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/. Ynlieding 

Yn dit artikel wurdt de fraach oan 'e oarder steld oft de provinsjegrins in barrière is by 
migraasje. Dat is in fraach dy't my al lang yntrigearret en dy't freget om ris beäntwurde 
te wurden. Dy persoanlike nijsgjirrigens is ynjûn troch wat ik ea lézen hie yn de 
mânske stúdzje fan Ter Heide oer de binnenlânske migraasje yn Nederlân1 en troch 
waarnimmingen by in ûndersyk dat ik sels earder dien haw.2Der binne ek wittenskip-
like redenen wêrom't de barriêrewurking fan de provinsjegrins by migraasje in nijsgjir-
rich Onderwerp fan ûndersyk is. 

Yn it foarste plak is der de útkomst fan in ûndersyk fan Ter Heide út 1965, dêr't yn 
oantsjut wurdt dat provinsjegrinzen ynfloed hawwe op de omfang en de rjochting fan 
migraasjestreamen. Op grûn fan migraasjegegevens fan gemeenten lans de provinsje
grins Oerisel-Gelderlân, konkludearre hy dat de provinsjegrins dúdlik in rol spile. In 
hifking fan dy konklúzje oan soartlikense migraasjegegevens yn Fryslân en Noardbra-
bân befestige syn earste konstatearring dat de provinsjegrinzen migraasje behinderje. 
Soks soe neffens Ter Heide te krijen hawwe mei de faktor sosjale ôfstân, mear spesifyk 
mei in fanâlds beheinde kommunikaasje oer de provinsjegrins hinne en in kultureel be
paald negatyf oardiel oer oare provinsjes. 

Foar safier't ik neigean kin, is dy konstatearring fan Ter Heide noch nea hifke. Oan 'e 
hân fan resinte migraasjegegevens kin neigien wurde oft Ter Heide syn konstatearring 
noch wier is. Ik sil my derby beheine ta it grinsgebiet fan Fryslân. 

Yn it twadde plak jout Ter Heide net op alle punten like folie klearrichheid oer syn 
ferûnderstellingen en útgongspunten. Mei it allinnich ekstern hifkjen fan de teory fan 
Ter Heide kinne wy dus net folstean. In tal ûndúdlikheden yn dy teory freegje it omtin-
ken. Utgeande fan in pear fûnemintele prinsipes oangeande it ferskynsel migraasje, sil 
myn oanpak fan de hifking in bytsje oars wêze as dy fan Ter Heide. 

Om te besjen oft de provinsjegrins wiswier in rol spilet by migraasje, sil ik it romt-
like migraasjepatroan fan alle Fryske gemeenten, dy't tsjin de provinsjegrins oanlizze, 
analysearje. Derby giet it dan benammen om de ynkommende en utgeande migraasjes
treamen mei alle oanbuorjende gemeenten. Wy soene it ek sa sizze kinne: kin by de mi
graasje tusken gemeenten oantoand wurde dat der yn ferhâlding minder lju nei 
buorgemeenten oan 'e oare kant fan de provinsjegrins geane as nei oanbuorjende ge
meenten yn Fryslân? 

Omdat myn oanpak inte is op it ûndersyk fan Ter Heide, sille earst yn it koart de uit
komsten fan syn ûndersyk op dit stik fan saken beskreaun wurde. Dêrnei wurdt de pro
bleemstelling en oanpak útlein en wurde myn analyzes fan de migraasjesifers 
presintearre. Op basis fan de útkomsten fan dy analyze wurde dan konklúzjes lutsen en 
sil in útspraak dien wurde oer de fraach: is der sprake fan ynfloed, ja of nee. 
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J. Ynlieding

Yn dit artikel wurdt de fraach oan 'e oarder steld oft de provinsjegrins in barriêre is by
migraasje. Dat is in fraach dy't my allang yntrigearret en dy't freget om ris beäntwurde
te wurden. Dy persoanlike nijsgjirrigens is ynjûn troch wat ik ea ]êzen hie yn de
mànske studzje fan Ter Heide oer de binnenlànske migraasje yn Nederlàn I en troch
waarnimmingen by in ûndersyk dat ik seis earder dien haw. 2 Der binne ek wittenskip
like redenen wêrom't de barriêrewurking fan de provinsjegrins by migraasje in nijsgjir
rich ûnderwerp fan ûndersyk is.

