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De weergave
van vandaag

'What's in a name?" zei Shakespeare al. Wel, veel. Namen zijn uithangborden, herkenningstekens. Namen in andere talen
zijn boeiend, prikkelen de nieuwsgierigheid en zijn tegelijk geschikt om je tong over te breken.
Zo werd de Franse volksstemming over de Europese Politieke en Monetaire Unie bemoeilijkt - en opgeluisterd - door de
naam van de stad waar het verdrag gesloten werd: Maastricht. Voorstanders hadden het over 'Maastrist' of 'Maastries', Het
blad Nouvel Observateur, beseffend met welk keelgerochel de Fransen de < r> uitspreken, beval 'Mastrirt' aan. De
tegenstanders maakten het nog veel mooier: 'Mastrique', daarmee herinnerend aan het woord 'trique' = knuppel, of
'Mastriche', zodat de aanhangers werden tot '(masltricheurs', en 'tricheurs' zijn: oplichters....

Plaatselijke namen en vreemdtalige namen

In vroeger tijden beschikte iedere taal of zelfs streektaal
over een eigen voorraad aan namen voor plaatsen en
aardrijkskundige verschijnselen binnen en buiten het
eigen taalgebied. Met de Europese eenwording nemen de
verbindingen meer en meer toe en nu al zwermen jaar
lijks miljoenen toeristen uit. Door de toenemende ver-

bindingen raken de mensen meer en meer bekend met de
namen zoals ze ter plekke gebezigd worden. Bovendien,
als je ter plaatse de weg moet vinden, heb je ook alleen
maar iets aan die plaatselijke naam. Het laten varen van
vreemtalige namen en het overgaan op de eigentalige
namen heeft dus een duidelijk doelmatige kant.
De plaatselijke naam zal ik hier ook wel 'eigentalige
naam' noemen (= 'local name') in tegenstelling tot de

uitspraak:
ea: als è in Frans père
ae: als a in Engels man
0: gesloten o-klank
ä: lange klank tussen aa en oa in
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Figuur 1. Namen voor enkele aardrijkskundige eenheden in Noord- en West-Nederland in de tongslag van Urk (volgens DAAN,
1942).
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De standaardisatie in een aantal EG-landen

Van een standaardisatie per land kunnen we eigenlijk
pas sinds betrekkelijk korte tijd spreken. Immers, de
eenheidsstaten met een centraal overheidsapparaat zijn
nog betrekkelijk nieuw. Pas in de loop van de 18e eeuw,
begin 1ge eeuw komt het vervaardigen van grote natio-

een eenvoudige regel ontworpen: de 'local names
policy'. Ieder land hanteert voor namen van aardrijks
kundige eenheden buiten het eigen grondgebied die
vorm, die in het ambtelijk verkeer van het land, waar
binnen de eenheid ligt, gebezigd wordt. Kortom een
beleid van 'niet-inmenging in binnenlandse aangelegen
heden'. De 'local names policy' betekent dat de plaatse
lijke naamvorm de enige juiste is (vgl. ORMELING, 1983,
p. 227). Zolang het om talen gaat die met hetzelfde
schrift geschreven worden, worden de namen ongewij
zigd overgenomen. Dat wil zeggen met inbegrip van alle
bijkomende letters en tekentjes. Maar de vraag is wat nu
eigenlijk de plaatselijke vorm, de eigentalige naam, is.
Europa is namelijk taalkundig bont geschakeerd.

spelling

Voor een soepele uitvoering van de 'local names policy'
is standaardisatie van de namen nodig. Standaardisatie
van namen betekent het vaststellen van een in de eerste
plaats geschreven vorm van een naam. In het Engels
bijvoorbeeld gaat het enkel en alleen maar om die
geschreven vorm, omdat er een matige verbinding
bestaat tussen uitspraak en schrijfwijze. In andere talen
bestaat de standaardisatie uit twee delen: het vast
stellen/kiezen van de naamvorm (klankvorm: daarbij
inbegrepen de taalkeuze in meertalige gebieden) en het
bepalen van een daarbij behorende spelling. De uiteinde
lijk vastgestelde geschreven vorm kan dan voor interna
tionaal gebruik overgenomen worden.
Voor talen als Frans en Engels is de spelling al een aantal
eeuwen onveranderd gebleven. Voor het Duits bestaat
sinds het begin van de 1ge eeuw een standaard, die
echter nog wel een aantal kleine wijzigingen heeft onder
gaan (VON POLENZ, pp. 99, 133). Zo spelde men in het
Duits vroeger verschillende woorden met < th > in
plaats van < t >. Verschillende namen hebben nog
steeds die < th >, bijvoorbeeld Thüringen.
Het Nederlands heeft pas in de loop van de 1ge eeuw een
vaste spelling gekregen, die op bepaalde punten in de 20e
eeuw niet onbelangrijk is aangepast. Dat maakte dat
eenmaal vastgestelde namen nog weer konden veran
deren, dan wel dat spellingen van namen die eerst wel in
overeenstemming waren met de spellingsregels, na een
spellingswijziging ineens een afwijkende spelling
hadden. In het Nederlands zijn de meeste voorbeelden te
vinden in de spelling van < 00 > en < ee> en het
schrijven van een < sch > aan het einde van een woord,
bijvoorbeeld: Heerenveen, in plaats van Heren veen , of
Den Bosch in plaats van Den Bos.

