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Bent u al verdwaald, terwijl u onderweg was naar uw vakantiehuisje in Eernewoude? Of wist u al dat dat tegenwoordig
Earnewàld heet? Vermoedde u dat de bezuinigingswoede ook al in de naamgeving had toegeslagen, toen u Grou zag, in
plaats van Grouw, of wist u al dat het Fries daar ook al was doorgedrongen? De laatste jaren is het aandeel van het Fries
op naamborden, bewegwijzeringsborden en kaarten toegenomen. Dat heeft de toestand er echter niet overzichtelijker op
gemaakt. Over hoe het met het Fries op de topografische kaarten is en verder zou moeten, gaat dit artikel.

Inleiding

Onze Nederlandse multiculturele samenleving mag zich
niet alleen verheugen in de aanwezigheid van gastarbei
ders en asielzoekers maar kan zowaar pochen op een
heuse oorspronkelijke taalminderheid binnen zijn
grenzen, namelijk de Friezen. Wie de nieuwste topogra
fische kaartbladen van de provincie Friesland/Fryslän
bekijkt, zal daarop menig Friestalige naam terugvinden.
Deze namen bevinden zich tussen in meerderheid neder
landstalige naamvormen en een volledig nederlandsta
lige beschrifting. Het geheel vormt een bonte mengeling
van Fries en Nederlands, die in feite vlees noch vis is.
Ormeling heeft in een in 1984 geschreven bijdrage in
Fryske Nammen (ORMELING, 1986) een overzicht
gegeven van de geschiedenis van de friestalige namen op
de kaarten en van de toenmalige stand van zaken. In
kort bestek komt het erop neer dat het Fries, op twee
eenzame uitzonderingen na, tot ver in deze eeuw taboe
was op kaarten. Tot 1979 toe vernederlandste de Topo-
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grafische Dienst eenvoudigweg alle friestalige namen.
Sindsdien heeft de Topografische Dienst zijn beleid wat
bijgesteld en verschijnt een deel van de namen op de
kaarten in het Fries. Acht jaar én de zaak 'Tytsjerkstera
diel' later, wil ik de balans hier opmaken en komen met
een aantal aanbevelingen.
Achtereenvolgens zullen aan de orde komen:
lil de huidige toestand in de naamgeving op de topogra

fische kaarten aangaande Friesland/Fryslän;
• een overzicht van de regelgeving binnen de Topogra

fische Dienst en Rijkswaterstaat;
8 een schets van de taalpolitieke achtergronden; en de
$ slotsom en aanbevelingen.

Huidige toestand van aardrijkskundige namen
op topografische kaarten van Friesland

Toen de gemeenten Tytsjerksteradiel en Boarnsterhim
eind jaren tachtig besloten om de namen van de dorpen
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Figuur 1. Tweetalig plaatsnaambord.

binnen hun grenzen eentalig in het Fries vast te stellen,
was dat het begin van enorm gesoebat en een hoop
heibel. De kwestie verrijkte Friesland zelfs met een ver
eniging met de curieuze naam 'Vereniging voor het
behoud van het Fries en tegen de Friese plaatsnamen'
(natuurlijk in het Nederlands). Voor het eerst verdrong
het Fries het Nederlandt echt van zijn troon. Het was
vermakelijk om te zien hoe al die nederlandstaligen 
en ook sommige Friezen - die 's zomers tijdens hun
buitenlandse vakanties moeiteloos plaatsen met de
meest buitenissige namen kunnen vinden, nu zeker
wisten dat er nooit meer een toeleveraar hun bedrij f of
woonoord zou weten te bereiken.

Figuur 2.
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Uiteindelijk hebben deze vlaggeschepen van het
'geveltsje-Frysk' het gehouden en heet Bergum nu
Burgum en Grauw Grou. Ook de ANWB is overstag en
na lang aandringen heeft zelfs de PTT zich er met een
klein doorverwijzinkje naar de Nederlandse naam in het
telefoonboek vanaf gemaakt. De trein stopt echter nog
altijd op station 'Grauw-Irnsum' niet op Grou-Jirnsum;
het is maar dat u het weet.
Sindsdien zijn zes bladnummers van de topografische
kaart 1:25.000 verschenen waar Friesland op staat: 11
t/m 13 en 16 t/m 18. Het is dus de moeite waard om eens
te zien wat de gevolgen van deze 'revolutie' zijn geweest.
(Voorbeelden vindt u in de figuren 2 en 3.)
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Figuur 3. Voorbeeld van de nieuwste topografische kaart,
blad lIB.

