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Wurd foarôf

Nee, lang net altiten wie it mooglik om álles te witten te kommen oer 
in plaknamme. Mar dat wurdt de lêzer dan meidield yn sa’n prachtich 
geef stikje Frysk dat der altiten wat te learen en te genietsjen is. ‘Der is 
wakker oer it wurd skreaun en wreaun’, lêze wy dan bygelyks, ‘mar dat 
hat dochs net de klearrichheid oer de relaasje mei allegearre nammen 
opsmiten dy’t men wol hawwe woe.’ 

En dan giet sa’n stikje wer fierder, mei dochs noch in hiel soad 
ynformaasje oer it plak dêr’t it om giet. Losse stikjes en brokjes oer 
oarsprong en feroaringen, mei details út âlde argyfstikken út de fjir-
tjinde, trettjinde, somtiden sels tebek oant de tolfde iuw, mei ferbannen 
en ferklearringen.

Ein maaie 2015 feroare de sneonsbylage fan it Friesch Dagblad fan Sneins 
Petiele nei Wykein, mei in frisse jas en in nije ynhâld, en yn it earste 
nûmer sette Pieter Duijff útein mei syn prachtige rubryk Plaknammen: 
alle wiken in doarp of stêd yn Fryslân en dan hop, yn in lyts stikje sa 
folle mooglik fertelle oer dy namme en de skiednis derfan.

Wy sille sjen, tochten wy, in jier soe al hiel moai wêze. Mar Pieter 
hie de smaak te pakken. ‘It wurdt wat fan in ferslaving’, mailde er de 
redaksje op in stuit. En troch de koroana ‘hat men troch it thússitten 
fansels mear rûmte.’ Dat de redaksje koe ynkoarten wol wer in ‘nustje’ 
of in ‘kavel’ temjitte sjen − de foarried groeide en groeide.

En dêrmei groeide stadichoan it idee foar in boek. Mei troch fans 
ûnder de lêzers dy’t der om fregen. Dan wie der wer ‘in telefoantsje fan 
ien út De Gaastmar: hy wol syn frou in boek mei de plaknammestikjes 
op ’e jierdei jaan, yn juny. Oft ik dat regelje koe. Nee dus.’ Spitich! Mar, 
as men hieltyd sokke fragen krijt, dan moat men der wat mei.

Sa, no is dit prachtige boek mei juwieltsjes fan nammeportretten der. 
En no sjocht men yn ien eachopslach allegearre fariaasjes, ferskil-
len en ferbannen. Tusken ‘Britsum’ en ‘Britswert’, tusken ‘Turns’ en 
‘Tearns’. Plaknammen dy’t begjinne mei ‘tsjerk’ en einigje op ‘tsjerk’. 
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Plaknammen dy’t einigje op ‘gaast’, ‘gea’ of ‘ga’, op ‘him’ of ‘ham’. En 
dan al dy nammen op ‘wâld’ en ‘um’! De ein liket der fan wei. In útda-
ging om tusken al dy ‘ums’ ferbannen te lizzen en yn de stikjes dêroer 
genôch te fariearjen ‘sûnder al te bot faker itselde te sizzen’.

Dat is mear as slagge. Pieter begûn yn 2015 yn de krante mei de 
namme ‘Damwâld’, yn 1971 ûntstien út de earste letters fan de Hollânsk-
talige plaknammen ‘Dantumawoude’, ‘Akkerwoude’ en ‘Murmerwoude’. 
Nammen fan doarpen dy’t troch de iuwen hinne oaninoar groeid wie-
nen. Dat binne lang om let 402 stikjes wurden mei 430 plaknammen. In 
útsûnderlik lange, rike rige, dêr’t de krantelêzers jierren fan genietsje 
kinnen hawwe. In boek mear as wurdich.