Standaardisatie

'vreem-dralige naam' voor een eenheid buiten de het
eigen tsaalgebied, zoals Parijs voor Paris, (= 'exoniem').
Deze termen zijn gegeven vanuit het standpunt van de
plaats zelf.
Naast de praktische kant kan het gebruik van een be
paalde naam ook uiting zijn van een bepaalde politiek.
Het gebruik in Duitsland van de Duitse namen voor de
gebieden die na de oorlog verloren zijn gegaan aan
Polen en Rusland vormt een goed voorbeeld.
Om iets te begrijpen van de moeilijkheden en gevoelig
heden omtrent vreemdtalige namen moet men iets weten
over het ontstaan van dergelijke namen. Vreemdtalige
namen "inden in de meeste gevallen hun weg in een taal
door veelvuldige verbindingen tussen een taalgebied en
een aardrijkskundige eenheid. Daarom ook geldt, dat
hoe verder weg een gebied is, hoe minder vreemdtalige
namen er zullen zijn. Degene die er zijn, zullen slechts
betrekking hebben op grotere eenheden, zoals hele
landen of zeeën. Men moet hier de echte vertalingen,
zoals Chernoye More = Zwarte Zee even buiten
beschouwing laten.
Een van de redenen waarom sommige talen over zo'n
uitgebreide verzameling vreemdtalige namen
beschikken, is dat die talen in het heden of in het ver
leden een grote rol buiten het eigen taalgebied spelen of
gespeeld hebben. Zo was het Frans dé taal van de
'beschaving' in de 18e eeuw. Het Duits was voertaal en
bestuurstaal in het hele Duitse Keizerrijk en in Oosten
rijk-Hongarije, dat zich eens van Milaan/Mailand
(Noord-Italië) tot Lwow/Lemberg (Oekraïne) uit
strekte. Om maar te zwijgen over de Duitse namen in
Silezië en Pommeren, welke streken tot 1945 volledig
Duits waren. Ziedaar de reden voor de vele Duitse
vreemdtalige namen in Midden- en Oost-Europa.
Kortom, vreemdtalige namen zijn het gevolg van oude
culturele en politieke banden. Vandaar aan de ene kant
de vanzelfsprekendheid waarmee ze gebruikt worden en
aan de andere kant de gevoeligheid van het al of niet
gebruiken ervan.
Om nu alle gevoeligheden en lange tenen te vermijden is

Figuur 2. Duitse vreemdtalige namen in Oost-Europa (Diercke
Weltatlas, 1988, p, 73.3). [© Westermann Schulbuch GmbHJ
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Figuur 3. Talen en taalkundige minderheden in Europa. De begrenzingen van de minderheidstalen geven meer de gebieden aan
waar de taal (tot voor kort) nog gesproken werd dan de gebieden waar een meerderheid van de bevolking een dergelijke taal
spreekt. Voor de herkomst van plaatsnamen zijn dergelijke verouderde grenzen echter wel zo betekenisvol.

nale series van topografische kaarten echt goed op gang.
De toenemende centralisering van bestuur in de 1ge
eeuw leidt ook tot een behoefte aan eenvormigheid als
het gaat om de spelling van namen. Namen van bestuur
lijke eenheden werden bijvoorbeeld vastgelegd in
gemeentewetten; zoals in Frankrijk (ION, 1989, p. 14).
De uitgave van een nationale kaartserie maakte dat een
eenvormige kaartserie beschikbaar kwam met ook de
spelling van de namen volgens dezelfde uitgangspunten,
vastgesteld voor het hele grondgebied van een staat.
Natuurlijk speelden bestaande gewoonten in de spelling
van bepaalde namen mee.
De toenemende bureaucratisering van de maatschappij
heeft het verlangen naar een ondubbelzinnig vastgelegde
spelling van de namen steed sterker doen worden. Ook
de toenemende internationale verbindingen leidden
ertoe dat buitenlanders graag wisten waar ze nu aan toe
waren. Dat heeft geleid tot internationale afspraken en
regelgeving op dat gebied, die echter niet dwingend
opgelegd kan worden aan de verschillende landen en
karteringsdiensten. De United Nations Group of
Experts on Geographical Names (UNGEGN) heeft sinds
1967 verschillende aanbevelingen en handleidingen voor
het optekenen van aardrij kskundige namen het licht
doen zien (UNGEGN 12, p. 10, 11; ORTH, 1986).
Ieder land wordt onder andere aanbevolen om een

namenboek, gedrukt of in digitale vorm, uit te brengen
waarin de juiste spelling van aardrijkskundige namen te
vinden is. In de Engelstalige terminologie heet dat een
gazetteer. Ook zou ieder land een vaste werkgroep in

Figuur 4. Het enige land met een afwijkend schrift in de EG is
Griekenland. Voor het Grieks bestaat echter een transliteratie
sleutel waarmee Griekse lettertekens omgezet kunnen worden
naar Latijnse letters. Op die wijze kan elke Griekse naam
zonder moeilijkheden voor andere Europeanen leesbaar
worden gemaakt. (van: Kontoret for de Europeiiske Fielless
kabers officielle publikationer (1980), Det Europreiske
Fsellesskab. Medlemsstater, regioner og administrative
enheder, Luxembourg, Luxembourg.)
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moeten stellen, die de wettelijke bevoegdheid heeft om
namen vast te stellen en zonodig te veranderen. Verschil
lende tanden hebben ook zogenaamde 'Toponymie Gui
delines ' (naamkundige richtlijnen voor aardrijkskun
dige namen) doen verschijnen, waarin voor buitenlandse
gebruikers een overzicht wordt gegeven van de stand van
zaken betreffende standaardisatie en van de beschikbare
bronnen. Voor een aantal EG-landen zijn die naamkun
dige richtlijnen beschikbaar (zie literatuurlijst: Topo
nymie Guidelines ... ) en kan men zien hoe het daarmee
staat.