Wij zien op de nieuwste topografische kaarten een hoop
straat- en boerderijnamen in het Fries. Kijken we naar
de waternamen, dan is een gedeelte rond Grouw en Eer
newoude in het Fries, het merendeel echter in het Neder
lands. Op de andere kaartbladen heb ik, steekproefsge
wijs, geen friestalige namen gevonden. In het algemeen
geldt: hoe groter, hoe Nederlandser. Zo heet een van de
meren bij Grouw Wijde Ee, maar een kleine engte daar
aan vast De Tynje (blad llD). Bij Eernewoude liggen
twee in dit geval kleine watertjes, waarvan het ene Eer
newoudsterwijd heet en het andere Sûnemar (blad 11B).
De plaatsnamen zijn in het algemeen in het Nederlands.
De officieel friestalige plaatsnamen staan eerst in het
Fries en vervolgens in iets kleiner lettertype tussen
haakjes in het Nederlands; en dat terwijl op de plaats
naambordjes echt alleen maar de Friese naam staat.
Andersom weet ik zeker dat bij Heerenveen ook Hear
renfean op de borden staat; het is de veldverkenners van
de Topografische Dienst blijkbaar nog niet opgevallen
(blad lID). Slechts bij enkele kleine gehuchten, waarvan
de naam eentalig Fries op het plaatsnaambordje staat,
Wijgeest (Wygeast), Ketlingwier (Keatlingwier) (beide in
de buurt van Kollum, blad 6E) of Brandeburen
(Bránburren) (N.B. met weergave van het plaatselijke
dialect) (bij Workum, blad lIG) is de Friese naam
tussen haakjes toegevoegd. Deze voorbeelden komen
overigens van oudere uitgaven. Een aantal gehuchten
verschijnt op de nieuwe kaarten wel eentalig in het Fries
(zie voorbeelden verderop in de tekst). Het gehucht Kou
furderrige (onder Sneek, blad 10H), dat alleen maar in
het Fries op het bordje staat, is gelukkig toch maar niet
vertaald in Koevoorderrije.
Een aantal gemeenten heeft na de gemeentelijke herin
deling een Friese naam gekozen, bijvoorbeeld Nijefurd,
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Gaasterlàn-Sleat, Boarnsterhim. Deze namen zijn over
genomen op de kaart, al is een enkele aan de ogen van de
redacteuren ontsnapt. Zo bijvoorbeeld op blad 15F
Skarsterlàn en op 16A Scharsterland (beide bladen uit
1986). Ook bij de verwijzing naar de hoofdplaats is soms
wat misgegaan: 'Gem Boarnsterhim (Gem huis te
Grouw)' op blad lID, maar 'Gem Boarnsterhim (Gem
huis te Grou)' op blad lIC.
De spelling van de friestalige namen is niet altijd hele
maal in overeenstemming met de huidige spellingsregels
van het Fries. Voor de afwijkingen van de spellingsregels
is een aantal redenen aan te wijzen. In de eerste plaats
zijn er namen die al wat langer op de bordjes staan, al
van voor de spellingswijziging van 1980. De oude spel
lingswijze hiervan is begrijpelijkerwijze gehandhaafd.
Voorbeelden zijn: Wyldpaed in plaats van Wyldpaad,
Mounewei voor Mûnewei (beide blad 6G).
In een hoop namen van boerderijen wordt eveneens
gezondigd tegen de spellingsregels van het Fries. Ten
dele wederom het gevolg van oude spellingswijzen, ten
dele van het feit dat veel Friezen het Fries schriftelij k
niet of maar ten dele machtig zijn, bijvoorbeeld met
verouderde spelling Great Blijema in plaats van Grut
Blijema of met verkeerde spelling Marsigt in plaats van
Marsicht (beide blad 11A). Op hetzelfde blad bevindt
zich overigens ook nog een boerderij met de naam Mar
Sicht. Staat het echter op die wijze op de boerderij, dan
kan de Topografische Dienst weinig anders doen dan het
zo overnemen.
In de derde plaats zijn er dan de echte spelfouten. Op
blad 6D staat bijvoorbeeld Wylpaed, in plaats van
Wyldpaed (blad 60). Een nogal in het oog springende
fout is toch wel Alde Faenen, in plaats van Alde Feanen
(bij Eernewoude, blad 11B). Nu kan dat altijd gebeuren.
Hopelijk worden deze fouten in de volgende uitgaven
verbeterd.
De mengeling van Fries en Nederlands neemt soms
merkwaardige vormen aan. Bij De Veenhoop liggen
betrekkelijk dicht naast elkaar de Wijde Ee en Kromme
Ie. Nog niet gelegen op de nieuwe kaartbladen, maar wel
al te bewonderen op de autokaarten en ANWB-beweg
wijzeringsborden is het feit dat men na Feanwdldsterwäl
in Veenwouden uitkomt. Op blad 11B gaat de Hearrewei
ineens over in de Herenweg. De Topografische Dienst
kan hier echter niet veel aan doen. Het is een gevolg van
verschillend beleid van de gemeenten. Zo zijn in de
gemeente Tytsjerksteradiel de straatnamen nog gedeel
telijk Nederlandstalig. Zo liggen even ten oosten van
Grouw (blad 11A) de Swettewei en de boerderij De
Swette, beide genoemd naar het water ... Zwette.
Soms komt het zelfs tot echte mengvormen. Wat dacht
u van de Peanster Ee, met een Fries eerste deel en een
Nederlands tweede (blad 11A)? Op hetzelfde kaartblad
staat de Geeuwsleat. Wat dat betreft is het Geeuwsloot
of Geausleat.
Het blad 11A oogt door zijn friestalige plaats- en water
namen het meest Fries. Om een indruk te geven van wat
daar de afgelopen jaren veranderd is, heb ik de water
namen geteld op dat deel van blad 11A dat op bladzijde
97 van de Grote Provincie Atlas Friesland valt. Ik vond
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Regelgeving bij karteringsdiensten

N.B. De spelling Sytebuorren is verkeerd en moet
Sitebuorren zijn.

