykje de namme
Kers(t)je (neist Kerst), dy't wol yn 'e es iS. 43
(33) -tsje nei _n 44
manljusnammen
frouljusnammen

43
44

45

Jentsje (neist Jenne)
Aantsje (neist Ane), Aarntsje (neist Aarn), Earntsje
(neist Earn), Antsje (neist Ane, Anne)45, Beanltsje
(neist Bearn), Bentsje (neist Benne), Bintsje (neist
Binne), Entsje (neist Enne), Fentsje (neist Fen(ne»,
Fintsje (neist Fin(ne», Froantsje (neist Froane),
Gorntsje (neist Gorn(e)?), Heintsje (neist Hein(e»,

Joastsjeis op side 36 fan FryskefoarnammenlFriese voornamen te finen, Kers(t)je
op side 37.
Sjoch ek noat 41 hjirfoar.
Neffens my wurdt Antsje mei -[:)]- utsprutsen, wylst Ane (m) en Anne (f) -[a(:)]hawwe. De troch ferkoarting ûntstiene -[a]- moat hjir foar it tosklûd n rûne wêze,
dat Antsje alhiel mei de Fryske fonotaksis yn 't lyk brocht har. Ferlykje lykwols
noat 42 hjirfoar.
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beide

Hentsje (neist Renne), Hintsje (neist Hinne), Ientsje
(neist lene), Yntsje (neist lne), Jaantsje (neist Jaan),
Jantsje (neist Jan), Jeentsje (neist Jeen), Jontsje (neist
Joan)46, KiTltsje (neist Kinne), Koentsje (neist Koen(e)),
Kryntsje (neist Krine), Leentsje (neist Leen), Leintsje
(neist Lein), Leuntsje (neist Leun(e)?), Lintsje (neist
Linne), Lyntsje (neist Line), Luntsje (neist Lunne),
Lûntsje (neist Lûne), Lûntsje (neist Lune), Meintsje
(neist Meine), Moantsje (neist Moane)47, Montsje (neist
Monne), Muntsje (neist Munne), Na(a)ntsje (neist
Naan, Nane), Neantsje (neist Neane, of Neantske?),
Neentsje (neist Nene, of Neenske?), Nentsje (neist
Nenne), Nintsje (neist Ninne), Noentsje (neist Noen),
Nontsje (neist Nonne), Oerztsje (neist Oene), Ontsje
(neist Onne), Pleuntsje (neist Pleun), Ploantsje (neist
Plaan), Rontsje (neist Ronne), Santsje (neist Sane,
Sanne), Sentsje (neist Senne), Sintsje (neist Sinne),
Syntsje (neist Sine), Skoantsje (neist Skoane?), Steentsje (neist Steen), Styntsje (neist Styn of Kristina),
Swaantsje (neist Swaan), Ta(a)ntsje (neist Taan,
Tane)48, Teuntsje (neist Teun), Tintsje (neist Tinne),
Tryntsje (neist (Ka)tryn), Weintsje (neist Wein)
Bontsje (neist Bonne), Bûntsje (neist Bûne), Eentsje
(neist Een), Eintsje (neist Eine), Hantsje (neist
Ranne?), Intsje (neist lnne), Jintsje (neist Jinne),
Mintsje (neist Minne), Myntsje (neist Mine (Mynne)),
Reints,je (neist Rein), Rents,je (neist Renne), Rientsje
(neist Rien), Rintsje (neist Rinne), Ryntsje (neist Rine),
Wentsje (neist Wenne), Wintsje (neist Winne), Wyntsje
(neist Wine)

Yn fierwei de measte gefallen hawwe wy hjir ek wer in frouljusnamme.

46

47

48
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De namme loon is net neffens de Fryske fonotaksis, omdat [0:], op in pear
utsûnderingen nei, net foar tosklûden foarkomt (Visser (1997:19-20)). Ik: nim
dêrom oan, dat lontsje syngroan neist loan stiet, al wit ik net fan mear gefallen
dat ferkoarte oa as 0 foar de hearen komt.
De foarm Moontsje, dy' t yn Fryske foarnammen/Friese voornamen op side 40 jûn
wurdt, is in ûnfryske skriuwwize; sjoch ek de noat hjirfoar.
Yn Nantsje, Santsje en Tantsje is [a] troch ferkoarting foar in tosklûd kommen te
stean, ferlykje noat 42 hjirfoar.

2.3.2 De Joar Jerlytsingsnammen spesifike kontekstenjan -tsje

(34) -tsje nei in lûd
manljusnammen
frouljusnammen

beide

net fûn
Boaitsje, Froatsje (7), Gaitsje, Geitsje, Goaitsje,
Goutsje, Haaitsje, Heitsje , Hoaitsje, laaitsje, laatsje,
loutsje, Loutsje, Lûwtsje, Me itsje, Moatsje, Moitsje,
Sieutsje, Sijtsje
Aitsje

In frouljusnamme is hjir kleardernóch wer it ûnmarkearre getal.
Frouljusnammen hat men ek mei Ho(a)itetsje, lurretsje, Siemetsje, Tiemetsje en Tsjêbetsje, dy't neist de manljusnammen Ho(a)ite, lurre, Sieme,
Tieme en Tsjêbe steane. It opfallende is hjir, dat de einichste 'stomme e' fan
,e manljusnamme net skrast is. Dizze nammen binne dêrmei te ferlykjen
mei dy fan (19) hjirfoar, al komme se jin lang sa eigen net oan.

(35) -tsje nei _p/_b 49
manljusnammen
frouljusnammen
beide

net fûn
Obtsje, Septsje 50
net fûn

(36) -tsje nei -m
manljusnammen
frouljusnammen
beide
(37) -tsje nei

_,.sI

manljusnammen

49
50

51

net fûn
Genntsje, Henntsje, lmtsje, Ymtsje, lomtsje, Lamtsje,
Rimtsje (Skylge), Romtsje, Tsjimtsje
net fûn

net fûn

-b is stimleas foar -tsje; yn Obtsje wurdt -<b>- wol skreaun.
Obkje en Sepk(j)e steane demeist; saks liket op kleare wiksel fan -tsje mei -k(j)e.
-ts- en -k- wikselje wo] mear yn it Frysk (Visser (1997:104-106)). Sa steane neist
de nammen Jetske, Tsjitske en Lutske de flaainammen Jekke, Tsjikke en Lukke. En
yn it paradigma fan tiidwurden op -tsje en -ekke hat men wat soartgelyks: reitsje
- rekke, rekke - rutsen.
r si! yn dizze kontekst meastal stom wêze.
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frouljusnammen

