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De totstandbrenging van de nieuwe Friese gemeenten ‘Súdwest-Fryslân’ (2011) en ‘De Friese
Meren’ (2014), alsmede de opdeling van ‘Boarnsterhim’ (2014), brengt het aantal Friese
gemeenten terug van de sinds 1984 bestaande 31 gemeenten naar 24. En daar zal het, naar het
zich thans laat aanzien, niet bij blijven. Zowel in de Noordoost- als Noordwesthoek van
Fryslân valt nog het nodige te verwachten op het terrein van de bestuurlijke indeling. In de
vorige, en ook de 19  eeuw, telde Fryslân aanvankelijk nog 43 gemeenten. Dat aantal werd inde

1934 één minder met het opheffen van de gemeenten Schoterland en Ængwirden en tegelijk
de komst van Heerenveen. Tijdens de Duitse bezetting werden de Noord-Hollandse
gemeenten Terschelling en Vlieland bij Friesland gevoegd. Daarmee kwam het aantal Friese
gemeenten op 44. Per 1 januari 1984 werd dat aantal, na een lang proces van verschillende
plannen, inspraak en besluitvorming, teruggebracht tot 31. Oude gemeentenamen als
Baarderadeel, Doniawerstal, Haskerland, Idaarderadeel, Hindeloopen en Sloten verdwenen
toen van het toneel. Nieuwe namen zoals Boarnsterhim, Nijefurd en Skarsterlân kwamen er
voor terug. Echter, voor slechts korte tijd, zoals ondertussen duidelijk is geworden. Nijefurd is
reeds verdwenen. Boarnsterhim en Skarsterlân volgen binnenkort. 

Grenswijzigingen, herindelingen en toevoegingen vormen een bijna constante factor in het
bestaan van de Nederlandse gemeenten. Herindelen is feitelijk van alle tijden. Eén van de
grondleggers van de Nederlandse bestuurskunde, Gerrit van Poelje (1884-1976), verwoordde
het ruim vijftig jaar geleden als volgt: ‘Als men terugdenkt aan de lange reeks van jaren
gedurende welke het vraagstuk van de gemeentelijke herindeling eigenlijk zonder wezenlijke
onderbreking aan de orde is geweest, dan is het, alsof men een lang snoer ziet, een snoer
praktisch zonder einde, waaraan telkens een paar kralen geschoven worden.’  

In 1960 waren er nog zo’n 1000 gemeenten in Nederland, ondertussen is dat aantal nog
ongeveer 430. Kleine gemeenten worden geherindeeld, met als direct gevolg dat de
overblijvende gemeenten qua inwonertal steeds groter worden. Vier van de op dit moment nog
zes Nederlandse gemeenten met minder dan 5000 inwoners zijn in Fryslân te vinden. Het gaat
daarbij om de vier Waddeneilanden, waarvan Schiermonnikoog met nog geen 1000 inwoners
de kleinste Nederlandse gemeente vormt. De bijzondere ligging van de eilanden heeft tot nu
toe een herindeling voorkomen. Juist de gemeenten met minder dan 10.000 inwoners zijn de
afgelopen decennia in een rap tempo verdwenen. Daar tegenover is het aantal gemeenten met
zo’n 20.000 à 50.000 inwoners flink toegenomen. Een bijkomend gevolg van het doorgaand
herindelen is het exclusiever worden van het burgemeestersambt. In het afgelopen decennium
waren er ieder jaar zo’n tien burgemeesters in Nederland minder nodig. Tegenwoordig wordt
het terugdringen van het aantal bestuurders, niet alleen burgemeesters, maar ook wethouders
en raadsleden, zelfs als argument om te herindelen gebruikt.

Uitbreiding van het gemeentelijk grondgebied kan niet alleen met een herindeling bereikt
worden, ook het wijzigen van de gemeentelijke grenzen is een geliefde bezigheid. Zo zijn er
alleen al de afgelopen tachtig jaar zo’n 2000 gemeentelijke grenswijzigingen in Nederland
uitgevoerd.  
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Een ingrijpende Friese gemeentelijke grenswijziging werd in de oorlogsjaren tussen de
gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel gerealiseerd. Per 1 januari 1944 werden de
dorpen Goutum, Hempens, Huizum, Lekkum, Miedum, Snakkerburen, Swichum, Tearns,
Wirdum en Wijtgaard bij beschikking van de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, mr.
Karel Frederiks (1881-1961), bij Leeuwarden gevoegd. De stad kreeg er op die manier maar
liefst 15.000 inwoners bij. En Leeuwarderadeel bleef achter als een gekortwiekte kleine
gemeente, waarvan het gemeentehuis nog tot 1965 verweesd in de Huizumer Schrans zou
blijven staan. In dat zelfde jaar kon Stiens, de nieuwe hoofdplaats van Leeuwarderadeel, feest
vieren wegens de opening van het nieuwe raadhuis aan de Ljipstrjitte. 