daar de volgende cijfers (ik kan er misschien ergens een
naast zitten):

Zo zou ik nog even door kunnen gaan. Bovengenoemde
voorbeelden, te zamen met de figuren, mogen volstaan
om een indruk van de toestand te geven.

of boerderijen en beheerders zoals gemeenten, water
schappen, provincies, domeinen en particulieren
bepalen de namen van wateren en landerijen die onder
hun beheer vallen.
Indien dus op de kaarten een bonte mengeling van Friese
en Nederlandse benamingen voorkomt, dan is dat VOor
een niet onbelangrijk deel het gevolg van de naamge
ving door de beheerders.
De regels die bij de Topografische Dienst gelden, komen
op het volgende neer (volgens Mededeling nr. 61/89 van
de TDN).
ê De bladnamen blijven Nederlands.
e De ambtelijk friestalige plaatsnamen worden overge

nomen, met de oude (= Nederlandse) naam kleiner
en tussen haakjes eronder.

* De straat- en boerderij namen worden overgenomen
zoals ze er staan.

• Voor het overige geldt (citaat) "Streek- en water
namen, mogen (cursief auteur) in het Fries, tenzij een
officiële bron aangeeft dat de officiële naam de
Nederlandse is."

Vergelijken we dit met vroeger tijden, dan kunnen we
spreken van een meer ruimhartige houding tegenover
het Fries. Tot 1979 toe werd alles gewoonweg verne
derlandst. Werd tot 1989 een eentalig Friese plaatsnaam
(zoals toentertijd een aantal kleine dorpen en gehuchten)
vertaald met toevoeging van de Friese naam tussen
haakjes, thans staat bij de grotere plaatsen met een amb
telijk Friese naam het Fries bovenaan en het Nederlands
tussen haakjes eronder. Bij kleine gehuchten staat het
Fries zelfs alleen, zoals we hiervoor al hebben gezien.
Voor de buitenwateren hebben we weinig met het Fries
te maken, of het moest langs de Waddenkust en het
IJsselmeer zijn. De Hydrografische Dienst zegt voor
alles op het land en de binnenwateren de Topografische
Dienst te volgen.
Als meest gezaghebbende officiële bron voor binnen
waternamen gelden, volgens dezelfde mededeling van de
Topografische Dienst, de Waterstaatskaart en de Gidsl
Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart. Op de Water
staatskaart worden de namen van de kleinere wateren uit
de polderkeuren van de waterschappen overgenomen,
aldus de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat. De
Waterstaatskaarten voor Friesland zijn echter al zo'n
twintig jaar oud en bevatten uit die tijd dus nog geen of
zeer weinig Fries. Aangezien de Waterstaatskaart gaat
verdwijnen, en Friesland niet meer zal worden herzien,
is hij voor de beschouwing hier niet meer van belang.
Uitsluitend voor de gemeente Boarnsterhim bestaat er
een lijst met aardrijkskundige benamingen. Die lijst
vormt de bron voor de friestalige waternamen rand
Grauwen Eernewoude. Voor de rest is het alles Neder
lands wat de klok slaat.
Als belangrijkste bron voor de binnenwateren blijft dan
over de Gids voor de Binnenscheepvaart, van de Dienst
Verkeerskunde van Rijkswaterstaat. Dus maar eens
nagevraagd hoe daar de regels liggen.
Bij de Dienst Verkeerskunde is men duidelijk minder
ruimdenkend dan bij de Meetkundige Dienst (RWS) en
de Topografische Dienst. De beheerders van waterstaat-

FINI?

1
3

Fries

3
6

Nederlands

alle
26
22

1970
1982
1990

In groep FINI? staan namen die een mengvorm zijn,
zoals Peanster Ee, of waarvan niet uit te maken is of het
Fries of Nederlands is. Merkwaardig is dat de Lange Lits
(Nederlands) in 1982 als Lange Luts (Fries) op de kaart
staat en in 1990 weer als Lange Lits. (Helemaal ondoor
zichtig wordt het als men bedenkt dat Lits volgens de 1ge
eeuwse Friese spelling net zo goed Fries zou kunnen
zijn.) Een voorzichtige toename van het aantal friesta
lige namen is waarneembaar.
Ook belangwekkend is het om te zien hoe een viertal
dorps- en gehuchtnamen en twee veldnamen op de kaart
verschijnen (nog steeds hetzelfde blad):

In dit hoofdstukje wil ik de blik richten op de oorzaken
van deze Hollands-Friese cocktail. Ik heb bij de Topo
grafische Dienst, de Hydrografische Dienst en bij Rijks
waterstaat de betreffende regels nagevraagd en zal die
hier weergeven, naar ik hoop op de juiste wijze.
Voor een goed begrip van de toestand dient men iets af
te weten van de stand van zaken aangaande vaststelling
van namen in Nederland. Bij het ontbreken van enige
landelijke wetgeving op dit gebied - we zijn een van de
weinige landen ter wereld zonder lichaam voor aard
rijkskundige namen - is de vaststelling van namen
overgelaten aan de gemeenten en beheerders.
Gemeenten bepalen de naam van de dorpen en straten.
Eigenaars, vanzelfsprekend, de namen van hun huizen

1970 1982 1990

Grauw Grouw Grou (Grouw)

