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Keus gemeentenaam
beheerst door spelling
MARIA DEL GROSSO

SINT ANNAPAROCHIE Vanavond we-
ten we of de inwoners van Mena-
meradiel, het Bildt, Franekeradeel
en een deel van Littenseradiel voor-
taan in Nij-Westergo of Waadhoeke
wonen.

MARIA DEL GROSSO

Deze twee namen voor de fusiege-
meente in 2018 zijn overgebleven na
een verkiezing onder de inwoners.
Die mochten met suggesties komen
en dienden ruim vijfhonderd na-
men in, waar een commissie er drie
uitpikte: Franeker, Waadhoeke en
Nij-Westergo. Op dit trio mochten al-
le inwoners van de toekomstige ge-
meente stemmen.

In die eerste rond viel Franeker af.
Dat viel veel Franekers rauw op het
dak. Op de sociale media vielen ze
verontwaardigd over elkaar heen en
gaven het advies niet meer te stem-
men in de tweede ronde. ,,Of een
proteststem: Franeker erop schrij-

ven en terugsturen.’’ Anderen schre-
ven: ,,Oproep ligt in container’’ of
,,gaat bij het oud papier.’’ ,,Er blijft
een keuze over uit twee afgrijselijke
namen’’, schreef een ander.

De Topografyske Wurkgroep Frys-
lân deelt dat afgrijzen als het om Nij-
Westergo gaat. De groep vindt dat de
naam of Nederlands moet zijn
(Nieuw Westergo) of correct Fries of
Bildts en dan wordt het Nij Wester-
goa. ,,Wy hawwe al de Westergoawei
en Sudergoawei’’, geeft Cor Jousma
van de Wurkgroep als voorbeeld. ,,En
dan ynienen in gemeentenamme
sûnder a?’’

De Wurkgroep heeft aan de bel ge-
trokken bij het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en de toezegging
gekregen dat het ministerie de ge-
meentenaam toetst aan het Euro-
pees Handvest voor regionale talen
of talen voor minderheden. Jousma
stelt dat daarin klip en klaar staat dat
een naam de traditionele spelling of
juiste vorm moet volgen. ,,Ik soe mar

net in te grutte broek oanlûke as Nij-
Westergo jûn de winner wurdt.’’

Toch blijkt deze naam goed te val-
len in de meningen die tot nu toe
naar buiten kwamen. Een goede ge-
meentenaam, herkenbaar voor zo-
wel Friezen als Bilkerts als Nederlan-
ders, klonk op een informatieavond
in Menaam over de herindeling. Met
Waadhoeke wordt definitief voor
een Friese variant gekozen. En voor
de associatie met het Wad, die in Fra-
nekeradeel en Menameradiel veel
minder gevoeld wordt.

Gezien de ligging kan van de Bil-
kerts wel een band met het Wad en
de naam Waadhoeke verwacht wor-
den. Toch waarschuwt historicus
Kees Kuiken, die zijn roots op het
Bildt heeft: ,,Hoe aantrekkelijk ook
voor Friestaligen, de mogelijke
klankassociatie in het Nederlands
maakt deze naam niet echt een sterk
merk.’’ Vanavond blijkt of de Waad-
seewei tussen Leeuwarden en Har-
lingen echt naar de Waadhoeke leidt.