Artsje, Ertsje, Bartsje, Bertsje, Djeurtsje, Djurtsje,
Hartsje, Hertsje Klaartsje, Murtsje, Ortsje, Piertsje,
Sjartsje, Tiertsje
net fûn

beide

De nammen Bartsje/Bertsje en Hartsje/Hertsje kinne neist de manljusnammen Barre/Berre en Harre/Herre stean, mar likegoed neist Bart/Bert en
Hart/Hert; dêrom binne se hjir en by (32) hjirfoar opnommen.
(38) -tsje nei -ch/- 12

manljusnammen
frouljusnammen
beide

net fûn
Aachtsje
net fûn

Nei -ch/- y is -je kleardern6ch favoryt, sjoch §2.4.1 hjirnei.
(39) -tsje nei -ng

manljusnammen
frouljusnammen
beide

net fûn
Tsjallingtsje
net fûn

Nei -ng is -(k)je it gewoane gefal, sjoch ek §2.4.1 hjirnei.
(40) -tsje nei -k

manljusnammen
frouljusnammen

net fûn
Anktsje, Ektsje, Iktsje, Jektsje, Jouktsje, Lolktsje,

beide

net fûn

Ok~je,Rink~je,Sjouktsje

Diagroan sjoen sil it by -ktsje wol om dûbele ferlytsing gean: -ké+-tsje. Nei
-k is -je oars it gewoane gefal, sjoch wer §2.4.1 hjirnei. In namme op -ktsje
heartjin minder gewoan oan; ferlykje wat der nei oanlieding fan 'e nammen
op -tke yn (26) hjirfoar oer ideale en minder ideale wurdlidoergongen sein
is.
Nammen op -ftsje (nei -fJ-v) komme net foaT.

52
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- y is stimleas faar -tsje.

2.3.3 Gealfetting

By de ferlytsingsnammen op -tsje is in frouljusnamme it ûnmarkearre getal.
lildt dat al foar de de konteksten dy't men ek hat by gewoane ferlytsingswurden, sjoch (31) olm (33), yn ' e oare konteksten, sjoch (34) olm (40),
komme manljusnammen alhiel net foar.
Ferlytsingsfoarmen lykas Baaitsje, Doaitsje, Haaitsje, Jaa(i)tsje, Lûwtsje,
Ho(a)itetsje; Obtsje, Septsje; Algertsje, Atgertsje, Dieuwertsje, Djurtsje,
Elgertsje, Pitertsje; Alemt5je, Jochemtsje, Lamtsje; Aachtsje; Tsjallingtsje
komme mar allinnich by persoansnammen foar, net by haadwurden. Men
hat hjir mei oare wurden persoansnamme-spesifike ferlytsing. De feroaring
yn it ferlytsingssysteem by haadwurden is sa, dat it suffiks -tsje it suffiks -ke
ûnderstek docht; ferlytsingswurden as spikertsje en truitsje wurde (noch) as
hollanismen sjoen.
Der binne aardich minder ynstansjaasjes fan dizze persoansnammespesifike ferlytsing as fan 'e ferlytsing dy't lykop giet mei it systeem fan 'e
haadwurden. Boppedat komme sokke ferlytsingsnammen jin ek minder 'eigen' oan. De noarm by it beoardieljen fan ferlytsingsnammen is dêrmei it
systeem fan ferlytsing by haadwurdenY

2.4 Nammen op -je

Op in hiele pear ûtsûnderingen nei, wurde nammen op -je allinnich foar
froulju brûkt. 54 Ik sil no de konteksten foar -je besjen. Earst wer de konteksten dêr't -je by gewoane ferlytsingswurden yn fOaI'komt, dêrnei de spesifike
konteksten foar ferlytsingsnammen.

53

54

Men freget jin óf, wêrom aft de minder gewoane ferlytsingsutgong dan dochs
keazen is. Faaks giet it hjir om werferfryskingen fan amtlike, fernederlánske
nammen: Ymkje (Frysk) ~ Ymtje (amtlikfernederlánske) ~ Ymtsje (werferfryske).
Saks ûnderstelt dan wol in tige grutte ynfloed fan it amtlike Nederlánsk op it
Frysk.
Nammen op -tsje kinne ek foar manlju brûkt wurde. Hoe makket in taalbrûker na
it ferskil tusken nammen op -tsje en -je? Oars sein, wannear't in Fryskprater in
him ûnbekende namme op -[ja] tsjinkomt en fêststelle maat aft er mei in frouljusof manljusnamme te krijen hat, hoe komt er der dan ta om earst nei te gean, aft de
namme op -[tsja] utgiet en, at dat sa is, op grûn fan dy ynformaasje te beslissen?
Dêrfoar maatte wy oanslute by it feit dat -tsje spesifiker is as -je: alle nammen op
-tsje geane ek op -je ut, mar aarsom net. Neffens it (universele) Elsewhere
Principle (Kiparsky (1973)) giet in spesifikere regel foar in algemieneren ien (en
slut de earste de lêste ut). Ik nim aan, dat dat prinsipe hjir ekjildt: earst wurdt faar
de nammen op -tsje fêststeld, aft it om in frouljus- of manljusnamme giet; dêrnei
wurde alle nammen op -je aan' e frouljusnammen tawiisd.
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2.4.1 de konteksten fan -je by gewoane ferlytsingswurden
(41) -je nei -ehl-15

Der binne by dizze nammen ~jouwer kategoryen te ûnderskieden.
I
neist in namme op -g(ei 6
Aaehje, Diechje, Eehje, Eeehje, Elehje, Yehje, Jouehje, Lûehje, Lûehje,
Maaehje, Marchje, Merehje, Murehje, Serehje (SER)57, Ts(j)ieehje

11

neist in (manljus)namme op -ieh
Ja richje

111 neist in (frouljus)namme op -brieh 58
Albriehje, Dibbriehje, Diebriehje, Elbriehje, Garbrichje, Gelbriehje,
Gerbriehje, Ibriehje, Lybriehje, Liebriehje, Lob(b)riehje, Lub(b)riehje
(Lubberehje), Sibriehje, Tsjibbriehje, Wibbriehje, Wibriehje (SER),
Wobbriehje