Er kan moeilijk gezegd worden dat Leeuwarden geheel onverwacht in het bezit van het Suder-
en Middeltrimdiel, twee van de drie trimdelen waaruit het oorspronkelijke Leeuwarderadeel
bestond, kwam. Reeds in 1915 vroeg Leeuwarden aan het Friese provinciebestuur stappen te
ondernemen om Huizum bij Leeuwarden te voegen. Dat leverde echter niets op. Reden voor
de hoofdstad om tien jaar later nog eens op de inlijving van Huizum aan te dringen.
Leeuwarderadeel wist de noodzaak daartoe, niet zonder succes, met allerlei argumenten te
bestrijden. Maar Leeuwarden had een lange adem en gaf niet op. Tien jaar later stonden de
annexatieplannen opnieuw op de agenda. Ook toen kwam het uiteindelijk niet verder. Dat
betekende dat het ‘Anti-Annexatie-Comité’ aan de inwoners van Leeuwarderadeel vroeg om
op 11 juli 1936 de vlag uit te steken, toen duidelijk was geworden dat Leeuwarderadeel
zelfstandig en ongedeeld zou blijven. Alleen, de aanhouder wint. Leeuwarden zag in het tot
stand komen van het Van Harinxmakanaal, toen nog aangeduid als het nieuwe kanaal, een
goede reden om het annexeren van een deel van Leeuwarderadeel opnieuw op de agenda te
zetten. En Frederiks, die het tijdens de oorlog op dit punt voor het zeggen had, nam het besluit
om aan de wens van Leeuwarden tegemoet te komen. ‘Om’, zo schreef de secretaris-generaal
in 1945, een ‘niet te keeren Duitsch ingrijpen te voorkomen’. Frederiks wilde, met het oog op
zijn eigen competenties, volgens eigen zeggen voorkomen dat de bezetter ingreep. Naast de
Leeuwarder grenswijziging realiseerde Frederiks in hetzelfde oorlogsjaar ook, minder
vergaande, Friese grenswijzigingen tussen respectievelijk Wonseradeel en Franekeradeel en
Gaasterland, Haskerland, Lemsterland en Weststellingwerf. 

Tien jaar voor de Leeuwarder grenswijziging kwam in 1934 de gemeente Heerenveen tot
stand. De herindeling die de nieuwe gemeente Heerenveen opleverde is wel eens de
langdurigste Nederlandse herindeling genoemd. Al in 1828 nam de provinciaal gouverneur
van Friesland, baron Jan Adriaan van Zuijlen van Nijevelt (1776-1840), het initiatief om een
einde te maken aan de eigenaardige bestuurlijke indeling van Heerenveen. Nijehaske, het
westelijke deel van het Friese Haagje, waar in 1868 het NS-station gebouwd zou worden,
behoorde tot de gemeente Haskerland, waarvan het gemeentehuis in Joure stond. Het
zuidelijke deel van Heerenveen viel onder het bestuur van Schoterland. Het grietenijhuis van
Schoterland, Oenemastate, stond aan wat thans het Gemeenteplein heet. En het
noordoostelijke deel behoorde tot de gemeente Ængwirden, waarvan het gemeentehuis aan de
Fok te vinden was. De plannen van de gouverneur konden bij Provinciale Staten echter niet op
goedkeuring rekenen. Een nieuwe gemeente dat ging nog, maar om Heerenveen tegelijk tot
stad te promoveren was duidelijk een brug te ver. Vijfentwintig jaar later, in 1873, kwamen
vijf mannen uit de Heerenveense elite met het plan ‘Heerenveen Eén’ naar buiten. Het hele
dorp Heerenveen zou de nieuwe hoofdplaats van de gemeente Ængwirden, waartoe ook
Gersloot, Luinjeberd, Terband en Tjalleberd behoorden, moeten worden. Het relatief rijke Ængwirden
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voelde echter niets voor het plan. In 1902 volgde een nieuw voorstel van de zijde van het
Heerenveense bedrijfsleven van die dagen, maar ook dat kwam niet ver.

Eerst dertien jaar later kwam er een vervolg. Mr. Halbe Binnerts (1842-1922), Heerenveens
advocaat en lid van Provinciale Staten en Eerste Kamer, richtte zich tot het provinciebestuur
met het voorstel een nieuwe gemeente Heerenveen, naast de al bestaande gemeenten
Haskerland, Schoterland en Ængwirden, mogelijk te maken. Niet geheel verrassend viel het
idee van Binnerts bij de drie betreffende gemeenten, die alle zouden moeten inleveren, niet in
goede aarde. 

In 1929 vertrok de burgemeester van Ængwirden, jonkheer Willem van Andringa de
Kempenaer (1878-1931). Voor het provinciebestuur een mooie aanleiding om ‘thans zo
mogelijk de totstandkoming van twee gemeenten, in plaats van drie gemeenten Ængwirden,
Schoterland en Haskerland te bevorderen, in den geest van het door het Comité Heerenveen-
Eén opgemaakte plan’. Dat plan hield een grenswijziging met Haskerland en een
samenvoeging van Ængwirden en Schoterland in. 

