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Waadhoeke, Franeker
of Nij-Westergo
MARIA DEL GROSSO

WOMMELS Het noordwesten van
Friesland heet vanaf 2018 Waad-
hoeke, Franeker of Nij-Westergo.

De inwoners van de nieuwe gemeen-
te, nu nog bestaand uit Franekera-
deel, het Bildt, Menameradiel en vier
dorpen uit Littenseradiel, mogen de
komende tijd hun stem uitbrengen.
Ze ontvangen deze week een stem-
kaart met een code om digitaal te
stemmen of kunnen de stemkaart
retourneren.

In de digitale wereld waren de drie
uitverkorenen al vastgelegd. Er wa-
ren al twitteraccounts en ook de do-
meinen .nl en .frl zijn vastgelegd.
Wommels was gisteravond de plek
waar de spanning in een bomvolle
raadszaal werd opgevoerd door Bert
Looper, directeur van Tresoar en on-
afhankelijk voorzitter van de naam-
gevingscommissie waarin vertegen-
woordigers van dorpsbelangen, uit
het toerisme, onderwijs en cultuur,
handel en nijverheid en de agrari-
sche sector.

Deze negen leden mochten zelf
geen namen indienen. Dat werd
overgelaten aan de inwoners. ,,In
moedige stap’’, aldus Tom van Mou-
rik, net een dag waarnemend burge-
meester van Franekeradeel.

Het werkte want er stroomden
vijfhonderd namen binnen. Hon-
derd daarvan vielen direct af. Het
ging om onwerkelijke namen als
Voedselbanksteradiel, de Barmharti-
ge Samaritaan of Klaaiklútsteradiel.
Ook de visionaire suggestie Leeu-
warden viel af.

Van de vierhonderd overgebleven
voorbeelden dienden alle commis-
sieleden een top 5 in. Door overlap-
pingen bleven daarna nog 25 kans-
hebbers over.

Daaruit werden clusters samenge-
steld van ideeën die veel voorbijkwa-
men. Zo ontstond een ‘waad-vari-
ant’, een ‘westergo-variant’ en een
cluster met ,,krachtige outsiders’’.
Bij deze laatste groep zat Franeker.

Looper noemde Franeker ,,wel-
licht de verrassing van de avond’’.
Maar met deze naam kan volgens de
commissie een vliegende start ge-

maakt worden. Er is al landelijke en
internationale bekendheid en een
geschiedkundige link. Franeker was
vroeger de naam van het oude dis-
trict Westergo. Een groot deel van de
gemeente komt overeen met dit dis-
trict.

Waadhoeke kwam uit de bus om-
dat bleek dat de inwoners zich willen
identificeren met het Waddenge-
bied. De naam sluit aan bij een posi-
tief ‘waddengevoel’, maar zal het
oostelijk deel van de gemeente min-
der aanspreken. Waad en hoeke ver-
wijst ook naar de karakteristieke
kustvorm van het gebied.

Overigens had de indiener De
Waadhoeke voorgesteld. Maar de
commissie heeft een telefoonproef
gedaan en nam op met het zeggen
van de naam. En de gemeente De
Waadhoeke vonden ze niet lekker
klinken.

Nij-Westergo kreeg meteen al bij-
val van Leen Ferwerda van de Frije
Bilkerts omdat het een Bildtse naam
is. De naam verwijst naar een histo-
rische aanduiding van het gebied.
Nij geeft een nieuwe start aan.


