
 

Oan de formateur en fan it nije kolleezje 
 
Oangeande: Frysktalige plaknammen 
 

Ljouwert, 25 april 2022 
 
Achte formateur, 
 
Jo binne dwaande mei it formearjen fan in nij kolleezje yn de gemeente. Yn maart hat de 
kiezer him wer útsprutsen. De útslach is dúdlik. De kiezer seit: tink om ús regionale en lokale 
belang. Dêr heart ek it brûken fan de Fryske taal by.  
 
Lang ferlyn krigen doarpen fansels Fryske nammen -de bewenners koene ek gjin oare talen 
bûten har eigen. Mar letter binne der Hollânske foar yn it plak kommen. Al jierren is de striid 
geande om ús eigen werom te krijen. Der wurde rûnom yn Fryslân stappen set om dat 
foarinoar te krijen. Dat jildt ek foar de provinsje. Dy tinkt deroer om Frysktalige plaknammen 
ek yn oare parten fan it lân op de paadwiisbuorden te krijen. Yn Amsterdam op de A10 soe 
dan al Ljouwert op de buorden stean.  
 
It beslút oer hokker taal brûkt wurdt foar de plaknammen leit lykwols by de gemeenten. In 
tal gemeenten hat al Frysktalige plaknammen. Yn jo gemeente is dat noch net (folslein) it 
gefal. Dat is fansels net mear fan dizze tiid.  
 
Oan de Twibaksmerk binne de Steaten sljocht nei ús eigen nammen. Yn 1994 krigen wy de 
lânsnamme 'Fryslân' foar it ûneigen 'Friesland' yn it plak. Yn 2006 stimden se ienriedich(!) 
foar de mear as tûzen Biltske, Stellingwarver en Fryske nammen foar fearten en sleatten, 
marren en puollen. Fierderop yn 'e wrâld, yn Straatsboarch, hat de Ried fan Europa syn thús. 
Ut de ynlieding fan syn 'Hânfêst foar streektalen of talen fan minderheden' (1992): de 
beskerming fan sokke talen draacht by oan bewar en ûntjouwing fan de kulturele rykdom en 
tradysjes fan Europa. En yn kêst 10, lid 2 fan dat Hânfêst moediget de lidsteat Nederlân 
('Partij') de gemeenteried ('de plaatselijke of regionale autoriteiten') oan om de 
doarpsnammen yn de eigen taal ('de traditionele en juiste vorm in de taal van de 
minderheid') te skriuwen ('te gebruiken of aan te nemen'). Alhiel yn New York bekroadzje de 
Feriene Naasjes -de fertsjintwurdiging fan in 7 miljard minsken- har oer de talen fan lytse 
folken, folken dy't it sa swier te ferduorjen hawwe (indigenous peoples). De FN wolle dy 
talen bewarje, nij libben ynblaze en foarút helpe.  
 
 
  



 

In tal gemeenten wie jo al foar. De lêste gemeenteried dy’t ienriedich in beslút naam (yn 
2020) oer Frysktalige plaknammen wie de gemeente Noardeast-Fryslân. De kosten soene yn 
de diskusje gjin argumint hoege te wêzen. Yn Noardeast-Fryslân geane se linich om mei de 
ynfiering fan de fysike plaknammebuorden. It wichtichste punt by de nammewiziging is 
nammers de oanpassing yn de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen). 
 
It is eins frjemd dat de Steaten fan Fryslân yn Ljouwert, de Ried fan Europa yn Straatsboarch 
en de Feriene Naasjes yn New York wol oan de folkseigen, ierdrykskundige nammen wolle, 
mar de Ried fan in gemeente nét.  
 
Wy freegje jo dêrom mei klam om oandacht te jaan oan it setten fan stappen nei it brûken 
fan Frysktalige plaknammen en plaknammen yn streektalen yn jo gemeente. Hjir de link 
(https://docplayer.nl/58077884-Veel-gestelde-vragen-meast-stelde-fragen-oer-fryske-
plaknammen-over-friese-plaatsnamen.html) nei de brosjuere mei de meast stelde fragen 
oer dit ûnderwerp. Dat kin jo behelpsum wêze by de fraachstikken dêr’t jo mooglik tsjinoan 
rinne as jo dit oan de oarder stelle. 
 
Wy binne altyd ree om dit brief ta te ljochtsjen! 
 
Mei freonlike groetnis, 
foar it bestjoer, 
 
Nynke Beetstra 
Skriuwer 
 
Kontaktpesoan: Arjen Dijkstra, arjen.rffb@gmail.com, 0519-58 9674.   
 
 

https://docplayer.nl/58077884-Veel-gestelde-vragen-meast-stelde-fragen-oer-fryske-plaknammen-over-friese-plaatsnamen.html)f
https://docplayer.nl/58077884-Veel-gestelde-vragen-meast-stelde-fragen-oer-fryske-plaknammen-over-friese-plaatsnamen.html)f
mailto:arjen.rffb@gmail.com