Yn it foarste plak is der de utkomst fan in ûndersyk fan Ter Heide ut ]965, dêr't yn
oantsjut wurdt dat provinsjegrinzen ynf10ed hawwe op de omfang en de rjochting fan
migraasjestreamen. Op grûn fan migraasjegegevens fan gemeenten ]àns de provinsje
grins Oerise]-Gelderlàn, konkludearre hy dat de provinsjegrins dudlik in ro] spiie. In
hifking fan dy konkluzje oan soartlikense migraasjegegevens yn Frys]àn en Noardbra
bàn befestige syn earste konstatearring dat de provinsjegrinzen migraasje behinderje.
Soks soe neffens Ter Heide te krijen hawwe mei de faktor sosjale ófstàn, mear spesifyk
mei in fanàlds beheinde kommunikaasje oer de provinsjegrins hinne en in kultureel be
paald negatyf oardiel oer oare provinsjes.

Foar safÏer't ik neigean kin, is dy konstatearring fan Ter Heide noch nea hifke. Oan 'e
hàn fan resinte migraasjegegevens kin neigien wurde oft Ter Heide syn konstatearring
noch wier is. Ik sil my dêrby beheine ta it grinsgebiet fan Fryslàn.

Yn it twadde plak jout Ter Heide net op alle punten like folle klearrichheid oer syn
ferûnderstellingen en utgongspunten. Mei it aHinnich ekstern hifkjen fan de teory fan
Ter Heide kinne wy dus net folstean. In tal ûndudlikheden yn dy teory freegje it omtin
ken. Utgeande fan in pear fûnemintele prinsipes oangeande it ferskynsel migraasje, sil
myn oanpak fan de hifking in bytsje oars wêze as dy fan Ter Heide.

Om te besjen oft de provinsjegrins wiswier in rol spilet by migraasje, sil ik it romt
like migraasjepatroan fan alle Fryske gemeenten, dy't tsjin de provinsjegrins oanlizze,
analysemje. Dêrby giet it dan benammen om de ynkommende en utgeande migraasjes
treamen mei alle oanbuorjende gemeenten. Wy soene it ek sa sizze kinne: kin by de mi
graasje tusken gemeenten oantoand wurde dat der yn ferhàlding minder Iju nei
buorgemeenten oan 'e oare kant fan de provinsjegrins geane as nei oanbuorjende ge
meenten yn Fryslàn'J

Omdat myn aanpak inte is op it ûndersyk fan Ter Heide, sille earst yn it koart de ut
komsten fan syn ûndersyk op dit stik fan saken beskreaun wurde. Dêrnei wurdt de pro
bleemstelling en oanpak utlein en wurde myn analyzes fan de migraasjesifers
presintearre. Op basis fan de utkamsten fan dy analyze wurde dan konkluzjes lutsen en
sil in utspraak dien wurde oer de fraach: is der sprake fan ynf1oed, ja of nee.
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2. It ûndersykfan Ter Heide 

Yn it yn 1965 ferskynde proefskrift fan Ter Heide oer de binnenlânske migraasje yn 
Nederlân hat hy as ien fan de faktoaren, dy't fan ynfloed is op de migraasje tusken pro-
vinsjes, de ynfloed fan de provinsjegrinzen besjoen.3 Yn de gearfetsjende paragraaf 
fan it stik dat er dêr oan wijd hat, seit er "Enigszins verrassend is de bevinding dat de 
provinciegrenzen optreden als duidelijke barrières in de migratiestromen; wij interpre
teren dit als een voortbestaan van traditionele communicatieve en migratoire patronen, 
daterend uit de tijd toen de provinciegrenzen veel belangrijker waren als culturele en 
structurele scheidslijnen dan op dit moment."4 