Groot-Brittannië
Groot-Brittannië beschikt niet over een regelgevend li
chaam voor het vaststellen van aardrijkskundige namen.
Het is geheel en al de verantwoordelij kheid van de Ord
nance Survey om de spelling voor hun kaarten vast te
stellen. Wel heeft de Royal Geographic Society een 'Per
manent Committee on Geographical Names' , maar die
heeft geen wettelijk gezag. Wel bij wet geregeld zijn de
namen van de bestuurseenheden. Voor verschillende
andere soorten aardrijkskundige eenheden ligt de ver
antwoordelijkheid bij de plaatselijke bestuurslagen.
De spelling van het Engels zelf is dusdanig onregelmatig
dat van een spelling van namen volgens algemene spel
lingregels niet gesproken kan worden. Zo wordt bijvoor
beeld Leigh in Manchester uitgesproken als [li.], terwijl
Leigli in Surrey als [lai] uitgesproken wordt. En zo zijn
er meer voorbeelden te vinden. Het is enkel en alleen de
gewoonte die uitmaakt hoe de namen gespeld worden.
De Ordnance Survey gaat daarbij uiterst zorgvuldig te
werk. Verschillende bronnen, oudere en nieuwere, als
mede het oordeel van plaatselijk gezaghebbenden,
worden bij de afweging betrokken. Gestreefd wordt
naar een weergave die zo veel mogelijk op erkenning
door de plaatselijke inwoners en bestuurders kan
rekenen.
In Wales en Schotland kunnen bij geval namen tweetalig
op de kaart verschijnen. Omdat naar eigen zeggen aan
gesloten wordt bij plaatselijk gebruik, is het standpunt
van de plaatselijke gezagsdragers van groot belang
(ORMELING, 1983, pp. 55-61). De spelling kan afwisse
lend aansluiten bij de eigen spellingtradities van de Kelti
sche talen, danwel een van het Engels uitgaande weer
gave zijn.
Een moeilijkheid vormen de verschuivende taalgrenzen,
bijvoorbeeld in de Schotse Hooglanden. Toen in de 1ge

COMMON ANGLICISATIONS OF GAELIC NAM ES

(The anglicised Iorrns are those listed flrst)

Figuur 5. Voorbeeld van Gaelische en verengelste namen in
Schotland (Ordnance Survey, 1990, p. 12).
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Figuur 6. Elphin op het bord en op de kaart: Velenamen op de
topografische kaarten 1:50.000, vooral veldnamen en water
namen, zijn Gaelic van oorsprong, de topografische aandui
dingen alle Engels. De namen van plaatsen alsmede die van
sommige andere landschapseenheden zijn meestal verengelst,
op zijn minst in de spelling. (joto: A.P. JJ:; kaart: Ordnance
Survey (1987), Loch Assynt & surrounding area, Landranger
15 schaal 1:50.000.) [© Crown copyright]