Ria Kraa, haadredakteur Friesch Dagblad
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Ynlieding

Woansdei 24 novimber 1971 is in dei yn de loftfeartskiednis wurden 
om net wer te ferjitten. Yn in Boeing 727 fan Northwest Airlines joech 
in Dan Cooper, alteast ûnder dy namme hie er syn fleankaartsje keape, 
in stewardess in briefke mei dêrop it boadskip dat er twahûnderttûzen 
dollar en fjouwer parasjuten hawwe woe. As er se net krige, dan soe 
er de fleanmasine opblaze. By in tuskenlâning krige er wat er hawwe 
woe en liet er de passazjiers en in part fan de bemanning frij. De reis 
gie fierder en boppe de steat Washington weage er de sprong. Oant it 
jier 2016 hat de Amerikaanske oerheid om de man socht, mear as tûzen 
fertochten hawwe der west en der is in ferskaat oan boeken oer de 
legindaryske kaping ferskynd. Cooper is nea fûn. It sit yn de minske om 
saken ophelderje te wollen, om dingen witte te wollen. De kapingsaksje 
fan Dan Cooper lit pynlik sjen dat no ien kear net alles ta in útdragen 
saak brocht wurde kin. Mei it ferklearjen fan nammen yn it algemien en 
plaknammen yn it bysûnder is it net oars.

Yn myn bernejierren haw ik in soad omtoarke op it Geastmer Fjild, 
de greidekrite west fan Rinsumageast. Oan de súdkant dêrfan op Tusken-
lannen hie ús heit in pear stikken lân yn gebrûk tsjin it yn myn eagen fan 
doe tige brede wetter mei de namme ‘De Gewei’ oan. Op skrift hie ik de 
namme fansels nea stean sjoen, ik koe him út de mûnlinge tradysje wei. 
Wêrom’t it wetter nei de ‘hoarnen’ fan in hart neamd wie, wist ik net. Ik 
seach ek gjin relaasje tusken de foarm fan it wetter en de foarm fan de 
fertûking op de bistekop. Ferskillende kearen haw ik doe frege wêrom’t 
it wetter hiet sa’t it hiet. Elk dy’t de krite koe, hie de namme paraat, mar 
mei in ferklearring kaam nimmen fierder. Folle en folle letter bin ik der 
wol efter kaam. De útlis krijt yn dit boek rynsk omtinken.

Ik bin bang, mar in lyts part fan de pleatslike befolking ken de 
namme fan dat wetter langer, want der stiet net in buordsje by en 
hoefolle minsken hâlde noch yn it fjild ta? Tagelyk mei in soad fjild-
nammen ferdwine nammen fan minder tagonklike wettergongen no 
ien kear samar út it libbene gebrûk. Mei plaknammen is dat oars. Dy 
steane fakentiids wol op buordsjes, yn Fryslân hiel faak sels dûbeldop, 
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en binne ûnmisber as ferwizing nei plakken dêr’t minsken berne wurde, 
dwaande binne en by einsluten weireitsje. Sa’t plaknammen der hjoed-
de- dei út sjogge en op de buordsjes steane, hawwe se der meastentiids 
net altyd útsjoen. De ferskiningsfoarm fan de nammen leit likemin foar 
de kommende ivichheid fêst. Yn Fryslân kin der noch altyd tsierd wurde 
oer wol of net in x yn de skriuwfoarm of wol of net in moderne Fryske 
namme op it plaknammeboerd.

