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Doe met'staveren'
recht aan verleden
1, n het lezenswaardige artikel

! 'Zestalig Sridwest' (LC z8
I mei) wordt terecht vermeld
dat de inwoners van de stad
Stavoren zelf Staveren zeggen.
Dit wordt ook heel aardig be-
vestigd doordat families die in
het verleden uit Staveren weg-
trokken zich altild Van Staveren
gingen noemen en niet Van
Stavoren.

Wat uit de herinnering is
verdwenen, is dat de stad in de
vorige eeuw tientallen jaren
officieel Staveren heeft geheten.
Het initiatief daartoe werd in de
jaren dertig genomen door de
toenmalige burgemeester van
Staveren, mr. Sybrand Marinus
van Haersma Buma (burge-
meester r93o-r938).
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Sffiveren zeggert

Hii was een lieftrebber van de
Friese geschiedenis en wist dat
niet Stavoren maar Staveren de
oorspronkelijke naam van de
stad was.

De naam Stavoren is een
product van de fantastische
geschiedschrijving uit de zes-
tiende eeuw. Rond 3oo voor
Christus zou door de Indische
prins Friso ter plaatse een hei-
Iigdom voor een mythische god
Stavo ziin gesticht.

Wat was mooier dan de stad
naar die god Stavoren te noe-
men. Maar het berustte nergens

op. Het was aan de fantasie
ontsproten.

En hoe zit het dan met de
naam Staveren? Daarmee bevin-
den we ons op vaste bodem.
Staveren is een derde naamval
meervoud van'stav', paal of
balk. (Vergelifk met de van hou-
ten balken opgetrokken Noorse
stavkirken.)

Staveren betekent dan zoiets
als: bii de palen, waarbii te den-
ken valt aan het havenkwartier,
aan meerpalen of beschoeiing.
Het is daarmee een verwijzing
naar de zo belangriike middel-
eeuwse scheepvaart- en handels-
functie van de stad.

Staveren is dus een naam die
wortelt in het rijke verleden van
de stad. Helaas is in 1978 de
naam Staveren weer vervangen
door Stavoren. De toenmalige
burgemeester, van niet-Friese
origine en niet vertrouwd met
de Friese geschiedenis, vond
Stavoren mooier en beter.

Maar de bevolking is de eeu-
wen door Staveren blijven zeg-
gen. Het zou mooi ziin als het
gemeentebestuur van Sf dwest-
FryslAn de stad de oude naam
Staveren teruggeeft en daarmee
recht doet aan het verleden van
de oudste stad van FryslAn.

De naam Stavoren kan blijven
voortleven in het legendarische
Vrouwtje van Stavoren.
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