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Fryske wetternammen
In bestjoerlik proses en nammekundige tûkelteammen

Provinsje en gemeenten wolle meikoarten de wetternammen yn Fryslàn offisjeel yn it

Frysk fêststelle. Dat hat dan hiel wat fuotten yn 'e grûn hän, sûnt dat de Fryske Steaten

de winsk dêrta ûtsprieken yn 1985. De skriuwer fan dit artikel, frisist en kartograaf, hat

oar de provinsje in list opsteld en dêrby besocht om troch 500 jier Hollänske skriftlike

radysje hinne de Fryske nammen 'werom' te finen.

nLJ==·s/oot

De bestjoerlike wei
Fryslàn telt frijwat wetters mei
in eigen namme: Boam, Sioette,
Alddjip of Greom. Al wer yn
1985 hawwe de Steaten fan
Fryslàn utsprutsen dat de
nammen fan provinsje en
wetters eins yn de eigen taal
fêstsreld wurde moatte soene.
Yn 1997 is de provinsjenamme
regele - dat wachte op in
wetswiziging yn Den Haach 
en doe wiene de wetter
narnmen aan bar. Feitlik giet it
net om in ferfrysking fan de
wetternammen. Formeel wurde
de measte nammen aansen faar
it earst offisjeel fêstsreld en dat
si!, as alles goed beteart. yn ir
Frysk (of in Fryske streektaal)
wêze.
Dat wie noch net sa ienfàldich.
It probleem wie narnmentlik
dat wetlik net folle regele is oer
it fêsrstellen fan wetter
nammen. En dêr't gjin regels
op papier steane, is it de
tradysje dy't beskicdt. Yn dit
gefal net in mûnlinge Fryske
tradysje, mar de Ncderlänsk
talige skriftlike tradysje, dy't al
500 jier äld is. Om't
kartearringsamtners gewaan
dagge wat harren opdroegen
wurdt, komme op plakken dêr't
behearders mei sin Fryske
nammen brûke na al
Frysktalige wetternammeo op
de topografyske kaarten foar.

Hast alle gemeenten foar
Fryske of streektalige nammen
Om de wetternammen offisjeel
fêststelle te kinnen, is de
meiwurking fan provinsje en
gemeenten nedich. Yn dat ferbàn
moat perfoarst de namme fan
Bertus Postma nearnd wurde. Hy
hat alle gemeenten oantrune om ta
it offisjeel fêsrsrellen fan de
wetternarnrnen yn it Frysk oer te
gean. En dat har fermten dien,
want hast alle gemeenten op de
fêstewàl fan Fryslàn, de
Stellingwerven en Ir Bilt
ynbegrepen, hawwe no utsprutsen
dat de wetternammen tenei yn it
Frysk of yn de eigen streektaal
fêststeld wurde sille. Hja hawwe de
provinsje opdroegen om derfaar te
saargjen dat dat beshit ek ürfierd
wurdr. De ienriedigens hat wolris
minder west yn bestjoerlik Fryslàn!
De bal Ieit no by de provinsjc. Dy
sil mei in oardering komme moatte
dêr'r mei ut namme fan de
gemeenten de nammen foar hiel
Fryslàn yn fêststeld wurde. Mar
alear't dat hielendal beslikke is, kin
it noch sarnar in jier duorje. By
eintsjebeslût sille de narnmen fia
grutte kaartmakkers as
Topografische Dienst en ANWB
buorkundich makke wurde.

De nammen
Wylst hie ik as kartograaf mei
taalkundige kennis de opdracht
krige fan it provinsjebestjoer om

nei te gean wat dan goede Fryske
namrnen foar de wetters yn Fryslàn
wêze soene. De nammen moasten
yn alle gefallen krekr stavere en
goed Frysk wêze.
Ir finen fan gaadlike Fryske
wjergaders fan nammen dy't na yn
it Hollànsk op ,e kaart steane is net
alryd sarnar in spultsje fan
staveringsoanpassing en werorn
oersetten nei it Frysk Ut soarte
wurdt Zwette feroare yn Swette en
Oudvaart yn Aldftart. Mar
nammen weromoersette kin brike
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foarmen opsmite. De Meersloot
moat yn it iene gefal Mcarslcat
wêze, yn it oare Marsleat. De
Scheensloot waard Skeansleat en net
Skinesleat. Fierders is it in
misbegryp om te leauwen dat der
in folslein selsstannige mûnlinge
tradysje fan Frysktalige wetter
narnmen bestcan soe, dêr't op te
seil gien wurde koe. Al sûnt it
ynfieren fan it Nederlànsk as
skriuwtaal hawwe ferhollànske
wetternammen ynfloed utoefene
op harren Fryske wjergaders. In
moai foarbyld foarmje de Fryske
wurden jàr en feart. It Aldfrysk hie
fere!fáre. Dat waard yn it Neder
lànsk mei vaart oerset. Dat Neder
Iánske vaart is wer de boarne fan
ris feart, dat yn it Frysk langer
rûnom brûkt wordt. Yn inkelde
gefallen as Hegemer Faren It Far
by Koudum is it oarspronklike
Fryske word bewarre bleaun. Mar
der binne party narnmen op feart