Gotum (Goattum) Goattum

Siteburen Siteburen (Sitebuorren)
Sytebuorren

Sorremorre Sorremorre Soarremoarre

Sorremorster- Sorremorster- Soarremoarster-
polder polder polder

Or.Eiland Gr.Eilän Gr.Eilän
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kundige eenheden wordt gevraagd om een Nederlandse
naam. Alleen als er echt geen Nederlandse naam blijkt te
bestaan, dan neemt men genoegen met de Friese. Voor
plaatsen als Grou, Hurdegaryp en Burgum bestaan alle
maal 'fatsoenlijke' Nederlandse namen, dus waarom
zou men dan moeilijk doen; we leven tenslotte in Neder
land, zo werd mij verteld en 'right they are'.
De oplettende lezers mogen in het voorafgaande een
tegenspraak hebben gevonden. Wijst de Topografische
Dienst mogelijk Friese namen af, zich beroepende op
een ambtelijke bron als de Wegwijzer voor de Binnen
scheepvaart van de Dienst Verkeerskunde, bij die dienst
zelf hanteert men andere maatstaven; de boel wordt
eenvoudigweg 'rücksichtslos' verhollandst. Kortom, de
Topografische Dienst hoeft er helemaal niet zo zeker
van te zijn dat ze met de Gids voor de Binnenscheepvaart
ook werkelijk de ambtelijk juiste naam te pakken heeft.
Bij de vernederlandsing moet men bedenken dat het
overgrote deel van de namen al pakweg een eeuw
geleden of langer opgetekend is, in een tijd dat men nog
niet aan die 'flauwekul' van Fries in het bestuurlijke
verkeer deed. Dit geldt zowel voor plaats-, water- als
veldnamen. We hebben dus voor een niet onbelangrijk
deel te maken met een erfenis uit het verleden, een erf
last van de Nederlandse taaloverheersing. Iedere veran
dering zal tegen die erflast, tegen de macht der gewoonte
op moeten boksen.
De Topografische Dienst is duidelijk welwillender dan
de Dienst Verkeerskunde (RWS) maar meet wat de
plaatsnamen betreft echter ook met twee maten. In het
geval van officieel eentalige Friese namen mag het
Nederlands tussen haakjes toch nog meedoen, wat op
zichzelf als overgangstoestand begrijpelijk is. Staan de
Nederlandse en de Friese naam echter broederlijk naast
elkaar op het bordje, dan mag de Friese naam zelfs niet
eens tussen haakjes op de kaart. Over ongelijke behan
deling gesproken.
Om nu eens uit zoeken hoe het dan eigenlijk ligt met de
waternamen, heb ik als steekproef eens navraag
gepleegd bij vier willekeurige waterschappen in Fries
land. Die kleine rondvraag leidde tot het volgende:
lil In geen van de desbetreffende waterschappen was er

een uitgesproken beleid op het gebied van de naam
geving.

lil Fries, en daarmee ook (een aantal) friestalige namen,
speelt in het mondelinge verkeer binnen de water
schappen een niet onaanzienlijke rol.

lil Het gebruiken van friestalige waternamen op schrift
liep uiteen van 'altijd' (Ix) via 'soms' (2x) naar
'nooit' (Ix).

lil In twee gevallen werd heel duidelijk verwezen naar
de topografische kaart als bron van nederlandstalige
namen en als uitdrukkelijke reden om de nederlands
talige namen aan te houden of nieuwe namen te
kiezen, "omdat mensen de eenheden toch op de kaart
moeten kunnen vinden". En zo zingt het boeltje dus
rond: de Topografische Dienst ontleent zijn namen
via Rijkswaterstaat aan de waterschappen, die op
hun beurt weer de topografische kaart raadplegen.

We mogen hieruit opmaken dat het inderdaad voor de
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Topografische Dienst of iedere andere dienst die bij de
waterschappen op inlichtingen uit gaat, ook niet makke
lijk is om hier een eenvormig beleid in te ontdekken.
De slotsom kan luiden dat de Topografische Dienst het
Fries, niet altijd onwelwillend, maar toch met een zekere
voorkeur voor het Nederlands (vergelijk de plaats
namen), gedoogt, terwijl Rijkswaterstaat het Fries op de
kaarten onderdrukt.

De taalpolitieke achtergronden

Ik ben ervan overtuigd dat de toestand betreffende de
naamgeving op de kaarten een afspiegeling is van de
houding van de Nederlandse samenleving en overheid
tegenover hun enige oorspronkelijke volkenkundige
minderheid, de Friezen. Friesland en het Fries zijn leuk
als Wiegel bij de Elfstedentocht zegt dat het een 'bjuster
baarlik barren' was en heel Nederland 'klunt' (en niet
'klûnt') achter hem aan. En 'skûtsjesilen' op de Friese
meren of zelf een eindje varen, we vinden het prachtig,
maar zo gauw Friesland meer wil of blijkt te zijn, dan
doet men wat lacherig of tracht met een 'laat de Friezen
maar gewoon doen', de zaak af te houden. Een Fries die
dan toch volhoudt is een doordrijver, een nationalist of
een separatist. 'We zijn tenslotte in Nederland en ook de
Friezen moeten hun plaats kennen', is een veelgehoorde
opvatting. Veel Nederlanders en vooral Randstadbewo
ners kunnen zich weinig voorstellen bij een cijfer van
70-80070 van de mensen met Fries als moedertaal in het
Friese kerngebied. Voor die 70070 is Fries de dagelijkse
omgangstaal in huis en in veel gevallen ook op het werk.
Fries is daar niet een aardigheidje erbij, nee, Nederlands
is daar een vreemde taal, zij het een waar men van jongs
af aan mee vertrouwd is. Sinds minister Ritzen voorstelt
om het Engels als voertaal op de universiteiten in te
voeren, weten ook de nederlandstaligen een beetje hoe
dat voelt.
De houding van de Nederlandse overheid en de niet
friestalige Nederlanders tegenover het Fries kon tot voor
zeer kort het best omschreven worden met de uitdruk
king: onderdrukkend gedogen, of zo men wil, repres
sieve tolerantie. Niemand wordt vervolgd om zijn taal,