Het schrijven van het weinig tactische provinciebestuur dat Ængwirden door Schoterland
geannexeerd moest worden, bevorderde de herindeling niet. Vier jaar nadien moest de anti-
revolutionaire minister van Binnenlandse Zaken, mr. Jacob de Wilde (1879-1956), het brandje
nog altijd blussen. Hij schreef in 1934: ‘Beziet men de zaak uit meer algemeen oogpunt, dan
valt het op dat de term ‘inlijving van Ængwirden bij Schoterland’ geheel ten onrechte wordt
gebezigd. Voorgesteld wordt, de beide gemeenten op te heffen en te verenigen tot een nieuwe
gemeente. De zienswijze, dat daarbij Ængwirden het slachtoffer en Schoterland de rover zou
zijn, mist alle grond. Met evenveel recht zou men de situatie aldus kunnen zien, dat
Ængwirden een groot stuk van Schoterland ontvangt, en haar naam met die gemeente moet
delen.’

Ængwirden bleef tegen het opgaan in de nieuwe gemeente, terwijl Haskerland en Schoterland
voor waren, hoewel de laatste het gehele westelijke deel van de gemeente met dorpen als
Delfstrahuizen, Rottum en Sint Johannesga, aan Haskerland kwijt raakte. Op 1 juli 1934 was
de nieuwe gemeente een feit. Eén van de ijverigste voorvechters van de herindeling, Jochum
Falkena (1881-1963), sinds 1928 burgemeester van Schoterland, mocht zijn ambt in
Heerenveen voortzetten. 

Toen het Rijk in de jaren zestig actief ging herindelen en gewestvorming actueel werd,
besloten de Friese provinciebestuurders eventuele Haagse plannen niet af te wachten, maar
zelf plannen te ontwikkelen. Bij gewestvorming zou de toekomst van het provinciaal bestuur
in het geding kunnen komen. En om dat te voorkomen werd het versterken van de Friese
gemeenten als medicijn ingezet. In 1967 ging een eerste studiecommissie aan de slag. Het
resultaat kreeg een zee van kritiek over zich heen. FNP-Statenlid Jan Bearn Singelsma (1914-
2005) had het over een patroon van de Burda. Het plan verdween vervolgens in een ambtelijke
bureaulade, maar schiep tegelijk wel ruimte voor een volgende stap. In 1971 begon een
nieuwe commissie met haar werk. Dat leverde een voorstel op, waarbij elke gemeente op zijn
minst 10.000 inwoners zou moeten tellen en daarnaast uit een kern en een omgeving zou
moeten bestaan. Toen Provinciale Staten in 1977 besluiten namen, nadat er 11.500 reacties en
135 verschillende bezwaarschriften waren ingekomen, weken ze op enkele punten van de
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voorstellen af. Zo werden Wymbritseradeel en IJlst, zoals de beide gemeenten dat wilden,
verenigd, en niet bij Sneek gevoegd. Ook het voorstel om in het zuidwesten van Friesland één
gemeente met ruim 17.000 inwoners te vormen haalde het niet. Als gevolg daarvan kwamen
de gemeenten Nijefurd èn Gaasterlân-Sleat tot stand. Ook de voorgenomen samenvoeging van
Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel haalde het niet. Het oostelijke deel van de provincie bleef
met zijn reeds grotere gemeenten, afgezien van enkele druk bediscussieerde grenswijzigingen,
buiten de herindeling. Het uiteindelijke resultaat was dat Friesland vanaf 1 januari 1984 nog
31 gemeenten telde. 

Nog geen dertig jaar later is het opmerkelijk dat het juist de in 1977 door de provinciale
politiek besloten aanpassingen van het oorspronkelijke herindelingsplan zijn, die het eerst
opnieuw op de schop gaan. Zo heeft de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân per 1 januari 2011
verenigd wat in 1977 nog enkele stappen te ver bleek te zijn. En Gaasterlân-Sleat heeft
besloten om samen met Lemsterland en Skarsterlân per 1 januari 2013 in de gemeente ‘De
Friese Meren’ op te gaan. Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel beraden zich op hun toekomst. 

In de voorbereiding van de herindeling van 1984 is ook lang stil gestaan bij de vraag hoe het
midden van de provincie, het plattelandsgebied tussen de vier grote gemeenten in, bestuurlijk
ingericht zou moeten worden. Uiteindelijk is gekozen voor twee nieuwe gemeenten:
Boarnsterhim en Littenseradiel. De eerste min of meer een samenvoeging van Idaarderadeel,
Rauwerderhem en Utingeradeel, de tweede van Baarderadeel en Hennaarderadeel. Om
verschillende redenen heeft Boarnsterhim zich uiteindelijk tot een vergissing ontwikkeld. De
gemeente wordt, naar het zich laat aanzien, toegevoegd aan de gemeenten De Friese Meren, 
Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. De hele gang van zaken laat in ieder geval zien
dat het succes van gemeentelijke herindelingen niet gegarandeerd kan worden. Jacob
Noordmans (1928), hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, schreef aan de vooravond
van het debat in de Friese Staten over de herindeling van 1984, onder de titel ‘Pielen mei
dielen’, een hoofdartikel, dat hij besloot met de opmerking: ‘Het gaat niet om dode cijfers,
maar om levende mensen’. Dat gold toen, dat geldt ook vandaag en morgen!
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