IV neist in ienwurdliddige namme of in twawurdliddigen ien op 'stomme
e'
Anniehje, Eabiehje, Emmichje, Fimmiehje, Ibiehje, Iddiehje, Idiehje,
Jadichje, Jappichje, Jellichje, Judiehje, Jurriehje, Keuniehje, Kunniehje (SER)59, Lammiehje, Lemmiehje, Libbiehje, Limmiehje (SER),
Lummiehje, Marriehje, Nanniehje, Obbiehje, Reiniehje (Reinehje),
Rieniehje (SER), Sinniehje (SER), Tammiehje (SEH), Tsjalliehje,
55
56

57
58

59
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- y is stimleas foar -je.
Yn Winkler (1898:256) wurdt suggerearre, dat Melchje fan Melger/Melcher komt,
in ferbastering fan 'e tsjerklike namme Melchior. At dat sa is, dan is by dizze
ferlytsing it einichste part -er fan' e grûnfoarm skrast. Yn 'e bemetaalferlytsingswurdenjinkje (fanjinger) en hynke (fan hynder) komt dat ek foar.
Melchje koe ek as in ynkoarte foarm fan Mellichje (neistMelle) analysearre wurde.
It probleem dêrmei is, dat de foarm Mellichje net foar liket te kommen - ik haw
him teminsten net fûn - en dat yn 'e trijewurdliddige foarmen op -ichje de
middelste stomme Oe' (-i-) nea skrast wurdt. Dat lêste hat men yn Reinehje, dat
neist Reinichje foarkomt (Fryskejoarnammen/Friese voornamen, side 42); dat is
ek it iennichste gefal dat ik tsjinkommen bin.
SEH stiet foar: Sûdeasthoeke.
Garbrichje, Gerbrichje en Gelbrichje wurde ek wol skreaun mei einichst -<echje>,
dat ik as in bleate (staverings)fariant fan -<ichje> opfetsje.
Kunnichje stiet neist Kunne. It is my net dûdlik, hoe't it lange lûd yn Keunichje
ferklearre wurde moat; rekking yn iepen wurdlid is net algemien yn it Frysk. Faaks
dat wy dêrom foar dit hiele kompleks oan Keune as grûnfoarm tinke moatte, dêr' t
Kunnichje troch de yn it Frysk moai algemiene lûdferkoarting fan aflaat wêze kin,
wylst yn Keunichje, Keuninkje, Keunje en Keunskje it lange lûd oanholden is. Mar,
al komt de skaainamme Keuning foar, de (manljus)namme Keune bin ik net
tsjinkommen.

Tsjêbichje, Tsjibbichje (SEH), Ummichje (SEH), Wemmichje (SEH),
Wibbichje (SEH), Wimmichje (SEH), Wubbichje (SEH)
De nammen Jannechje, Jebbechje, Jenechje, Jennechje en Jibbechje wurde
mei -<echje> skreaun, in fariant fan -<ichje>, sjoch ek noat 58 hjirfoar.
Omdat dizze nammen neist in ienwurdliddige namme of in twawurdliddigen ien op 'stomme e' steane, liket -ichje hjir as in selsstannich suffiks te
fungearjen. It is faaks'losweakke ût it wurdein -brichje fan 'e nammen fan
skift lIl. 60
Nochal wat nammen fan dit skift binne bûn oan 'e Sûdeasthoeke. Faaks
net om 'e nocht grinzet dy oan 'e Stellingwerven en Drinte, dêr't frouljusnammen lykas Lammechien en Wobbechien fom-komme. Dat ferbàn wurdt
yn Winkler (1898) alteast gauris lein. It kin hjir om oan it Nedersaksysk
ûntliende en oan 'e Fryske fonotaksis oanpaste nammen gean.
De nammen fan skift II, III en IV falIe ûnder de generalisaasje dat it by in
trijewurdliddige foarm op in ferlytsingssuffiks om in frouljusnamme giet,
sjoch (54)/(55) hjirnei.
(42) -je nei -nl l

Harinkje, Tsjallinkje, Wal(l)inkje
De namme Keuninkje shIt him hjirby oan; dy soe neist de skaainamme
Keuning stean kinne, al is dat net it gewoane patroan. Y n Ringje (Fryske
foarnammen/Friese voornamen, side 42) is der gjin -k- ynfoege of de -k- yn
Rinkje is weifalIen, beide like ûngewoane opsjes.
Dizze narnmen binne trijewurdliddich en falIe dêrmei ûnder in widere
generalisaasje oangeande frouljusnammen, sjoch (54)/(55) hjirnei.
(43) -je nei -k

Aafkje, Aakje, Abkje, Aikje, Alkje, Amkje, Ankje, Anskje, Aukje, Baukje,
Benskje, Bieu(w)kje, Bokje, Boukje, Brikje, Broarkje, Broerkje, Bruorkje,
Brûnskje, Brunskje, Derkje, Dirkje, Durkje, Doeikje, Doekje, Doukje,
Eakje, Eekje, Earkje, Eaukje, Eelkje, Eilkje, Eerkje, Eimkje, Einskje,
Eiskje, Ekje, Elkje, Emkje 62 , Epkje, Etkje, Falkje, Feikje, Fijkje, Fekje,
Femkje, Fimkje, Fymkje, Finkje, Foekje, Fokje, Folkje, Fopkje, Framkje,
60