eeuw de topografen aldaar aan de optekening van de
namen begonnen, vonden zij op veel plaatsen een bevol
king die Gaelic sprak en ook de aardrijkskundige namen
in die taal gaf. Het gebied is tegenwoordig grotendeels
onbewoond en de mensen die er wonen spreken Engels.
Vooral de Gaelisch gespelde namen vormen voor de
meeste gebruikers een moeilijkheid bij de uitspraak, ter
wijl plaatselijke bevolking die namen niet meer gebruikt
(ORMELING, 1983, pp. 68,69; DORWARD, 1986, p. 19).
Nog ingewikkelder wordt het op de Hebriden en op de
tegenoverliggende kust. Daar zijn vele namen van
Noorse oorsprong: het Noors is daar eens de overheer
sende taal geweest. Vervolgens zijn die gebieden gekelti
seerd, terwijl de kust thans overheersend Engelstalig is
(DORWARD, 1986, pp. IX-XI). Moet men de naam in het
(Oud-)Noors, Gaelic of Engels geven?
Ter plekke vind men op de Hebriden, alwaar het Gaelic
nog leeft onder een aanzienlijk deel van de bevolking,
tweetalige bewegwijzeringsborden. Op de kust komt
men een enkel tweetalig plaatsnaambord tegen, welke
tweetaligheid overigens niet op de kaart verschijnt.
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Frankrijk
Er bestaat in Frankrijk geen algemene wetgeving betref
fende de spelling van aardrijkskundige namen. De
namen van bestuurlijke eenheden (departementen,
arrondisementen, cantons, gemeenten), zijn vastgelegd
in de desbetreffende wetten en zijn onder andere te
vinden in de 'Dénombrement de la population' van het
'Institut National de la Statistique et des Études Écono
miques'.
De spelling van het Frans blinkt nou niet uit door zijn
nauwe band tussen uitspraak en schrift, zeker niet als
het er om gaat van klank naar schrift te komen. De
spelling kan geregeld afwijken van wat de kortste spel
ling zou zijn. In sommige gevallen zijn oude streekge
bonden schrijfgewoonten gehandhaafd, zoals in Cas
tanhièr, met de Occitaanse nh voor gn of de namen
eindigend op z en x in de Savoie: Chamonix, la Clusaz;
Vernex. Deze laatste spelling leidt soms tot een schrift
uitspraak als [gamoniks], [klyzas] en [verneks].
Het vaststellen van de namen, afgezien van de ver
noemde ambtelijk vastgelegde namen, is tot nu toe
geheel en al de verantwoordelijkheid geweest van het
ION. Een bijzondere 'Commission de toponymie' heeft
aldaar de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van
de namen die op de kaarten moeten verschijnen.
Er is op het moment een geautomatiseerd bestand in
opbouw van aardrijkskundige namen. Dit bestand gaat
uit van een aantal kaarten, onder andere de 'France
physique', 1:1.750.000, uitgave 1990 en 'France à
1:1.000.000', uitgave 1985, alsmede een aantal schrifte
lijke bronnen. Met een dergelijk geautomatiseerd
bestand kunnen dan lijsten vervaardigd worden, zowel
op naam als op streek, die als namenboek beschouwd
kunnen worden.
Blijkens de Guide de Toponymie Cartographique is men
zich bij het ION terdege bewust van de taalkundige ver
scheidenheid van Frankrijk. Er wordt uitvoerig en zorg
vuldig studie gemaakt van de talen en de weerslag
daarvan op de namen. De regels zijn als volgt (in verta
ling), (ION, 1989, p. 11):
"De naamkundige werkgroep gaat er van uit dat de
huidige gebruikelijke vorm van een naam geëerbiedigd
wordt: zij tracht de tongslag te bepalen in welke de
namen van de bestudeerde streek verschijnen, waarna ze
de desbetreffende uitgangspunten voor de spelling van
die tongslag toepast. Het namengoed wordt behandeld
op een zodanige wijze, dat het begrepen en aanvaard
wordt door de eerste gebruikers van de kaart, te weten
de bewoners van de desbetreffende streek. Er is geen
sprake van het op voorhand verfransen noch van dialee
tiseren van bekende vormen, waarbij de namen zo dicht
mogelijk bij het plaatselijke gebruik dienen te liggen."
Minderheidstalen en dialecten worden dus uitvoerig be
schouwd en in aanmerking genomen. Zeker de namen
voor kleine eenheden, zoals veldnamen, zijn inderdaad
vaak in de minderheidstaal gesteld. Toch, een Franse
kaart bestuderend, lijdt het nooit enige twijfel dat men
zich inderdaad op Frans grondgebied bevindt. Daarvoor
is een aantal redenen aan te wijzen:
• Het gebruiken van Frans als enige beschrijvende taal.
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~ Het veelvuldig toevoegen van Franse accenten, lid
woorden en topografische aanduidingen, ook bij
namen afkomstig uit andere talen, zoals Le Hohwald,
Neuf-Brisach (Neu-Breisach) (Elzas), Souree de
Pikatéburia (Frans Baskenland), Crête de Cla
bouréou (Provence).

Figuur 7. De zuidelijke Elzas op een Franse toeristenkaart
(van: Michelin (1987), Suisse, Neuchätel-Basel-St-Gallen (blad
216) schaal 1:200.000). [©Michelin, volgens kaart No. 216 
Toelating No. 92-432]

• Het veelvuldig verfranst zijn, zowel in de spelling als
in de vorm van plaatsnamen, die een belangrijk deel
van het namenbeeld uitmaakt en die door wetgeving
veelal vastligt, bijvoorbeeld Dunkerque (Duin
kerken), Wissembourg (Weifienburg)',

Et Het veelvuldig verfranst zijn van vele grotere land
schapseenheden (bergen, rivieren). Op de bekende
Michelinkaarten, schaal 1:200.000, zijn dan ook nog
maar weinig namen te vinden die niet op een of
andere manier verfranst zijn. Dergelijke verfran
singen stammen van de eerste topografische kaarten
die als uitgangspunt dienen. En men houdt nu een
maal nergens van het veranderen van namen.