Plaknammen sit in soad byt oan en nammen roppe tagelyk in soad fra-
gen op. Dêrom sil de redaksje fan de wykeinbylage fan it Friesch Dagblad 
my yn 2015 frege hawwe om alle wiken in plaknammerubryk foar de 
krante te fersoargjen. Ik haw net lang boarge en myn meiwurking jûn. 
Sûnt 1992 wurkje ik by de Fryske Akademy as ûnder mear gearstaller 
fan Fryske wurdboeken. By al de wurdboeken en wurdlisten dêr’t ik 
oan meiwurkje mocht, hienen wy it prinsipe dat wy (plak)nammen net 
as yngong opnamen, behalven as der taaleigen mei sa’n namme is. Mei 
de rubryk yn de krante krige ik no krekt de kâns om de wurden dy’t 
wy plaknammen neame net systematysk oer te slaan. Geandewei it 
ferskinen fan de stikjes krige ik gauris de fraach fan trouwe lêzers om 
de ynformaasje oer de plaknammen yn in boek te bondeljen. Meidat de 
ein fan de rubryk yn de maitiid fan 2023 in feit wêze sil, like it my no 
in gaadlik momint ta om it boek mei al de goed fjouwerhûndert stikjes 
al fêst ferskine te litten. Guon fan de stikjes hawwe hielendal oer de 
kop west en al de oaren binne hjir en dêr oanpast wat de ynhâld of de 
redaksje oanbelanget.

By it behanneljen fan de plaknammen haw ik der bewust foar keazen om 
sa goed as allinnich mar de nammen fan de alve stêden en alle offisjele 
doarpen yn Fryslân op te nimmen. Ik realisearje my hiel goed dat dy kar 
te beheind west hat, want der is in macht oan buorskippen mei nammen 
dêr’t minstens like folle fan te sizzen falt. Mar, men moat in fêst plak 
yn in krante ek wer ris in kear oan in oar ôfstean. Yn dit boek haw ik nei 
lang berie besletten om de folchoarder fan ferskinen yn de krante oan te 
hâlden.

By it skriuwen fan de stikjes haw ik twa soarten fan lêzers foar 
eagen hân. Yn it foarste plak binne der guont dy’t trou jier op jier alle 
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wiken folgje woenen wat yn it fêste bestek fan rûchwei trijehûndert 
wurden te sizzen wie. Foar harren haw ik der op ien of oare wize in 
troch rinnend ferhaal fan makke. Sa bin ik nei in mear as tafallige start 
mei de namme ‘Damwâld’ fan ein gien en fuortdaliks dêrnei folgje 
nammen dy’t it elemint ‘wâld’ ek hawwe. In oar trochrinnend ferhaal is 
fan Ljouwert ôf by de paradyslike Dokkumer Ie del oan de Lauwersmar 
ta. En dy tocht giet troch by de hoep en de swetten fan Fryslân del oan 
nochris de Lauwersmar ta. Op dy beide reizen, it koe net oars, hawwe 
nammen fan buorskippen in eigenstannich plakje krige. Neidat mei dy 
wurkwize rûnom yn Fryslân doarpsnammen harren gerak krige hienen, 
haw ik dien wurk makke troch ús provinsje bydel te gean neffens de 
gemeentlike yndieling sa as dy oant 1984 op de kaart ynkleure wie. Wa’t 
dit boek fan begjin oant ein lêst, sil deselde reis meitsje as de krantlêzer 
tusken 2015 en 2023.

In krante hat ek ynsidintele lêzers en ik haw besocht om harren te 
geriven mei in koart ferhaal. Dat betsjut wol, dat guon saken faker as 
ien kear weromkomme moasten. In hiel soad plaknammen hawwe as 
útgong ‘um’. De ferklearringen dêrfan moast ik wol faker taljochtsje as 
de trouwe lêzer ferlet fan hat. De eftergrûn fan ‘wert’ komt sadwaande 
ek faker foar. Slim liket my dat net te wêzen, want hoe faak haw ik yn de 
lange praktyk fan it ûnderwiis net fan learlingen en studinten de fraach 
hân ‘wolst it nochris útlizze?’ Mei de krêft fan werheljen bliuwe dingen 
no ien kear makliker hingjen.

Meastentiids wurdt yn ien stikje ien plaknamme neier besjoen, mar 
it komt ek foar dat ik mear as ien tagelyk behannelje. Trije stikjes oer de 
namme ‘Nes’ like my by myn opset net gaadlik ta. De plaknammepea-
ren ‘Alde-’ – ‘Nije-’ haw ik ek om deselde reden byinoar holden. Yn alle 
stikjes stiet de ferklearring fan de plaknamme sintraal. Dêrneist haw ik 
mei in koarte skets op ien of oare wize in byld fan de nammedrager jûn. 
Underdiel fan dat ferhaal is alle kearen de namme fan de gemeente dêr’t 
de delsetting ûnder falt. Om in byld fan de omfang te jaan, jou ik per 
plak it rûge tal ynwenners.