61

62

Neist in manljusnamme op -bren stiet in frouljusnamme op -brich of -brichje,
bygelyks Sibren - Sibrich/Sibrichje. Op grûn fan sokke pearen kin ta it suffiks
-ichje besletten wêze.
Tusken -ng en -je wurdt -k- ynfoege. Dat makket dat de nammen fan dit skift yn
'e lêste trije segminten net fan dy fan skift (43) hjirnei ferskille.
Empkje besk6gje ik as in bleate staveringsfariant.
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Frankje, Fránskje, Fraukje, Frearkje, Freekje, Frikje, Freikje, Freukje,
Fritskje, Fropkje, Froukje, Fuskje, Gaikje, Gaukje, Geelkje, Gelkje,
Gepkje, Gerkje, Getskje, Go(a)ikje, Goukje, Groukje, Guikje, Haakje,
Hainskje, Hakje, Ha lkje, Hánskje, Harkje, Harmkje, Haukje, Hearkje,
Heilkje, Heinkje, Heinskje, Hemkje, Henkje, Hepkje, He rkje, Hylkje,
Himkje, Hinkje, Hipkje, Hoatskje, Ho tskje, Hoeikje, Hoitskje, Hokje,
Holkje, Homkje, Ho ukje, ldskje, lekje, lemkje, lmkje, Ymk/e 63 , lenskje,
lepkje, Ypkje, leskje, Yskje, leukje, Ylkje, lnkje, Ynskje, In tkje, Ypkje,
Yskje, ltskje, laapkje, lalkje, lapkje, laukje, leepkje, liepkje, lipkje,
leeukje, lieukje, leipkje, lekje, lemkje, lenkjé4 , lenskje, lepkje, lerkje,
leskje, lielkje, liemkje65 , lijkje, lilkje, limkje, liskje, loarkje, loekje,
lolkje, Jorkje, loukje, lukje, Keunskje, Kunskje, Kleiskje, Lamkje 66 ,
Laukje, Leaukje, Leukje, Lieukje, Ljoukje, Leelkje, Leinkje, Lelkje,
Lemkje, Liepkje, Lipkje, Lypkje, Ljipkje, Likje, Limkje 67 , Liskje, Lyskje,
Loekje, Lokje, Lolkje, Lubkje, Lupkje, Lumkje, Mamkje, Markje, Meekje,
Meinskje, Melkje, Menskje, Mykje, Minkje, Minskje, Murkje, Namkje,
Ne iskje, Nieskje, Niskje, Njinskje, Obkje, Oebkje, Oobkje, Oopkje, Oekje,
Oelkje, Oepkje, Oukje, Palskje, Pearkje, Peekje, Perkje, Pierkje, Pykje,
Pypkje, Pjerkje, Pjirkje, Pokje, Pompkje, Popkje, Raaukje, Ramkje,
Ranskje, Reekje, Reenskje, Renskje, Reinkje, Reinskje, Remkje 68 , Renkje,
Riemkje, Rienkje, Rienskje, Rientskje, Rikje, Rykje, Rimkje, Rymkje,
Rinkje, Rinskje, Rypkje, Romkje 69 , Romtkje, Rookje, Roukje, Räwkje,
Sa(a)kje, Sa(a)pkje, Seaskje, Semkje, Simkje 70 , Sepkje, Sybkje, Siemkje,
Sierkje, Sikje, Sykje, Sipkje, Sypkje, Siuwkje, Siäwkje, Sjerkje, Sjierkje,
Sjirkje, Sjopkje, Sjoukje, Sjûkje, Sjäkje, Solkje, Soopkje, Soukje, Stoukje,
Swobkje, Taapkje, Teakje, Teekje, Temkje, Te rkje, Tieskje, Tyskje, Tolkje,
Toukje, Tsja(a)kje , Tsjalkje, Tsjamkje, Tsjapkje, Tsjaukje, Tsjemkje,
Tsjenkje, Tsjepkje, Tsjerkje, Tsjeskje, Tsjetskje, Tsjeukje, Tsjibkje,
Tsjiepkje, Tsjimkje, Tsjipkje, Tsjirkje, Tsjiskje, Tsjomkje, Tsjoukje, Tukje,
Ukje, Ulkje (ulkje, ûlkje, älkje), Uwkje, Wabkje, Walkje, Weekje,
Wemkje 71 , Wenkje, Wimkje, Wymkje, Wepkje, Wybkje, Wikje, Wilkje,
63
64

65

66

67
68
69

70
71
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Impkje en Ympkje besk6gje ik as bleate staveringsfarianten.
Yn Fryske foarnammen/Friese voornamen wurdt op side 36 allinnich de foarm
Jenkjen neamd; itselde jildt foar Winkler (1898:196). Omdat de froulike
ferlytsingsnammen op -kjen suver altyd in fariant op -kje hawwe - mar oarsom net
-, mm ik oan dat Jenkje wol foarkomt. Kom6f en funksjoneaIjen fan dat -kjen
soenen nochris neigongen wurde moatte.
Jiempkje besk6gje ik as in bleate staveringsfariant.
Lampkje besk6gje ik as in bleate staveringsfariant.
Limpkje besk6gje ik as in bleate staveringsfariant.
Rempkje besk6gje ik as in bleate staveringsfariant.
Rompkje besk6gje ik as in bleate staveringsfariant.
Simpkje besk6gje ik as in bleate staveringsfariant.
Wempkje besk6gje ik as in bleate staveringsfariant.

Wylkje, Wip~je, Wypkje, Wiskje,
Wubkje, Wupkje

Wob~e,

Wopkje, Wolkje, Womkje,

Ik haw hjir allinnich de twawurdliddige nammen op -kje jûn. De trijwurdliddigen falIe ûnder de widere generalisaasje oer trijwurdliddige frouljusnammen en wurde yn (54)1(55) hjirnei behannele en neamd.
Yn 'e kontekst fan it nammelanskip fan Nederlan as gehiel binne nammen
op -kje in yndikator fan 'Fryskens': by ien mei sa'n namme tinkt men fuort
oan Frysk komaf of yn alle gefallen oan Fryske 'roots'.

2.4.2 Dûbel ferlytse nammen op -kje

Yn (43) binne it meast allegear nammen dêr't, diagroan sjoen, it suffiks -ke
yn opsletten sit, bygelyks yn Hylkje en Lolkje, dy't har as Hilé+ké+je en
Lollé+ké+je analysearje litte. Men hat dan dûbele ferlytsing. Dêrby kinne de
neikommende patroanen ûnderskaat wurde (sjoch ek Hoekstra (1986: 142»:
(44) patroanen by dûbelferlytse nammen op -kje72

a. manljusnamme ~ manljusnamme (ferlytse) ~ frouljusnamme (dûbel
ferlytse)
Bauwe ~ Bauke ~ Baukje, Feie ~ Feike ~ Feikje, Hile ~ Hylke ~
Hylkje, Lolle ~ Lolke ~ Lolkje
b. manljusnamme ~ frouljusnamme (ferlytse) ~ frouljusnamme (dûbel
ferlytse)
Minse ~ Minske ~ Minskje, Neantse ~ Neantske ~ Neantskje, Rinse ~
Rinske ~ Rinskje, Sape - Saapke ~ Saapkje
Ut it bestean fan in namme op -kje kin dus meastal ta it bestean fan in ferlytsingsnamme op -ke besletten wurde. Mar de k- fan -kje kin ek ta de grûnfoarm fan in namme hearre, lykas yn Durkje (Durk+je) en Fokje
(Fokké+je).
It tal nammen op -~e is ferskuorrende grut. Mei dêrtroch is it net ûnmooglik, dat -kje him ta in selsstannich suftiks ûntjûn hat. Sa lykje Broarkje, Broerkje en Bruorkje streekrjocht neist Broar en Broer te stean, sûnder
'tuskenkomst' fan' e ferlytsingsnammen Broarke, Broerke en Bruorke.