Figuur 4. Friestalige plaatsnamen op de ANWB-borden.
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het spreken van Fries in het openbaar is niet verboden
(maar je wordt er door vele nederlandstaligen - en ook
wel friestaligen - wel op aangekeken), kortom het Fries
wordt gedoogd. Omgekeerd wordt iedere aanmoediging
van de zijde van de overheid vermeden. Fries wordt
ontmoedigd: door overheid, door uitspraken van rech
ters en niet in de laatste plaats door de houding van de
nederlandstaligen.
De laatste jaren is er zoetjes aan iets aan het veranderen,
zeker op het wettelijke vlak. Zo is het Fries al sinds 1980
verplicht op de lagere scholen, maar in de praktij k blijkt
één keer in de week een Fries liedje zingen onder leiding
van een nederlandstalige juf die een stoomcursus Fries
heeft gevolgd al genoeg. Het Fries wordt nu ook ver
plicht in de basisvorming - een half uurtje per week of
een uurtje, binnen het vak Nederlands. Sinds 1956 mag
het Fries in de rechtszaal gebruikt worden, als gevolg
van 'Kneppelfreed' (1951) het enige echte oproer van de
Friezen - maar processen verbaal moeten in het Neder
lands en voor de nederlandstalige rechter is er een tolk.
Daar gaat nu overigens binnenkort voorzichtig wat aan
veranderen. Er komt een heuse taalwet, waardoor een
enkel persoon, die in Friesland woont maar weigert om
Fries te begrijpen, niet meer via de rechter het beleid van
gemeenten en provincie kan ondergraven. Maar nog
steeds geldt in alle gevallen: niet te veel en niet te snel.
'Als het een beetje meezit is het Fries uitgestorven voor
het echt menens wordt', zo lijkt de gedachtengang te
zijn.
Beslissend in het hele vraagstuk is de erkenning die men
bereid is aan het Fries te geven. Erkent men dat er een
volk met een eigen taal binnen de staatsgrenzen leeft en
wordt die erkenning ook omgezet in de daarbij beho
rende rechten? Of beschouwt men het Fries als lastig,
iets dat de Friezen, als ze zo nodig willen, maar onder
elkaar moeten spreken en mag het er, als het dan echt
moet, aan de randen een beetje bij: 'it suertsje by de
boadskipperi' (het snoepje bij de boodschappen). Dat
laatste was tot nu toe vaak de houding van de Neder
landse overheid en vele nederlandstaligen. De schrijver
dezes huldigt het eerste standpunt en weet zich daarbij
gesteund door aanbevelingen van de United Nations
Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN),
en door een internationaal rechtsbeginsel als bescher
ming van minderheden, zoals vastgelegd in het Minder
hedenhandvest van de Raad van Europa.
De UNGEGN, waar ook prof. D.P. Blok en prof.
F.l. Ormeling deel van uitmaken, heeft in de afgelopen
jaren aanbevelingen uitgegeven over hoe aardrijkskun
dige namen verzameld, vastgelegd en op kaarten weerge
geven moeten worden. In die aanbevelingen wordt ge
steld dat de plaatselijke vorm van een naam richtingge
vend dient te zijn bij de vaststelling van de naam. Zo is
in aanbeveling 4c over de vaststelling van de namen te
vinden: "Written and spoken form of the name and its
meaning according to local inhabitants" (UN, 1968,
p. 10).
Het Minderhedenhandvest van de Raad van Europa is
nog niet door alle landen goedgekeurd en moet ook nog
ter bevestiging aan de Staten-Generaal worden voorge-
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legd, maar het is wel al door de regering aanvaard (en
dat mag in goede zin zeker genoemd worden). Wanneer
het eenmaal aanvaard is door de kamer zal het zelfs
bovengrondwettelijk gezag hebben. In artikel 10 van de
ontwerptekst staat: "Within the administrative districts
of the state in which the number of residents who are
users of regional or minority languages justifies the
measures specified below and according to the situation
of each language, the Parties undertake as far as is
reasonably possible:
(artikel 10, lid 19) The use or adaption, if necessary in
conjunction with the name in the officiallanguage, of
traditional and correct farms of place names in regional
or minority languages.'
Ondanks alle voornoemde voorbehouden in de inleiding
van het artikel kan de slotsom hiervan toch weinig
anders zijn dat in het Friese kerngebied, waar de friesta
ligen een ruime meerderheid vormen, friestalige aard
rijkskundige namen dienen te worden gebruikt.
De voorzichtige veranderingen van de laatste jaren in de
taalpolitiek ten aanzien van het Fries geven aan dat er
wat beweging in de zaak komt. Het wettelijke kader
voor een meer volwaardige plaats van het Fries binnen
Friesland wordt stukje bij beetje geschapen. In de
komende jaren zal dat raamwerk ook daadwerkelijk
ingevuld moeten worden; anders kunnen we inderdaad
gaan zitten kijken hoe het Fries langzaam maar zeker uit
zal sterven. De Topografische Dienst heeft sinds 1979
ook duidelijk de steven gewend wat het gebruik van het
Fries aangaat.
Er zijn, samenvattend, naar mijn mening drie goede
redenen om ook op de kaarten zoals die door de Neder
landse overheid worden uitgegeven, meer recht te doen
aan het Fries:
CII Het verkleinen van de mengeling van Friese en

