
01 juli 2015, pag. 16

De Westhoeken is
beste kanshebber

DAGSTELLING

Meer dan vierhonderd inzendingen kwamen er binnen op
de oproep om een nieuwe naam voor de fusiegemeente
Westergo te verzinnen. De stelling: De Westhoeken is een
van de kanshebbers.
MARIA DEL GROSSO
REDACTEUR LC

Ga er maar aan staan. Tien
personen, die zitting heb-
ben in de naamgevings-
commissie van de fusie-

gemeenten Menameradiel, Franeke-
radeel, het Bildt en Littenseradiel,
moeten een keus maken uit honder-
den suggesties voor een nieuwe
naam voor de fusiegemeente. Bij de
inzendingen zullen uiteraard na-
men zitten die meerdere keren inge-
diend zijn, maar dan nog blijft er een
behoorlijke puzzel over.

De commissie is voorzien van drie
deskundigen die letten op alle aard-
rijkskundige, taalkundige en wette-
lijke aspecten die aan een nieuwe ge-
meentenaam verbonden zijn. Uit-
eindelijk krijgen de inwoners van de
betreffende gemeenten een selectie
van drie namen voorgelegd, waaruit
ze mogen kiezen. Daarvoor krijgen
ze een unieke code toegewezen die
via internet of een antwoordkaart
gebruikt kan worden.

Heeft een van de namen na de eer-
ste ronde meer dan 50 procent van
de stemmen, dan is de beslissing ge-
vallen. Zo niet, dan gaan de twee va-
rianten met de meeste stemmen
door naar een tweede stemronde en
wint degene die de meeste aanhang
krijgt. Half oktober moet de hele
procedure afgerond zijn.

De fusiegemeenten hebben in ie-
der geval geprobeerd er iets van te

maken, concludeert een van de des-
kundigen, Hans Mol van de Fryske
Akademy. Hij denkt dat de procedu-
re er borg voor staat dat er ,,geen
rommelzooitje’’ van gemaakt wordt,
zoals destijds bij de gemeente Súd-
west-Fryslân, dat eerst zonder
streepje was en later met.

Ook Pieter de Groot, die in deze
krant in zijn column Dwers opriep
met namen te komen, noemt de pro-
cedure ,,goed taret’’. De Groot kreeg
de volgende suggesties binnen: zes
keer de naam Westergoa, drie keer
Westergo, Waddenland, Nijwester-
gea, Nieuwestergo (met één w), De
Boppelannen, Franeker, Peinzera-
diel en Froonacker.

De columnist is van mening dat
de werkgroep niet helemaal vrij is in
haar keuze. ,,By in mearderheid fan
Frysktalige nammen leit it yn de re-
den foar in Fryske te kiezen. Ek om-
dat Súdwest-Fryslân en De Fryske
Marren Frysk binne.’’

Voor Cor Jousma van de Topogra-
fyske Wurkgroep Fryslân staat een
Friese gemeentenaam vast. ,,It moat
in Frysktalige namme wurde. Twa
fan de dielnimmende gemeenten,

De potpourri
is uiteraard
veelzijdiger

Littenseradiel en Menameradiel, ha
in Fryske namme en dat kin je de yn-
wenners, neffens it Europeesk
Hânfêst, net mear ôfnimme.’’

Gebeurt dat toch, dan rekent Jous-
ma op de strijdbaarheid van Bertus
Jans Postma uit Bitgummole. Deze
Fryske Beweger zal zeker een rechts-
zaak aanspannen als hij vanuit de
Friestalige gemeente Menameradiel
ineens in een Nederlandstalige ge-
meente terecht komt. Ook de Jong
Fryske Mienskip staat volgens Jous-
ma in de startblokken om in het ge-
weer te komen als er geen Friese
naam komt. Er wordt al gewerkt aan
een fonds om rechtszaken hierover
te kunnen betalen.

Postma is de bedenker van de ge-
meentenaam Peinzeradiel, ge-
noemd naar een van de kleinere dor-
pen Peins. Zo is er ook de suggestie
Riedsteradiel, naar het dorp Ried, dat
het centrum van de nieuwe gemeen-
te vormt. Friestalige ideeën zijn ver-
der: Frjentsjerteradiel, Grut Barra-
diel, De Fiif Dielen, Keatshoeke en
Noardwest-Fryslân. Groot Barradeel
is als Nederlandstalige versie inge-
diend. Nij Westergoa is een variant
die zowel Fries- als Bildtstalig is.

De potpourri is uiteraard veelzij-
diger, maar in het hele palet maakt
De Westhoeken een grote kans. De
naam heeft het Nederlandse West-
hoek in zich en de Friese en Bildtse
variant Westhoeke. Door er meer-
voud van te maken, komen alle talen
aan hun trekken.

Welke gemeentenaam staat vanaf 2018 onder de dorpsnamen in Menameradiel, het Bildt, Franekeradeel en een deel van
Littenseradiel? FOTOMONTAGE LC