72

Syngroan sjoen nim ik oan, dat namme, ferlytsingsnamme en dûbele ferlytsingsnamme neistinoar steane, dat ik mei it teken '-' oanjou. Sjoch foar dûbele
ferlytsing ek § 1.2.2.1 hjirfoar.
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De generalisaasje dy't makke wurde kin, is dat it by in dûbel ferlytse namme om in frouljusnamme giet. 73

2.4.3 De Joar Jerlytsingsnammen spesifike konteksten Jan -je

(45) -je nei in lûd74
Eje, Ije
(46) -je nei _b/_p75

Bapje, Epje, Fopje, Gepje, Iepje, Ypje, Ja(a)pje, Jeepje, Joepje,
Koopje, L(j)ipje, Lobje, Oobje, Popje, Sa(a)pje, SeaJpje, Sipje, Sypje,
Wipje, W}pje, Wobje, Wopje

De nammen yn (47) geane op -mpje

ut:

(47) nammen op -mpje

Fempje, Harmpje, Hermpje, Jimpje, Nampje, Rympje, Sempje, Simpje,
Wempje, Wimpje

At dizze nammen neist Fem(ma), Harm, Herm, Jimme, Nammen, Rime
(Rymme) , Semme, Simme, Wemme en Wimme steane, hawwe wy hjir sa't it
liket mei it suffiks -pje te krijen. 76 Omdat dat oars as ferlytsingssuffiks yn it
Frysk foarkaam noch foarkomt, is dit in minder winsklike analyze. Mooglik
73

Diagroan sjoen hat men trijedûbele ferlytsing, neffens it patroan yn (i):
(i)

74

75
76
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manljusnamme - manljusnamme (ferlytse) ~ frouljusnamme (dûbel ferlytse)
- frouljusnamme (trijedûbel ferlytse)
Minne ~ Minse ~ Minske ~ Minskje, Neane - Neantse ~ Neantske ~ Neantskje

Hjir binne altyd de älde, net mear produktive suffiksen fan §2.1 mei anneks. Sa'n
trijedûbe1 ferlytse namme is ek altyd in frouljusnamme.
It is by dit skift nammen sûnder neier diagroan ûndersyk faak net ût te meitsjen,
oft -[ja] de realisearring fan it suffiks -je is of dat wy mei in yn 'e sekwinsje
foarlûd + [a] ynskodej te krijen hawwe, lykas yn Aaie [a:ja] « [a:jja]) en Duie
[dl\.yja]. Sa'n oergongs-j waard yn 'e stavering fan foar 1980 nammers skreaun.
AyelAje (m), Luije (m) en Tieje (firn) (side 6, 17 en 23/45 fan Fryske
foarnammenlFriese voornamen) haw ik dêrom net by (45) opnommen.
-b is stimleas foar -je; yn Lobje, Oobje en Wobje wurdt -<b>- wol skreaun.
Foar Nampje moat dan oannommen wurde, dat it part -en fan Nammen skrast is.
By it 6flieden fan bewennersnammen/eigenskipswurden fan plaknammen komt
sokke 'trunkaasje' ek wol foar, bygelyks yn Drachtster (neist Drachten) en
Froubuorster (neist Froubuorren).

kinne dizze nammen ek sa analysearre wurde, dat se neist Femkje, Hannkje,
Hennkje, limkje, Namkje, Rymkje, Semkje, Simkje, Wemkje en Wimkje
steane. In narnrne as Femkje wurdt yn 'e regel as [f8mpkja] ûtsprutsen, mei
in saneamde 'ynkringende ploffer' (intrusive stop); de nammen yn (47)
soenen dêr ût weromfoarme wêze kinne. Dan moat -k- lykwols skrast wurde
en ik wit net fan mear gefallen dat in ynkringende ploffer him sa op ,e
foargrûn kringt, dat er in oar segmint ût it stee wrot. Dêrmei bliuwe dizze
nammen in analytysk probleem.
(48) -je nei -f/-v77

Aafje, Baafje, Dûfje, Eefje, Eifje, Haafje, lefje, Ofje, Roelfje (Roelofje)
(49) -je nei -I

Peelje, Seelje
(50) -je nei _n 78

Aanje, Einje, Ynje, Keunje, Mynje, Re(i)nje, Rienje
(51) -je nei -r

Doerje
(52) -je nei -s

Ansje, Asje, Besje, Dr(i)ewesje, Eisje, Elsje, Esje, Froalsje, Geesje,
Geisje, Gillesje, Gysje, Goesje, Hesje, Hinsje, Hisje (It Amelàn), ldsje,
ledsje, lannesje, lesje, lousje, Keesje, Kla(a)sje, Kleisje, Kornelisje,
Korsje, Krelisje, Lysje, Lusje, Meinsje, Meisje, Minsje, Mysje, Neesje,
Neisje, Nie(r)sje, Nysje, Reinsje (Skylge), Rensje, Riensje, Rinsje, Risje
(H Amelàn), Roasje, Sasje, Siesje, Sysje, Sjearsje, Susje, Teunisje,
Thomasje, Tiesje, Tysje, Tsjesje, Tsjisje, Wisje, Wysje

Narnrnen op -mje komme net foar. Narnrnen op -tje/-dje ek net; dy sekwinsjes kornrne yn it Frysk ek amper of net faar. Narnrnen dy't yn ' e
Nederlànske (skreaune) foarm op -tje ûtgeane, geane yn it Frysk op -tsje ût.
De ûtgong -dje is der allinnich yn wurden lykas jidje (jierdei) en midje
(middei). De gewoane ûtgong dêrfoaroer is -dzje, sa't men dy hat yn
77
78

-v is stimleas faar -je.
Re(i)nje is in manljusnamme.
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tiidwurden fan 'e twadde swakke klasse (breidzje, duldzje) en guon haadwurden (keraadzje, stûdzje, jidzje (jierdei), midzje (middei)).
Krekt as de nammen op -tsje fan §2.3.2 hjirfoar, komme de nammen op -je
fan dizze subparagraaf, lykas Eje; Gepje, Ypje, Koopje, Oobje, Sypje,
Sjerpje; Baafie, Haafje, Ofje; Peelje; Aanje, Rienje; Doerje; Ansje, Geesje,
Goesje, Klaasje, Lysje, Wisje, jin foar it meastepart 'ûneigen' en ek
'ûnfrysk' oan. De foarmen dy't op men op grûn fan it hjoeddeistige systeem
ferwachtsje mocht, te witten dy op -ke of -kje, lykas Tieke; Gepk(j)e, Ypk(j)e,
Koopke, Oobk(j)e, Sypk(j)e, Sjerpke; Baafke, Ofk(j)e; Aanke, Rienkje;
Doerke; Anskje, Geeske, Goeske, Klaaske, Lyske, Wisk(j)e, steane der yn 'e
regel neist.