Nederlandse vormen op de kaart, soms zelfs binnen
één naam.

e Aansluiten bij de aanbevelingen van de UNGEGN.
• Het voldoen aan de verplichting die de Nederlandse

overheid tegenover zijn friestalige staatsburgers op
zich heeft genomen door goedkeuring van de de ont
werptekst van het Minderhedenhandvest, oftwel het
voldoen aan de bescherming van zijn culturele min
derheden, zoals een fatsoenlijke rechtsstaat betaamt.

Hoe nu. verder?

De huidige toestand op de kaarten in de naamgeving
vormt weliswaar een levendige uiting van de verschei
denheid van de Friese samenleving, redactioneel gezien
is het een toestand die slechts een overgangstoestand kan
zijn.
Deze overgangstoestand is op de keper beschouwd het
gevolg van de inhaalrace waar het Fries mee bezig is. In
de tijd dat het gros van de namen is opgetekend, was het
Fries wettelijk achtergesteld: ook al had een beheerder
een naam toen in het Fries opgegeven - en in die tijd
was het Friese kerngebied nog vrijwel 100070 friestalig 
dan nog was die naam in het Nederlands op de kaart
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Figuur 5. De grenzen van het Friese taalgebied en kerngebied.

Binnen het Friese kerngebied zijn de friestalige namen
de eigentalige en de Nederlandse de vreemdtalige
namen. Door de eeuwenlange aanwezigheid van het
Nederlands in Friesland beschikt het Nederlands over
een uitgebreide reeks vreemdtalige namen voor aard
rijkskundige eenheden in Friesland. Net zoals voor een
Duitser Gdansk altijd Danzig zal blijven, blijft voor een
nederlandstalige Burgum Bergum. Er bestaat dus wel
zoiets als een ambtelijke naam, maar in de tweetalige
praktijk kunnen er twee namen naast elkaar bestaan. De
erkenning van de feitelijke tweetaligheid zou voorlopig
aan een hoop geredetwist een einde kunnen maken.
In mijn aanbevelingen zou ik een verschil willen maken
tussen de grote en de kleine aardrijkskundige eenheden.
Voor de grote kunnen we daadwerkelijk spreken van het
bestaan van nederlandstalige vreemdtalige namen, zoals
voor de meeste plaatsnamen, rivieren, kanalen en grote
meren, bijvoorbeeld: Zwaagwesteinde voor De Weste
rein, en Morra voor Moarre (water bij Hemelum/Him
melum). Voor kleinere eenheden lijdt het mijns inziens
geen twijfel dat wat we daar aan Nederlands op de kaart
vinden berust op de vertaalijver van ambtenaren en kar
tografen in vroeger dagen. Daar komt het praktische
gezichtspunt bij dat de grotere eenheden op de kaart
meer plaats bieden voor tweetalige oplossingen dan
kleine.
Voor straten en huizen getuigt het huidige beleid van
werkelijkheidszin, dunkt mij. Wat de straatnamen be
treft, is het de eerste veantwoordelijkheid van de
gemeenten om hier meer eenheid te scheppen. Wel zou
de Topografische Dienst bij de straatnamen de voorkeur
aan het Fries kunnen geven als de naam tweetalig op het
bordje staat.
Voor de overige kleine aardrijkskundige eenheden heeft
de Topografische Dienst, getuige de toestand rond
Grouw, al de bereidheid getoond om beleidsvolgend te

gekomen. Het zou niet meer dan redelijk zijn wanneer
deze erfenis uit het verleden, die het gevolg was van een
doelgericht beleid van vernederlandsing, nu ook doelge
richt weer ongedaan zou worden gemaakt.
Bij het vinden van een oplossing moeten twee zaken in
het oog gehouden worden:
1. De grenzen van de provincie Friesland vallen niet

samen met de grenzen van het Friese taalgebied.
2. De praktijk van Friesland is een tweetalige. De hui

dige plaats van het Fries in het bestuurlijk verkeer en
op de kaarten ligt nog ver achter bij het Nederlands,
kortom de gelijkwaardigheid is nog niet bereikt,
maar we hoeven nu ook niet 'hollandofoob' te
worden.