It mänske

nelslachwuek

Waternamen. in

Friesland is ten fan

de wrchnchsre

boarnen fan

wetternammen yn

Fryslän sa't dy yn

de rin fan de

skiednis oerlevere

binne.

dêr'r in älde Frysktalige oerlevering
mei [arnêst stiet. In foarbyld is de
SnitserAldfeart, dit yn it
Benifisjaalboek rit 1543 as Olde
Feer neamd stiet. Nettsjinsteande
dy Aldfryske oerlevering haw ik
net keazen foar Aldjàr of soks
sawat. De namme mei feart is
gewoan hanthavene.

Boarnen
Soms binne wetternammen
oerlevere yn Aldfryske oarkonden.
Yn dat gefal hawwe wy mei in
'ûnbedoarne' Fryske foarm te
krijen, mar wol al rnear as 500 jier
áld. Yn de äldsre l éde- en 17de
ieuske boarnen (Benifisjaalboeken,
Floreenkohieren) steane nochal wat
nammen yu in Fryske foarm, mar
dan is it Nederlànsk al de gongbere
skriuwtaal en rnoatte de foarmen

dus hoeden besjoen wurde. Dêrnei
wurdt it Nederlànsk aloan sterker,
bgl. op de kaarten fan
Schotanus/Hallema (1718) en
Eekhoff (1859). Yn de 19de ieu
begjinne de Frysktalige boarnen te
kommen mei Winkler en dat set
benammen yn de 20ste ieu troch
mei de nammesuidzjes fan mannen
as Kalma en Beetstra. Allinnich
moatte jo by harren krekt wer
oppasse foar buroferfryskings: alles
waard kritykleas yn it Frysk oerset
en dat koe rare flaters opsmite. Sa
is in kear sprake fan Sjittersrak foar
Schietersrak, dêr't eins Skitersrak
bedoeld is. Mar de fjildnarnme
sarnling fan Spahr van der Hoek,
dit op de Fryske Akaderny leit,
wie krekt tige betrouber, sa die
bliken. Myn ûndersyk nei de
nammen hie net mooglik west
sûnder it rnänske wurk fan Karel
Gi!demacher, Waternamen in
Friesland, dêr't al dy histoaryske
nammen yn gearswile binne yn in
hànsurn oersjoch.

Stavering
In oar punt is dat fan de stavering.
Oer de stavering fan nammen
bestiet in soad benzing.
Wûnzeradielof Wûnseradiel,
Idaard of Idaerd: It fêst of los
skriuwen is ek alryd lestich: is it no
Mantgumer Feartof
Mantgumerfeart, Dokkumer Ie of
Dokkumerii! Der binne regels
opsteld, dit faaks hjir en dêr wat
in ûnferwachts byld opsmite, mar
taalkundich wol folle konsistinter
binne as wat oant no ra, ek yn it
Nederlànsk, wizànsje wie. De
topografryske kaart jout Dokkumer
Ee en Mantgumervaart. Yn it Frysk
wurde dy nammen no as
Dokkumer Ie en Mantgumer Feart
skreaun, likegoed as dat jo
Ljouwerter binnenstêd skriuwe en
net Ljouwerterbinnenstêd De
nammejouwingskommisje fan de
Fryske Akademy hat de
staveringsregeling yn haadsaak
oernommen en noch wat krekter
beskreaun en si! dy as losse
publikaasje ferskine litte.

It üreinlike advys oan de provinsje
befetter in list fan wetternammen
dit yn alle gefallen taalkundich
goed Frysk binne, konsekwint
stavere en harren woartels hawwe yn
de mûnlinge en skrifi:like tradysje.