2.5 Geaifetting fan alle patroanen
Ferlytsingsnammen kinne yn it Frysk net allinnich foar froulju, mar ek foar
manlju brûkt wurde. Wannear't der oan neiere kon tekstuele betingsten foldien wurdt, kinne de suffiksen -ke en -tsje diskriminearje tusken in manljusen in frouljusnamme. Der hawwe har datoangeande patroanen 6ftekene, dy't
ik yn (53) gearfetsje: 79
(53) patroanen yn ferlytsingsnammen

a. manljusnammen
nammen op -rke
b. frouljusnammen

nammen op -je
nammen op -eke, -fke, -ske, -dke/-tke
nammen op lûd+-tsje, -btsje/-ptsje, -mtsje, -rtsje, -chtsje, -ngtsje, -ktsje

c. manljus- en frouljusnammen
nammen op lûd+ke, -bke/-pke, -mke, -lke, -nke
79
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Sjoch §2.2.3 hjirfoar, foaral it skema yn (29), foar in gearfetting fan' e patroanen
mei de nammen op -ke, §2.3.3 foar ien mei dy op -tsje en §2.4 foar ien mei
deselden op ~je.

nammen op -ltsje, -dtsje/-tsje, -ntsje
Der binne dus wol mear typyske patroanen foar frouljus- as foar manljusnammen, mar ferlytsingsnammen binne ut noch yn net oan 'e earsten bûn.

2.6 In trijewurdliddich patroanfoar frouljusnammen

By de patroanen yn (53) is it om in beskaat ferlytsingssuffiks yn in beskate
kontekst te rêden. Der is lykwols ek in patroan dat foar alle trije ferlytsingssuffiksen jildt. It giet dêrby om trijewurdliddige frouljusnammen. De nammen dy' t oan dat spesifike patroan foldogge, meitsje in subset ut fan 'e nammen neffens de algemiene patroanen yn (53). Ikjou it patroan yn (54):
(54) trijewurdliddich patroan foarferlytsingsnammen

in ferlytsingsnamme fan trije wurdlidden is in frouljusnamme
Sokke trijewurdliddige foarmen hawwe in beklamme earste wurdlid, dan in
ûnbeklamme wurdlid (meast mei in 'stomme e') en as lêste in ûnbeklamme
wurdlid mei it suffiks. 80 Metrysk sjoen giet it om in daktylus. Ik jou yn (55)
no earst de gefallen dy't ik fine kinnen haw:
(55) trijewurdliddige ferlytsingsnammen (frouljusnammen)

a. mei it suffiks -je

op -ichje81 :
Abichje, Albrichje (A lberchje), Annichje, Dibbrichje, Diebrichje,
Elbrichje, Ellichje, Emmichje (SEH), Fimmichje (Lmst)82, Garbrichje,
Gelbrichje, Gerbrichje, Hobbichje (Lmst), Ibichje, Ibrichje, Iddichje
(Lmst, Gasterlän), Idichje, Jadichje, Jannichje, Jappichje, Jarichje,
Jebbichje (Lmst), Jellichje (Lmst), Jenichje, Jennichje (Lmst), Jibbichje, Judichje 83 , Ju rrichje, Keunichje, Lammichje (SEH), Lemmichje,
80

81

82
83

De nammenMarijke/Marike, sj och (55b) hjirnei, en Jeroentsje, sj och (55c) hjirnei,
wike, mei de klam op it twadde wurdlid, fan dit patroan 6f.
Ik haw dat hjir konsekwint as -<ichje>- stavere, ek at Fryskefoarnammen/Friese
voornamen -<echje> hal.
Nochal wat nammen fan dit skift binne bûn oan 'e Sudhoeke (Sudeasthoeke, Lemsterlän, Gasterlän, Stellingwerven). Nei oanlieding fan' e trijwurdliddige nammen
fan skift IV fan (41) hjirfoar haw ik al opmurken, dat soks grif net om 'e nocht
wéze sil.
Lmst stiet foar: Lemsterlän.
Judikje sil dér in fariant, mei ferskerping fan -ch- ta -k-, fan wéze.
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Libbichje (SER), Librichje, Liebichje, Liebrichje, Limmichje (SER),
Lob(b)richje, Lubbrichje (Lubbe rcl1je), Lubbichje, Lubrichje, Lwnmichje, Marichje (SER), Marrichje, Nannichje, Obbichje, Reinichje,
Rienichje, Rinnichje (SER), Sibbichje (SER), Sibrichje (Siberchje) ,
Sinnichje (SER), Tammichje (SER), Tsjallichje, Tsjêbicl1je, Tsjibbichje
(SER), Tsjibbrichje, Ummichje (SER), Webbichje (Lmst, Stellingwerven), Wemmichje (SER), Wibbichje (SER), Wibbrichje, Wibrichje
(SER), Wimmichje (SER), Wubbichje (SER)
op -kje:
Aaldrikje (Aalderkje), Aalrikje, Elikje, Ellekje, Erikje, Hindrikje (Hinderkje), Innikje, Iwikje, Jabikje, Japikje, Jappekje, Keuninkje, Lubberkje, Piterkje, Pitrikje, Pytrikje, Pjittrikje, Tsja llinkje, Wal(l)inkje 84
op -~je:
Roelofje (Roelfje)
op -sje:
Andersje, Andrysje, Dr(i)ewesje, Gillesje, Jannesje, Komelisje, Krelisje, Roelofje, Teunisje, Thomasje
b. mei it suffiks -ke

Alemke, Alefke, Alojke, Amelke, Anderske, Andryske, Dr(i)eweske,
Floariske, Fremerke, Gilleske, Hebbelke, Janneske, Jerrelske 85 , Jilleske, Jochemke, Johanneske, Jouwerke, Kneliske, Kn(j)illeske, Komelis84