" De wat merkwaardige opvatting van de Fransen als
het gaat om het begrip 'passende spelling'. Om dicht
bij huis te blijven, als Nederlander kan ik het amper
'passend' vinden dat de naam Ruibroek als Rubrouck
geschreven wordt. Of neem voorbeelden als Haeghe
doorne (Hagedoorne), Craey Hill Becque (Kraaihill
beek) (voorbeelden uit Frans-Vlaanderenj-, Zo lust ik
er nog wel een paar. Iets dergelijks doet men met het
Corsicaans, dat taalkundig een tongslag van het Ita
liaans is, maar dat door de Fransen als een zelfstan
dige taal wordt beschouwd met een eigen spelling. Op
die wijze heeft erkenning van het Corsicaans naast
het Frans geen internationale gevolgen. Zo'n plaatse
lijke tongslag is ook geen beschrijvende taal; legenda
en aanduidingen als 'brug' en 'boerderij' zijn uitslui
tend in het Frans.
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Duitslsand
De spelling van aardrijkskundige namen is in Duitsland
niet bij wet geregeld. Alleen de namen van bewoonde
plaatsen liggen vast per deelstaat. Ze zijn te vinden in de
'Amtliche Verzeichnisse' en 'Statistische Berichte' van
de verschillende deelstaten.
De spelling van de namen kan afwijken van de algemene
spellingregels. Een voorbeeld is de spelling < oe > zoals
in Soest (Nordrhein-Westfalen) en Itzehoe (Sleeswijk
Holstein) die als [0:] en niet als [0:] uitgesproken wordt.
Twee andere voorbeelden zijn te vinden in de naam
Thiefiow (Mecklenburg-Vorpommern), met < th > als
[tl en <ow> als [0:]. De letterverbinding < ow > aan
het einde van een woord komt verder niet voor in het
Duits en is kenmerkend voor namen van Slavische oor
sprong.
Er is een namenboek beschikbaar dat uitgaat van de
kaart 1 :500.000. Dit boek wordt uitgegeven door de
'Ständige AusschuJ3 für Geographische Namen'
(StAGN). Over de wettelijke bevoegdheden van deze
werkgroep is mij niets bekend.
Dialectvormen kunnen voorkomen, maar alleen wan
neer ze als gevestigd gelden. Als regel wordt van het
Hoog-Duits uitgegaan. Zo heet een streek aan de zuid
west punt van Ditmarschen Dieksand (Sleeswijk-Hol
stein) (lett. 'dijkzand'), terwijl een aantal kilometer
verder Marnerdeich ligt.
Duitsland kent drie wettelijk erkende oorspronkelijke
taalminderheden: de Denen en Friezen in Sleeswijk en de
Sorben in Brandenburg en Sachsen. De laatste groep viel
tot nu toe onder de verantwoordelijkheid van de DDR.
Aldaar werden namen in Sorbisch taalgebied op de
kaarten op schaal 1:50.000 en groter in twee talen
gegeven (ORMELINO, 1983, p. 140). De Sorben wonen
thans verspreid over de deelstaten Brandenburg en
Saksen. In de grondwetten van deze nieuwe deelstaten
worden de rechten van de Sorben op het behoud van hun
taal uitdrukkelijk genoemd. De grondwet van Branden
burg vermeld zelfs (Artikel 25, lid 4; in vertaling): "In
het woongebied van de Sorben dient de Sorbische taal in
de openbare beschrifting te worden betrokken" (Nord
friesland 99, p. 3). Dat zou tweetalige plaatsnamen en
wellicht dan ook tweetalige beschrifting op de ambte
lijke topografische kaarten betekenen.
In het voormalige West-Duitsland, om precies te zijn in
Sleeswijk-Holstein, worden de Deense namen niet opge
nomen op de kaart, evenmin als de Friese. De sprekers
van die talen vormen nagenoeg overal slechts een min
derheid (PETERSEN, 1975, p. 50; RHAMMAR, 1975,
p. 30). Het geven van de namen in die talen zou bij de
meeste bewoners van die streken eerder tot een ver
vreemding leiden dan tot een herkenning. Voor het
Noord-Fries bestaat wel een eigen spelling, maar ook
onder de Friestaligen wordt die nauwelijks gekend.
Het Fries wordt door de karteringsdienst als dialect
behandeld. Een naam als Näshörn (landpunt op Oost
Föhr) laat de Friese oorsprong doorschemeren, maar dit
zijn toevallige voorbeelden, net als de eerder genoemde
dialectvormen. Onder andere in de serie 1:50.000 is het
Deens wel de derde taal in de legenda, die in drie talen
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Figuur 8. Het eiland Föhr (Noord-Friesland, Sleeswijk-Hol
stein) op een gewone topografische kaart (Landesvermes
sungsamt Schleswig-Holstein (1981), Topografische Karte
1:50.000, L1316 Wyk auf Föhr) en op een speciale tweetalige
uitgave met de Friese namen (HOLANDER, 1973).

gesteld is: Duits, Engels en Deens.

Italië
In Italië bestaat geen wetgeving voor de vaststelling van
aardrijkskundige namen. De bevoegdheid voor het vast-
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Het is aardig om naast de topografische kaarten te
toeristenkaarten.

op een aantal

1. Touring Club Italiano (1988), Lombardei, Mailand- Verona 1:200.000, blatt 2,
KümmerIy+Frey.

2. Michelill (1987), Suisse, :200.000.
3. Freytag & Berndt (z.j.),

Touring Club Italiano I .Michelin

Órtles lOrtles

Osterreich soortaanduiding

gebergte

Solda/Sulden

Gioverotto

Corsi/Zufall

(Stilfers Stïlfers Joch pas

dorp

Fragmentvan de .Michelinkaart no. 218 (Zuidoost-Zwitserland),1:2QO.OOO (links) en van de Grosse
Strassenkarte Österreich no. 3, 1:300.000 van Freytag & Berndt(rechts).

[© Michelin, volgens kaart No. 218 - Toelating No. 92-432J

Het verschil tussen de uitgevers is duidelijk. De Oostenrijkse k~artgeeft een volledig Duitstalig beeld
van de streek, de andere geven voorrang aan het Italiaans, al wordt de Duitse naam meestal wel toegevoegd.
De strijd om Zuid-Tirol is een van de meest levende irridentakwesties van Europa en heeft de afgelopen
jaren de gemoederen aardig doen oplopen. De verschillende standpunten Vind men op de kaart terug.
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Figuur 9. In de Belgische 'Ostkantone' is het Duits ambtelijke
voertaal. Voor de 'Ostkantone' wordt op de kaart het Hoog
Duits gebruikt, ook als beschrijvende taal. NB: Membach is
wel (van oorsprong) Duitstalig; het hoort echter niet tot de
'Ostkantone' maar tot het Franstalige Wallonië (Nationaal
Geografisch Instituut (1988) Topografische kaart van België
1:50.000,35-43 Gemmenich-Limbourg).