Het eerste punt wordt toegelicht met figuur 5. De Stel
lingwerven, Het Bildt, en oostelijk Kollumerland, de
grotere Friese steden, alsmede Vlieland en Ameland
horen al minstens 200 jaar niet meer tot het Fries taalge
bied. De Stellingwerven zijn zelfs nooit friestalig ge
weest. Deze gebieden hadden en hebben ten dele nog hun
eigen Saksische of Fries-Hollandse tongslagen. 
Andersom hoort een klein puntje van zuidwest Gro
ningen bij het Friese taalgebied. Misschien nog geen
halve eeuw geleden was deze taalgrens vrijwel haar
scherp. Thans vervaagt hij wat: vooral de niet-Friese
tongslagen wijken voor het Nederlands. Ook in het fries
talige gebied is het aandeel nederlandstaligen gegroeid,
terwijl omgekeerd door de verstedelijking en andere
bevolkingsbewegingen het aandeel van de friestaligen in
de steden en buiten de oude taalgrenzen wat is toege
nomen. Op Terschelling en Schiermonnikoog - deze
eilanden hebben overigens nogal sterk afwijkende tong
slagen - is de taalwisseling zeer ver voortgeschreden en
is de rol van het Fries eigenlijk uitgespeeld. Wat over
blijft is, wat ik eerder noemde, het Friese kerngebied op
de kust, buiten de grotere steden als Leeuwarden, Sneek
en Heerenveen, waar (nog) van een overduidelijke fries
talige meerderheid sprake is. De grenzen van dit Friese
kerngebied voldoen goed als richtlijn voor een verfrie
sing van de kaartbeschrifting.
Het tweede punt is dat van de tweetaligheid. Tot nu toe
wordt op de kaarten vrijwel uitsluitend gewerkt met
eentalige benamingen: uitgangspunt is blijkbaar dat een
aardrijkskundige eenheid één ambtelijke naam heeft.
Alleen in enkele uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld
wanneer die ene naam Fries is, wordt daarvan afge
weken.
In de praktijk hebben beide naamvormen naast elkaar
een plaats. Wanneer iemand Nederlands spreekt, zal hij
of zij het hebben over Hardegarijp, al is thans Hurde
garyp de ambtelijke naam, net zo goed als dat een neder
landstalige Keulen zegt en niet Köln, wanneer die per
soon Nederlands spreekt. Spreekt iemand Fries, dan
heet Groningen Grins, al ligt het niet in Friesland en
staat Grins ook nergens op welk naambordje dan ook.
Net zo goed wordt Arnhem, wanneer iemand Duits
spreekt, Arnheim. Kortom, het gaat er volgens mij niet
om dat de ene naam nu persé voor alle gebruikers de
enige is, nee, men heeft te maken met eigentalige en
vreemdtalige namen (locale versies en exonymen).

het Friese kerngebied

deels friestalig (15-60%)

rond 1900 oog friestalig
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werken, Deze lijn zou echter doorgetrokken kunnen
worden naar een ondernemend beleid. De namen van
kleine eenheden (veldnamen, plassen, delen van meren,
kleine waterlopen) zouden in feite hersteld moeten
worden in het Fries.
De bewijslast kan omgedraaid worden: alleen indien een
plaatselijke beheerder uitdrukkelijk bepaalt dat een
naam n ederlandstalig is, dan zou dat geëerbiedigd
moeten worden. Bij beheerders denk ik dan bijvoor
beeld niet aan een Rijkswaterstaat die zegt: 'We leven
tenslotte in Nederland' en daaruit laat volgen dat het
Nederlands overal het alleenrecht zou hebben. De uit
komsten van mijn kleine steekproef onder de water
schappen leert wel dat daarbij overleg en afstemming
met de beheerders/gebruikers nodig is. Zij volgen
immers de topografische kaarten en moeten dus niet
ineens voor een verrassing komen te staan.
Voor de grotere eenheden moet, wat ruimte betreft,
tweetaligheid verwezenlijkt kunnen worden, in lijn met
de tweetaligheid van de provincie. Ook nu al is de Topo
grafische Dienst erin geslaagd om een aantal plaats
namen - namelijk diegene die ambtelijk eentalig in het
Fries zij n vastgesteld - tweetalig op de kaart te zetten,