85
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By Tsjallinkje en Wal(l)inkje giet it om in tusken -ng en -je ynskode -k-, sjoch ek
(42) hjirfoar.
Neist Jerreltsje stiet de namme Jerrelske. Hawwe wy yn dy lêste mei in apart
suffiks -ske te dwaan? NeistJilliske komt de ynkoarte foarmJilske foar; wannear't
dy neist Jille tocht wurdt, kin der op grûn fan it pear Jille - Jilske ta it suffiks -ske
besletten wêze. Ferlykje ek de pearen frouljusnammen Kinge - Kingske en Kinke
- Kinkske, dêr't -ske him suver yn optwingt.
Betink dêrby, dat der ek in suffiks -ske foar it 6flieden fan oantsjuttingen fan
froulju is, dat him bygelyks oppenearret yn smidske (neist smid), kastleinske (neist
kastiein) en kammeraatske (neist kammeraat). De Mliedingen op -ske kinne yn
begjinsel twa betsjuttingen hawwe: 'it spesifyk froulike eksimplaar fan 'e persaan
dy't trochit grûnwurd neamd wurdt' en 'frou fan 'e persaan dy't troch it grûnwurd
neamd wurdt' (Hoekstra (1998:92». Sa kin mei kastleinske in froulike kastlein,
mar ek de frou fan 'e kastlein oantsjut wurde. Hoekstra wiist derop, dat
-ske-6fliedingen mei de betsjutting 'frou fan' allinnich as persoansnamme brûkt
wurde kinne en dus nea in lidwurd by har hawwe. Yn in sin as Kastleinske maat
de glêzen omspiele giet it altyd om 'e frou fan' e yn 'e kontekst bekende kastiein,
wylst it yn De kastleinske maat de glêzen omspiele mar allinnich om in froulike
kastlein gean kin.
Ferlykje ek noat 91 hjirnei foar -pje.

ke, Laurenske, Lourenske, Meweske, Moederke, Nolduske, Ourenske,
Pauluske, Piterke, Reierke, Reinofke, Roelofke, Roneske, Sanderke,
Sigerke, Teeuwiske, Teuniske, Tunniske, Thomaske, Widmerke,
Wigerke, Willemke, Wimerke, Wobbelke, Wouterke
It suffiks -ke docht him hjir, op 'e nammen Amelke, Hebbelke en Wobbelke

nei, allinnich yn 'e hjoeddeistige kontekst fan haadwurdlike ferlytsing foar;
earder haw ik al opmurken, dat nammen op -lke, lykas Hylke en Lolke, jin
as hiel eigen oankomme. De frouljusnammen yn (19) hjirfoar op -eke, lykas
Anneke, Enteke, 1anneke en Teetseke, foegje har ek nei dit patroan. 86
c. mei it suffiks -tsje
A aldertsje, Aarlandsje, Abeltsje, Alantsje, Aldertsje, Alemtsje, Algertsje, Andeltsje, Angertsje, Arentsje, Arjentsje, Asseltsje, A tsertsje,
Autgertsje, Barbertsje, Berbertsje, Barendsje, Barteltsje, Bearendsje,
Bindertsje, Binnertsje, Dieuwertsje, Doekeltsje, Dorentsje, Eabeltsje,
Ebertsje, Eeldertsje, Elantsje, Elbertsje, Egbertsje, Eibertsje, Elgertsje, Emmertsje, Errytsje, Evertsje, Ewoudsje, Fogeltsje, Fokeltsje,
Fokkeltsje, Folkertsje, Garreltsje, Gerbentsje, Gerbrántsje, Gerbrentsje, Gerlandsje, Germentsje, Gerrytsje, Gysbertsje, G(j)errytsje, Goarreltsje, Goarrytsje, Godertsje, Govertsje, Habeltsje, Ha lbertsje,
Harritsje, Harrytsje, Herritsje, Herrytsje, Hasseltsje, Heabeltsje, Hebbeltsje, Hebe ltsje 87 , Hegeltsje, He izeltsje, Hesseltsje, Hibbeltsje, Hilbertsje, Hilbrántsje, Ho(a)ite(r)tsje, Houweltsje, Hubertsje, Ibeltsje,
Ibetsje, Iebeltsje, Iedeltsje, Ymbertsje, Immertsje, Ingbertsje, Ingeltsje,
!peltsje, Ysbertsje, Ysbrántsje, labeltsje, lakkeltsje, 1aspertsje, 1ebbeltsje, 1ebeltsje, 1elgertsje, 1ellantsje, 1erreltsje, 1ie(r)seltsje, 1ildertsje, 1iseltsje (lysseltsje) , lisseltsje, lissertsje, 10arrytsje, 10rrytsje,
lochemtsje, 10hantsje, 10ldertsje, 10lmertsje, 10uwertsje, 1urgentsje,
1urjentsje, 1urrentsje, 1urretsje, 1urrytsje, Kaspertsje, Koendertsje,
Kommertsje, Kundertsje, Lammertsje, Leendertsje, Leffertsje, Libeltsje,
Likeltsje, Lotgertsje, Lutgertsje, Lubbertsje, Machteltsje, Maggeltsje,
Mangelts.je, Martentsje, Mertentsje, Mecheltsje, Meieltsje, Mein(d)ertsje, Mettentsje, Mindeltsje, Mindertsje, Myndertsje, Minnoltsje,
Namments.je, Nikeltsje, Oebeltsje, Olfertsje, Oreltsje 88 , Osseltsje,
86