stellen van namen van bestuurlijke eenheden en
bewoonde plaatsen ligt bij de regio's. Voor de overige
namen - bergen, rivieren enzovoort - worden de
namen van de topografische kaarten als rechtskrachtig
beschouwd. Een officiëel namenboek bestaat niet in
Italië. Wel bestaat er een volledige lijst met plaatsnamen
in de publikaties van de laatste volkstelling, door het
'Istituto Centrale di Statistica' (het Italiaanse CBS).
Ook de Touring Club Italiano heeft een aantal publika
ties op zijn naam met daarin lijsten van plaatsnamen en
bestuurlijke eenheden.
Over spelling die afwijkt van de algemene spellingregels
vermelden de naamkundige richtlijnen niets; wel dat dia
lectische vormen zo goed als uitgesloten zijn.
Italië zou haast een veelvolkerenstaat genoemd kunnen
worden, gezien het grote aantal inheemse minderheids
talen dat er gesproken wordt. De minderheden maken
echter bij elkaar maar een klein deel van de volledige
Italiaanse bevolking uit. Van de taalkundige verschei
denheid blijkt echter maar in beperkte mate iets op de
kaart.
In het maatschappelijke verkeer nemen het Frans en
Duits de sterkste plaats in van alle minderheidstalen, in
achtereenvolgens de regio's Aoste en Zuid-Tirol. Op de
topografische kaarten heeft het Frans in het Aostadal
het alleenrecht (behalve voor de naam van de streek en
de hoofdplaats), het Duits in Zuid-Tirol wordt volledig
van de topografische kaarten geweerd.
Van de andere talen (Sardijns, Ladinisch, Sloveens,
Provençaals, Kroatisch, Catalaans, Grieks, Albanees)
komt alleen het Sardijns echt uit de verf. Het heeft geen
eigen standaard spelling en bedient zich dus van de Ita
liaanse spelling. De Ladinische en Provençaalse aard
van een aantal streken blijkt wel uit de namen van klei
nere eenheden (kleine waterlopen, huizen, veldnamen).
Voor beide talen bestaat ook geen eigen standaard spel
ling.
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Nederland
De spelling van aardrijkskundige namen is in Nederland
niet bij wet geregeld. Sinds 1973 ligt er een lijst met zo'n
40.000 namen, samengesteld door de Nederlandse verte
genwoordiging bij de Nederlands-Belgische Woorden
lijst Commissie, ter goedkeuring bij de minister van
Onderwijs en Wetenschappen. Die lijst is echter nooit
bekrachtigd. Dientengevolge berust de eindverantwoor
delijkheid voor het vaststellen van de namen bij de
beheerders van de eenheden. Voor plaatsnamen en
straatnamen zijn dat de gemeenten, voor de waternamen
de waterschappen en Rijkswaterstaat. Voor veldnamen
en streeknamen zijn vaak geen echte eindverantwoorde
lijken aan- te wijzen. Het plaatselijk gebruik, bijvoor
beeld in gemeentelijke stukken, vormt de maatstaf.
Verder hanteren de verschillende karteringsdiensten hun
eigen spellingregels.
Dit alles heeft ertoe geleid dat de spelling van de Neder
landse aardrijkskundige namen soms behoorlijk afwijkt
van de algemene spellingregels voor het Nederlands.
Voorbeelden te over: 's-Hertogenbosch voor 's Herto
genbos, Grootegast voor Grotegast, Oisterwijk voor
Oosterwijk, Texel voor Tessel. In gevallen als Oisterwijk
en Texel leidt de spelling ook tot spellinguitspraak, dus

Figuur 10. Aldegea op fiets bordje en tweetalige VVV-kaart:
Een heel aardige onderneming in braakliggend gebied vormt
de VVV-kaart met tweetalige plaatsnamen en waternamen
(VERSLDDT, 1992). Jammer is wel dat er in de Friese namen
nogal veel spelfouten zitten. Afgezien van een enkel dakje op
een hoofdletter, waar het niet hoort, zoals in Äldegea,
berusten de meeste fouten op het omwisselen van y en ij:
Hijnljippen voor Hynljippen en Ouster Nyegea voor Ouster
Nijegea. In de naam voor IJlst, dat in het Fries Drylts heet,
zitten zelfs twee fouten: DrijIst (foto: A.P. V; kaart: VVV
Lemmer (z.j.) Lemmer en omstreken 1:50.000).
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met [ai] en [ks]. Bij het vinden van namen voor nieuwe
eenheden zoals stadswijken scheppen sommige naamge
vers er genoegen in om middeleeuwse spellingen op te
duikelen, dan wel te verzinnen, zoals de wijken Buyten
wegh (in plaats van Buitenwegs en Seghwaert (in plaats
van Zeg waard) in Zoetermeer.
Hoewel er geen ambtelijk namenboek van Nederland
bestaat, is er inmiddels bij de Topografische Dienst wel
een aantal bestanden opgebouwd. Zo zijn er bestanden
beschikbaar, ook in digitale vorm, van de namen voor
komend op de topografische kaarten 1:250.000 en
1:50.000. De meest uitgebreide lijsten vormen de blad
wijzers van namen van de provinciale topografische
atlassen, schaal 1:25.000. Alleen voor de provincie Fle
voland is een dergelij ke atlas niet beschikbaar.
Voor het gebruik van niet-Nederlandse namen, dus
Friese namen of dialectvormen, volgt de Topografische
Dienst thans de plaatselijke keuzen. Daarbij geldt dat
iedere eenheid één naam heeft, als vastgesteld door de
gemeente/beheerder. Meertaligheid bestaat niet. De
meeste karteringsdiensten zijn daar ook niet gek op
omdat dubbele namen meer ruimte beslaan op de kaart.
Alleen bij de Friestalige plaatsnamen voor grotere plaat
sen, die in de rest van Nederland beter bekend zijn onder
hun Nederlandse naam, wordt de Nederlandse naam in
een kleiner lettertype tussen haakjes toegevoegd. Voor
beelden van plaatsen buiten Friesland die aan de plaatse
lijke taal/tongslag aangepast zijn, zijn mij overigens
niet bekend.