dus waarom zou dat met andere plaatsen en de grote
meren niet kunnen? Op die manier wordt dan een einde
gemaakt aan de vlees-noch-vis-toestand van nu. De Top
ografische Dienst hoeft niet te wachten tot andere
gemeenten de wettelijke stap naar verfriesing aandurven
en de Friezen buiten de gemeenten Tytsjerksteradiel en
Boarnsterhim kunnen dan toch ook eens hun woon
plaatsen in hun eigen taal op de kaart terugvinden.
Verder kunnen alle nederlandstaligen dan zien dat bij
voorbeeld Sumar inderdaad dezelfde plaats is als Sua
meer.
Dit alles zou moeten gelden in het Friese kerngebied.
Daarbuiten lijkt het mij een zaak van de gemeenten om
hun wens kenbaar te maken voor nederlandstalige of
streektaalnamen. Bijvoorbeeld voor een gemeente als
Kollumerland betreft die keuze dus het gebied buiten het
Friese kerngebied, ten oosten van Kollum.
Zeker als overgangsfase - maar nu een die niet zo wan
ordelijk is als de huidige - moet zo'n tweetaligheid voor
iedereen een toestand zijn waarmee men kan leven: hij
komt tegemoet aan de rechten van de Friezen en vormt
tegelijkertijd een niet al te plotselinge breuk met het
verleden. De Friese namen worden meer bekend en ver-
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Figuur 6. Voorbeelden van de uitwerking van de voorstellen op een gebied rond Sloten (blad 15F) en rond Zwaagwesteinde (blad
6D). De friestalige namen zijn niet ter plekke nagegaan.
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dere verfriesing door andere gemeenten zal minder weer
stand oproepen. Of over zoveel jaren de weg naar eenta
ligheid doorgetrokken kan of moet worden, hangt van
de ontwikkelingen binnen Friesland af.
De Friese namen voor de grotere eenheden zijn allang
verzameld en hun spelling is vastgelegd. Een bestand
daarvan is aanwezig op de Fryske Akademy in Leeu
warden. De namen zijn bovendien te vinden op de twee
talige Kaart van Friesland/Kaart fan Fryslàn, die door
de Fryske Akademy in samenwerking met de VVV
Friesland en enkele andere instellingen uitgegeven
wordt. Het namengoed van de kleine eenheden is voor
een deel al in het Fries en zou bij een volgende uitgave
door de Topografische Dienst, wellicht in samenwerking
met de provincie, gemeenten, waterschappen en andere
beheerders, ondersteund door de Nammejouwingskom
misje (Naamgevingscommissie) van de Fryske Akademy
verder in het Fries gesteld kunnen worden.
Het laatste punt betreft de randbeschrifting en soort
aanduidingen in de kaart. Thans worden de Friese
namen beschouwd als namen die min of meer 'toevallig'
van Friese komaf zijn, maar die op een nederlandstalige
kaart staan. Fries komt wel voor in de namen, maar is
geen voertaal op de kaart. Het gevolg van de erkenning
van tweetaligheid zou zijn dat ook (een deel van) de
randbeschrifting, zoals bijvoorbeeld de legenda en de
verklaring van de afkortingen, in het Fries verschijnt.
Als het voor buitenlandse gebruikers in het Engels kan,
is het dan niet even vanzelfsprekend dat het voor de
eigen staatsburgers ook in hun eigen taal verschijnt, ook
als die staatsburgers Fries als moedertaal hebben? Aan
duidingen op de kaart, zoals 'ijsbaan' of 'bejaardente
huis' horen op een tweetalige kaart ook in het Fries.
Naar mijn mening kunnen bovengenoemde aanbeve
lingen nauwelijks een bezwaar vormen voor de Topo
grafische Dienst:
• Voor een deel vormen ze een rechtstreekse uitbouw

van bestaand beleid.
• Het is onderdeel van een rechtvaardig minderheden

beleid.
G Aan de belangen van nederlandstaligen wordt ruim

schoots tegemoet gekomen.
• De huidige ongeordende mengeling van Fries en

Nederlands op de kaart wordt aanzienlijk verkleind,
een mengeling die elke rechtgeaarde kartograaf een
doorn in het oog moet zijn.

Alles gaat in Nederland rustiger en geleidelijker dan in
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het buitenland. Friezen gooien geen bommen en
gelukkig maar. In een democratische rechtsstaat als
Nederland hoeft een minderheid als het goed is ook geen
bommen te gooien om zijn rechten erkend te krijgen.
Langs geleidelijke weg zou geheel in Nederlandse stijl 
en daarin zijn Friezen en niet-Friezen beiden evenzeer
Nederlanders - recht gedaan kunnen worden aan de
Friese belangen in Nederland.

Gearfetting

Op de nijste topografyske kaarten fan Fryslän binne de
nammen hjoeddedei foar in part yn it Frysk en in part yn
it Nederlänsk. It gehiel is in somtiids nuver grienmank.
Oarsaak dêrfan is it ûnderskate belied fan gemeenten,
behearders en kartearingstsjinsten. It grienmank fan
nammen is net winskiik, sawol kartografysk net as dat
net foldwaande yn mjitte kaam wurdt oan de rjochten
fan it Frysk as twadde rykstaal. De skriuwer stelt dêrom
ut dat de Topografyske Tsjinst yn 'e takomst de
nammen fan lytse terreinienheden yn it Frysk werjout en
de nammen fan gruttere ienheden, krekt as de leginda en
ferklearrende teksten, twatalich.

Noot

Arjen P.Versloot (Brederhorst 21,6714 KA Ede, tel. (werk
tijden) 053-874374) is docent bij de afdeling Kartografie van
het ITC in Enschede. Het artikel is geschreven naar aanleiding
van de herziening van de Toponymie Guidelines voor de
UNGEGN.

Literatuur

Grote Provincie Atlas Friesland 1:25.000. Welters-Noord
hoff, Groningen, 1991.
Kaart van Friesland/Kaart fan Fryslàn 1:100.000. Uitgave
van: Provinciaal Bestuur van Friesland, FryskeAkademy,
Leeuwarder Courant, VVV-Friesland, Falkplan/CIB, (nieuwe
uitgave in voorbereiding).
Ormeling, F.J. (1984), De kartografische weergave van Friese
aardrijkskundige namen. Fryske Nammen 6, N.R.,
Árhammar e.a., Ljouwert, pp. 71-87.
United Nations (1968), United Nations Conference on the
Standardization of Geographical Names, Volume 1. Report of
the Conference, New York.

KT 1992.XVIII.3