87

88

De trije manljusnammen op -eke yn (19), Iseke, Nanneke en Oneke, en de twa dy't
foar froulju en manlju brûkt wurde kinne, Jenneke en Uneke, binne de iennichste
utsûnderingen dy't ik ken. Sokke manljusnammen komme jin as net sa gewoan
oan.
Winkier (1898:151) jout Hebeltsje as in manljusnamme ("M."), mar by Hebele
wurde Hebeitje en Heebbeltje as frouljusnammen neamd en wurdt der nei
Heabeltsje ferwiisd. Ik nim oan, dat it hjir om in flater/fersin giet, al wurdt der yn
de list mei "Aanvullingen en Verbeteringen" efteryn neat oer sein.
Neffens de utspraak en de staveringsregels soe dit Oareltsje wêze moatte.
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Petertsje, Pitertsje, Reindertsje, Reinoltsje, Reinoutsje, Rengertsje,
Riemertsje, Rieuwertsje, Rikeltsje, Rimmertsje, Rindertsje, Rinnertsje,
Ringertsje, Rodmertsje, Rommertsje, Rutgertsje, Sakeltsje, Seakeltsje,
Sandertsje, Sebeltsje, Sibbeltsje, Sibeltsje, Sibe(r)tsje, Siboltsje, Siboutsje, Sibrántsje, Sibrentsje, Sievertsje, Sigertsje, Simontsje,
Simentsje, Siemetsje, Sisseltsje, Steffentsje, Stoffertsje, Teakeltsje,
Ticheltsje, Tiementsje, Tiemetsje, Timentsje, Timmeltsje, Timmertsje,
Tsjallingtsje, Tsjêbetsje, Tsjibbeltsje, Ulbertsje, Urseltsje, Wabeltsje,
Wáltertsje, Welmoedsje, Wendeltsje, Wesseltsje, Wibertsje, Wibrántsje,
Wibrentsje, Wichertsje, Wiegeltsje, Wigertsje , Wiggeltsje, Wiggertsje,
Windeltsje, Wyndeltsje, Wobbeltsje, Wolkertsje, Woutertsje

It giet by dit slach namme net om trijewurdliddichheid per se, sa't oan ' e
manljusnammen op -ele (Jakkele, Sibbele, Wobbele) en -eren (Siberen,
Wiberen) bliken docht. Mar at it om ien en itselde suffiks giet, is dy trijewurdliddichheid wol krusiaal. Sa binne twawurdliddige nammen op -rke,
lykas Gerke, Harke en Jerke, manljusnammen (sjoch (23) hjirfoar). Mei in
trijewurdliddige namme mei deselde ûtgong, lykas Piterke, Sanderke en
Wimerke, hat men altyd in frouljusnamme te pakken (sjoch (55b) hjirfoar).
Fierders giet it hjir om 'itige' ferlytsingsnammen. Yn (3) hjirfoar haw ik
in pear foarbylden fan syngroane konnotative ferlytsing fan
persoansnammen jûn. De trijewurdliddige manljusnammen Piterke, Pibeke
en Álleke hearre dêr ek ta. Dêrfan komt allinnich Piterke ek as 'itige'
frouljusnamme foar.
It suffiks -tsje komt hjir aardich mear foar as -ke, wylst -ke yn it Frysk by
haadwurdferlytsing dochs it ûnmarkearre gefal ûtmakket. 89 Yn persoansnammen moat -tsje fan aIds al in grutte rol spile en sa syn eigen plak krige
hawwe. It komt yn dit slach namme ek gauris foar yn in kontekst, dêr't it yn
haadwurden hjoed de dei as in Nederlansk ynslûpsel besk6ge wurdt.
De twawurdliddige frouljusnammen yn (56) lykje net ûnder it hjir bleatleine
patroan beflapt wurde te kinnen:
(56) Formke, Germtsje, Harmke, Harmpje, Hermke, Hermpje, Hermtsje,
Jarmke

It feit dat de stam, dat wol sizze it part sûnder it suffiks, op -<rm> ûtgiet,
makket soks lykwols al mooglik. Yn Visser (1997:132-136) wurdt sjen litten, dat it eigenskip jout, dat wurden op -<rm> (en -<lm» ûnderlizzend op
-/rarn/ (en -/larn/) ûtgeane. Dat jildt dan fansels ek foar nammen. At Formke
en Germtsje ûnderlizzend as /f::>ramka/ en Ig8ramtsja/ represintearre wurde,
89
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Sa komt it ek nei in lûd faar, dêr't de kar net troch in bylûd beynflaede wêze kin.

binne se klear op trijewurdliddichheid en krijt men der om samar te sizzen
op ta, dat it frouljusnammen binne. 9ü Der hoecht dan giin aparte generalisaasje foar dit siach nammen formulearre te wurden. 91 De twawurdliddige
utspraak, dy't men in soad tsjinkomt - sjoch de foarmen yn (56) -, kin
ferklearre wurde troch deleesje fan 'e twadde 'stomme e', dy't ritmysk goed
oannimlik te meitsjen is. It resultaat is in kreaze trogee.
Yn (57) jou ik de fjouwerwurdliddige nammen op in suffiks dy't ik fûn haw:
(57) Aaiderikje, Adriaantsje, Amarinske, Angenietsje, Fêderikje, FrederikJe,
Severyntsje
Amarinske, Angenietsje en Severyntsje hawwe gjin begjinklam, mar in beklamme wurdlid foar it suftlks. It tal ~jouwerwurdliddige nammen kin net
lykje by dat fan 'e trijwurdliddigen. Sa is (54) in generalisaasje mei in grut
berik.

3 By einsluten

Neffens Cohen e.o. (1961 2 :26) hearre eigennammen ta it ränegebiet fan 'e
taal, oars sein, it binne marginale wurden. Mei dit stik hoopje ik dat it dudlik wurden is, dat sokke 'marginalia' taalkundich sjoen sa marginaal noch
net binne en wier wol har nijsgjirrige kanten hawwe.
Ik haw hjir in begjin makke mei it neigean fan watfoar patroanen oft der
op it stik fan ferlytsingsnammen binne. Dêr hie ik allinnich mar wat ûndudlike ideeën oer. Dy binne no aardich oanskerpe. Der binne patroanen foar
frouljusnammen, foar manljusnammen en foar frouljus- èn manljusnammen
oan it ljocht kommen. Boppedat is it ek dudlik wurden wêr't ferlytsingswurdfoarming en ferlytsing by persoansnammen ge1yk binne en wêr't se
faninoar ferskille.
Der binne fansels noch de nedige winsken foar fuortset ûndersyk. Alderearst nei pearfoarming by ferlytsingsnammen; stiet bygelyks neist in frouljusnamme op -kje (suver) altyd in manljusnamme op -ke? Mar hoe't it sit
mei ynkoarte ferlytsingsnammen, lykas Eauk neist Baukje, is ek nedich goed
utsocht. Der is op dit mêd noch gen6ch te dwaan.

90

91

Gorntsje - de r wurdt utsprutsen! - kin faar it neist sa ek analysearre wurde.
Saks tsjut der ek ap dat -pje, lykas yn Hannpje/Hermpje, as in apart suffiks analysearre wurde maat, dat it Frysk bûten persoansnammen net hat (sjach ek (47)
hjirfaar). Ferlykje naat 85 hjirfaar faar it suffiks -ske.
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