In minskelibben is te koart om ferklearringen fan alle plaknammen 
boppe wetter te krijen. Aldergelokst is troch de jierren hinne troch in 
grut ferskaat oan saakkundigen wurke oan in ymposante biblioteek mei 
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boeken en artikels oer plaknammen. Fan dy samling haw ik tankber 
gebrûk makke. De opset fan de stikjes, en likemin fan dit boek, lient him 
derfoar om by alle ynformaasje dy’t ik neam in boarne te jaan. Ik haw in 
rike fariaasje fan nammekundige stúdzjes, skiedkundige publikaasjes, 
topografyske boarnen, tekstútjeften en online ynformaasje om my 
hinne hân by it skriuwen. Op dit plak wol ik al in beheind tal ûnmisbere 
boarnen neame. Yn it foarste plak is dat Watse T. Beetstra syn oer-
sjoch fan publikaasjes oer Fryske plaknammen. Ik haw dy Toponimen en 
toponimyske eleminten yn Fryslân. In analytyske bibliografy ca. 1835-1980 
fan 1987 sa faak rieplachte, dat by it ôfsluten fan it lêste stikje mei de 
titel ‘Alde- en Nijebiltdyk’ der fan dat boek oars neat mear oer wie as 
in steapel los papier. Der binne ek twa deeglike leksikons oer Fryske 
plaknammen ferskynd. Yn it foarste plak is dat Karel F. Gildemacher 
syn Friese plaatsnamen. Alle steden, dorpen en gehuchten út 2007. Yn 2017 
ferskynde Gerald van Berkel syn beheinder, mar likegoed weardefolle 
Friese plaatsnamen verklaard. Syn ynformaasje is aldergelokst ek te finen 
op www.etymologiebank.nl. Tusken 1949 en 1969 is ûnder de flagge fan 
de Fryske Akademy in pracht fan in fyftjindielige rige mei de titel Fryske 
Plaknammen ferskynd. Op in tige sobere wize hawwe de publikaasjes fan 
it Nammekundich Wurkferbân it ljocht sjoen, mar de ynhâld is in grutte 
rykdom. As men oer Fryske plaknammen skriuwt, dan kin men net om 
midsiuwske Fryske teksten hinne. Ut de twadde helte fan de midsiuwen 
komme nammentlik in hiel soad âldste oerleveringen fan plaknammen. 
De saneamde Aldfryske oarkonden, in grut part fan wat yn de midsiu-
wen yn Westerlauwersk Fryslân yn it Frysk ferskynd is, binne yn fiif 
sammeldielen ferskynd. De earste trije binne yn 1927, 1933 en 1941 ûnder 
de titel Oudfriesche Oorkonden fan de hân fan Pieter Sipma besoarge, 
de lêste twa fan Oebele Vries mei de justjes oanpaste titel Oudfriese 
Oorkonden yn 1977 en 2016. De lêste trije bannen binne útjûn mei nam-
meregisters. De saneamde Snitser Recesboeken 1490-1517 mei allegearre 
rjochtshannelingen binne yn 1960 troch Meinte Oosterhout útjûn. Yn 
1964 hat er dy publikaasje oanfolle mei in mânsk nammeregister. Mei de 
taaldatabank fan de Fryske Akademy binne dy midsiuwske tekstútjeften 
digitaal troch te sykjen. As lêste wol ik hjir noch De Beneficiaalboeken 
van Friesland fan 1543 neame. P.L.G. van der Meer en J.A. Mol hawwe 
yn 2013 de tekst op ’e nij útjûn yn in papieren en in digitale edysje. Yn 


