
Datum: 11 july 2022 

Oan: Riedsleden fan gemeente Achtkarspelen  

Oanbelangjend: Brief foar behanneling by de Kadernota 2023-2026, program 5: Kultuer op 14 july 2022 

Ûnderwerp: Fersyk om te kommen ta Frysktalige doarpsnammen yn de GBA/BAG 

Fan: de Jongfryske Mienskip en Feriening Frysk Underwiis (FFU) 
 

Achtkarspelen, oars as oars 
 

Neffens J.J. Spahr van der Hoek yn syn boek ‘Achtkarspelen, Oars as oars’ is de fan âlds 

oerlevere foarm fan de grietenij ‘Octo Parrochiae’ opskreaun yn 1338. It Tresoar neamt ek it 

jiertal 1338, opskreaun yn it ‘Charter-boek van Vriesland I’.  
 

Achtkarspelen naam lang in apart plak yn Fryslân yn. Tsjerklik hearde it yn de midsiuwen ta it 

bisdom Münster, wylst de rest fan Fryslân ûnderdiel wie fan it bisdom Utrecht. Yn 1398 stie 

Achtkarspelen foaroan yn it ferset tsjin Albrecht fan Beieren en de Hollanners. It ûntstean fan 

de grietenijen hat in soad te krijen mei spul tusken de Friezen en de Hollânske greven yn de 

13e iuw. By de gemeentewet fan Thorbecke yn 1851 wurdt de beneaming 'grietenij' ferfongen 

troch 'gemeente' en 'grietman' troch 'boargemaster', sadat yn hiel Nederlân deselde 

nammejouwing brûkt wurdt.  
 

Selsstannich Achtkarspelen 

Yn de ôfrûne desennia hawwe de ferskate gemeenterieden yn Achtkarspelen by eltse 

bestjoerskrêft diskusje bewust keazen foar in selsstandich fuortbestean. Dat it belied by de 

eigen gemeente bliuwt en net los te sjen is fan de bestjoerlike autonomy dêrfan. 
 

Doarpsnammen 

Oer nammejouwing sprutsen, it docht bliken dat de doarpsnammen yn de gemeente 

Achtkarspelen yn de GBA/BAG noch formeel yn it Hollânsk registrearre steane wylst hast 

eltse ynwenner yn Achtkarspelen dy yn ’t Frysk útsprekt. Wy libje no alwer hiel wat jierren 

yn in tiid dat formeel registrearre Frysktalige plaknammen yn de GBA/BAG folslein normaal 

en akseptearre binne. Elts kin mei de moderne helpmiddels de doarpen fine. De 

feroaringskosten kinne mei stipe fan de provinsjale “Subsydzjeregeling Sichtberens Fryske 

Taal 2022” betelle wurde. De kombuorden kinne bliuwe lykas se no binne. 

 

Eigentalige doarpsnammen binne in tige wichtich kultuerbesit dat ek yn de taaloerdracht by it 

ûnderwiis fan grut belang is foar de hjoeddeistige en takomstige generaasjes. Dat kin allinnich 

goed ferrinne as de Frysktalige plaknammen offisjeel makke wurde, sadat se yn dy foarm ek 

yn ûnderwiislearmiddels opnommen wurde en net ferdwine. 
 

It gerucht giet – en soks kin dochs net wier wêze? – dat de H&I’s fan de grutte doarpen yn 

Achtkarspelen de emansipaasje om te kommen ta formeel registrearre Frysktalige 

doarpsnammen yn de GBA/BAG tsjinhâlde. Dat leauwe wy sels eins net en as it al sa is, dan 

soe it der fier by troch wêze en dêrmei de oare doarpen yn Achtkarspelen te koart dwaan. 
 

Yn 2023 bestiet Achtkarspelen 685 jier en it soe in skoan momint wêze dat ek dizze 

gemeente yn de rige, nei Tytsjerksteradiel, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân, syn 

Fryske kleur bekent yn de GBA/BAG. In moasje dêrta yn de kadernota 2022 en 

bekrêftige yn de begruttingsried 2022 soe dêrby in oanset wêze kinne.   
 

In bekende siswize seit:  

Asto echt wat wolst, fynst altyd in wei. Asto it net wolst, fynst altyd in ekskús. 
 

Dat oanbelangjend en mei nije takomstige gemeenterieden die hoek hâlde, dan sil ek yn 2038, 

it 700 jierrich besteansjubileum fan de Fryske gemeente Achtkarspelen fiert wurde kinne. 
 

Mei achtinge en freonlike groetnisse, 
 

Jongfryske Mienskip      Feriening Frysk Underwiis 

Wolter Jetten (sekr.)      Sytze T. Hiemstra (skr.) 

jongfryskemienskip@gmail.com    ffupost@hotmail.com 

 

mailto:jongfryskemienskip@gmail.com
mailto:ffupost@hotmail.com