Denemarken
In Denemarken bestaan geen bijzondere regels voor de
spelling van aardrijkskundige namen; de gewone spel
lingsregels zijn van kracht.
De 'Stedenavneudvalge' (plaatsnamenwerkgroep) heeft
de bevoegdheid voor het vaststellen van de namen van
alle bewoonde plaatsen alsmede voor die van enige
natuurlijke eenheden. De werkgroep valt onder de ver
antwoordelijkheid van het ministerie van cultuur. In de
werkgroep hebben leden zitting die ieder een bepaald
belang vertegenwoordigen: ministerie, posterijen, karte
ringsdienst, archiefdienst, taalcommissie, provincies en
gemeenten, naamkundig instituut van de universiteit
van Kopenhagen. De namen worden uitgebracht in een
namenboek. Verder is er het register op de kaart
1:100.000. De straatnamen vallen onder de verantwoor
delijkheid van de plaatselijke bestuurders. Ze zijn te
vinden, met de plaatsnamen, in 'Postadressebogen'
(postcodeboek) .
Namen die dialectuitspraak laten blijken kunnen voor
komen, maar zijn zeldzaam. Duitse namen - het Duits
wordt als minderheidstaal erkend in Zuid-Jutland
worden niet weergegeven op de kaarten.

Samenvattend kan tot de slotsom worden gekomen dat
het vaststellen van aardrij kskundige namen in de meeste
landen wat gebrekkig en versnipperd geregeld is. Wetge
ving ontbreekt vaak, of is slechts aanwezig voor be
paalde groepen namen. In de gevallen dat naarngevings
werkgroepen of andere wetgeving ontbreken wordt aan
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de topografische kaarten door andere instellingen het
eindgezag toegekend, terwijl dergelijke werkgroepen,
als ze bestaan, vaak verbonden zijn aan de karterings
diensten.
De bevoegdheid voor het vaststellen van namen is soms,
zoals in Nederland, zeer verspreid. Omdat de meeste
burgers en ook ambtelijke instellingen geen benul
hebben van hoe die namen nu eigenlijk vastgesteld
worden, komt het voor dat instellingen die op papier de
bevoegdheid hebben om namen vast te stellen zelf
zeggen naar de topografische kaart te kijken voor de
juiste spelling, zoals ik bij sommige waterschappen in
Friesland heb vernomen (VERSLOOT, 1992).
De overeenkomst tussen algemene spellingregels en de
spelling van aardrij kskundige namen is meestal
gebrekkig. Van de onderzochte landen geldt alleen in
Denemarken en Italië dat de spelling van de namen
overeen moet komen met de gewone spellingregels.
Voor de weergave van namen over de grens maakt men
meestal gebruik van de kaarten van de 'buurman'. Bij
het gebruik van tongslagen in de naamgeving is men in
het algemeen zeer terughoudend. Het beleid ten aanzien
van minderheidstalen is zeer verschillend. Dat loopt
uiteen van het volledig erkennen van een taal, zowel in
de namen alsmede als beschrijvingstaal (bijvoorbeeld in
de Belgische 'Ostkantone' en op de Faeroer (buiten de
EG)) tot het volledig buiten beschouwing laten van een
minderheidstaal (bijvoorbeeld in Sleeswijk-Holstein of
Zuid-Tirol). Landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en
Nederland zitten daar ergens tussenin.
In het geven van tweetalige namen is men overal zeer
terughoudend. Immers, namen nemen plaats in op de
kaart en verhullen andere onderdelen van de kaart. Ook
het veranderen van eenmaal gevestigde namen, bijvoor
beeld als gevolg van een veranderende houding tegen
over minderheden, verloopt zeer traag.

Standaardisatie op Europees niveau

Vervolgens zij de blik gewend richting 'Brussel' om te
zien hoe de namen verschijnen op officiële kaarten van
de Europese Gemeenschap (EG). Grondregel is aldaar
dat iedere lidstaat zelf bepaalt hoe zijn grondgebied op
de kaart komt.
Kaarten uitgebracht door de EG beslaan meestal meer
dan één land en zijn dus kleinschalig. Erg veel namen
staan er niet op en zeker weinig in meertalige gebieden,
waar het vooral de namen van kleine eenheden zijn, die
in de minderheidstaal zijn gesteld (ORMELING, 1983,
p. 110). Zoekt men stof voor discussie, dan moet men
geen EG-kaarten nemen, want die blinken uit door saai
heid. Parijs heet Paris, Lissabon heet Lisboa, Sardinië
heet Sardegna en Corsica heet Corse. De Rijn heet Rhin
wanneer het naampje op Frans grondgebied staat, Rhein
in Zwitserland en Duitsland en Nederrijn in Nederland.
Het Kanaal heet zowel English Channel als La Manche,
gezellig naast elkaar.
Voor zeeën en zeearmen is het vaak moeilij k om een
grens te trekken. Waar eindigt de Noordzee en waar
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Figuur I 1. Tweetalig Zuid- Tirol en een Deenstalige waternaam
op een stukje van de Deense uitgave van de kaart met de
bestuurlijke indeling van de EG (bron: zie figuur 4).

begint die Nordsee? Voor de zeeën buiten de territoriale
wateren worden verschillende oplossingen gevonden.
Soms worden dergelijke wateren gegeven in de verschil
lende talen van de kustlanden, soms in de voertaal van
de kaart.
Een enkel gebied toont zijn tweetalige aard, zoals op de
kaart met de bestuurlijke indeling van de EG waar Zuid
Tirol als Bolzano-Bozen op de kaart staat en de Adige
aldaar Etsch heet.
Overigens moet niet onderschat worden in hoeverre
vreemdtalige meerderheidstaalnamen (dus Nederlands

Figuur 12. Het Duits-Franse grensgebied op een Europese ver
voerskaart (European Communities (1974) Megalopolis
North West Europe, map 4: Transportation, present and
future, Bruxelles/Brussel).
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in Friesland, Duits in Sleeswijk, e.d.) ingeburgerd
kunnen zijn. Dergelijke gebieden horen vaak al eeuwen
tot de 'Kulturraum, de culturele invloedssfeer, van de
meerderheidstaal, waarbij iedere geletterde ontwikke
ling van sprekers van de minderheidstaal door die taal
verloopt.
Mogelijke veranderingen in de naamgeving zijn in de
huidige toestand geheel en al een aangelegenheid van de
lidstaten. Het is daarom boeiend om te zien wat voor
artikel er verscholen zit in het minderhedenhandvest van
de Raad voor Europa, een lichaam waar alle EG-landen
ook deel van uitmaken. Artikel 10.2 van het handvest
meldt (eigen vertaling; Engelse tekst in brief meegedeeld
door Dónall 0 Riagáin, secretaris-generaal van het
Europese Bureau voor minder gebruikte Talen):
"Met het oog op het plaatselijke en regionale gezag, op
wiens grondgebied het aantal inwoners dat streek- of
minderheidstalen gebruikt maatregelen als hieronder
aangeduid rechtvaardigt, zetten de verdragspartijen
stappen om toe te staan en/of aan te moedigen:"
lid g: "Het gebruik of de aanvaarding, indien nodig
samen met de naam in de ambtelijke taal/talen, van
traditionele en juiste vormen van plaatsnamen in streek
of minderheidstalen. "3

Zoals altijd bieden dit soort verdragen veel ruimte voor
uiteenlopende beoordelingen. Bij welk aandeel van de
bevolking gaat dit gelden en wat is 'aanmoedigen'? En is
Strasbourg de juiste vorm van de naam of StrajJburg,
waar beide immers ongeveer dezelfde uitspraak weer
geven? Het zal moeten blijken of volgens deze regels
Italiaanse namen in Zuid-Tirol, zeker op het Duitstalige
platteland, nog wel door de beugel kunnen. De Duitsta
ligen zijn immers in de meerderheid en strijdlustig. Maar
of men hierdoor in Frans-Vlaanderen, waar de uitster
vende sprekers van het Nederlands geen maatschappe
lijke macht vormen, het Nederlands in ere zal herstellen,
moet ten hoogste betwijfeld worden.

Besluit

Hiermee komt een einde aan deze reis kriskras door
Europa. Ik hoop dat men al lezend enige indruk
gekregen heeft van de stand van zaken op het gebied van
standaardisering van namen in Europa. Deze is feitelijk
nog gebrekkig en van veel eenheid is nog geen sprake.
Wel is al merkbaar dat het gebruik van vreemdtalige
namen afneemt. Dit is zeker het geval op officiële
kaarten, zoals delen van een buurland op de topografi
sche kaart. Maar ook op wegen- en toeristenkaarten en
in atlassen is een dergelijke ontwikkeling bespeurbaar
(VANDERKROGT&ORMELING, 1982, p. 32). Om namen in
de minderheidstalen op Europese kaarten te krijgen
zullen de voorvechters nog altijd de weg via de eigen
landelijke karteringsdiensten moeten nemen.
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Noten

Drs. A.P. Versloot (Brederhorst 21,6714 KA Ede, tel. 08380
32615) was tot het einde van 1992 werkzaam ais docent karto
grafie aan het ITC in Enschede.
1. Wat schetste overigens mijn verbazing toen ik dit jaar,

Barcelonette binnenrijdend, onder het bord Barcelonette
een gloednieuw bord zag met daarop de tekst: Barcelouna
en Prouvença. En betrouwbare bronnen hebben mij soort
gelijke waarnemingen uit andere delen van de Provence
gemeld. Voor de echte fijnproevers zij hier nog wel vermeid
dat de spelling van het Provençaals afwijkt van de (nieuwe)
standaard spelling voor het Occitaans en de zogenaamde
'Mistral-spelling' volgt, die, en daar zijn we weer, gebaseerd
is op het Frans. Anders zou er Barcelona en Provença staan
(BAC, 1978, p. 109).

2. Vlak voor de Nederlandse grens is voor de oplettende auto
mobilist-en-namenspeurder nog een aardigheidje te vinden:
een bord met daarop onder elkaar Maastricht, Maestricht,
waarmee meteen bekend is wat de Franse vreemdtalige
naam, althans de spelling ervan, is voor de Limburgse
hoofdstad. In deze spelling komt het ook al voor in Ale
xandre Dumas' Drie Musketiers. We zien hier dezelfde
benadering als bij sommige namen in Frans-Vlaanderen,
die in een oude spelling verschijnen. Dat vreemdtalige
namen een verstening vormen van eerdere eigentalige
namen is niet eenmalig. Ook voor een flink aantal Neder
landse vormen van Friese plaatsnamen geldt hetzelfde. Zo
heet Franeker in het Fries Frjentsjer, maar in het Oud
Fries, inderdaad, Fräneker. In het Nederlands zou het
Vroonakker worden.

3. Een licht afwijkende versie, in het Engels, staat in VER

SLOOT, 1992. Dit als gevolg van verschillende bronnen.
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