Ter Heide die dy útspraak op grûn fan wat hy oprnurken hie út de migraasjepatroa-
nen fan gemeenten oan de grinzen fan in tal provinsjes. Op grûn fan de migraasjesifers 
út de jierren 1951-1956 fan gemeenten oan wjerskanten fan de provinsjegrins 
Gelderlân-Oerisel, kaam er ta de konklúzje dat de provinsjegrins wol deeglik as in mi-
graasjebarriêre wurke. Hy seach nammentlik dat de relative mobiliteit fan dy gemeen
ten mei de eigen provinsje grutter wie as mei de oanlizzende provinsje. Neffens Ter 
Heide kinne sosjaal-kulturele ferskillen yn dit gefal dat grins-effekt net ferklearje. 
'Folksaard' en taal binne neffens him oan wjerskanten de provinsjegrins fan Oerisel en 
Gelderlân wakker itselde. Oanslutend dêrop stelde Ter Heide de fraach oft provinsje
grinzen ek as barrière wurkje yn it gefal dat gemeenten oan 'e iene kant fan de provin
sjegrins yn kultureel opsicht minder mei de eigen provinsje oerienkomme as mei kriten 
yn de oanswettende provinsjes. Om te sjen oft 'kultuerferskillen' dan dochs in rol 
spylje kinne by de rjochting en omfang fan de migraasje, hat hy de migraasjestreamen 
fan East- en Weststellingwerf neier beskôge. Ommers, sa wie syn redenaasje, dy ge
meenten hawwe oan 'e iene kant in taalgrins, dus in kultureel ferskil, en oan 'e oare 
kant leit der in provinsjegrins omhinne. Hy fergelike de mobiliteit fan East- en West
stellingwerf ek mei de mobiliteit fan Opsterlân, Achtkarspelen en Kollumerlân. Syn 
konklúzje is "... dat de provinciegrens sterker als migratiebarrière werkt dan de daarvan 
afwijkende taalgrens."5 De sifers sprieken neffens Ter Heide kleare taal, mar wat stekt 
dêr no achter. Hy seit dat de provinsjegrinzen yn it foarste plak behinderingen yn it 
kommunikaasjeproses foarmje. De kommunikaasje oer de provinsjegrins hinne soe nei 
ferhâlding lytser wêze as de kommunikaasje binnen de provinsje. Yn it twadde plak soe 
in negative wurdearring fan kulturele ferskillen tusken regio's in rol spylje kinne. Hy 
tsjut dat oan as "... een soort provinciaal ethnocentrisme, waardoor de omstandigheden 
in andere provincies een grotere kans lopen om negatief beoordeeld te worden."6 De 
kommunikaasjefaktor soe neffens Ter Heide de wichtichste wêze as ferklearringsgrûn 
foar de migraasjeopkearende provinsjegrins. 

By dy konklúzjes en ferklearrings moatte de folgjende kanttekenings set wurde. Fan 
de iene kant wol Ter Heide deropút dat kulturele ferskillen tusken provinsjes it byld dat 
de migranten fan in provinsje hawwe positiver, dan wol negativer kleurje. Yn it gefal 
fan de Stellingwerven, dêr't om reden fan oerienkomsten wat de taal oangiet it 
'kulturele ferskil' mei Drinte en Oerisel lytser wêze soe as mei it Frysktalige Fryslân 
boppe de Tsjonger, kin Ter Heide net oantoane dat dy faktor kultuerferskil yn it mi-
graasjepatroan werom te finen is. By de útlis oer syn befiningen ferskaft Ter Heide gjin 
klearrichheid oer de fraach wat dy útkomst yn de Stellingwerven no betsjut foar syn 
teze fan de kulturele ferskillen. 

De earste fraach, dy't him oantsjinnet is: mjit Ter Heide wol wat er tinkt te mjitten? 
Binne de gegevens, dy't hy brûkt, nammentlik it totaal oantal migranten út in gemeente 
nei 'eigen' provinsje en nei neistlizzende provinsjes, wol in suvere mjitstêf om de bar-
riêrewurking fan de provinsjegrins út ôf te lieden? By it hifkjen fan de teory fan Ter 
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Nederlàn hat hy as ien fan de faktoaren, dy't fan ynfloed is op de migraasje tusken pro
vinsjes, de ynfloed fan de provinsjegrinzen besjoen.3 Yn de gearfetsjende paragraaf
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structurele scheidslijnen dan op dit moment."4

Ter Heide die dy utspraak op grûn fan wat hy opmurken hie ut de migraasjepatroa
nen fan gemeenten oan de grinzen fan in tal provinsjes. Op grûn fan de migraasjesifers
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ten mei de eigen provinsje grutter wie as mei de oanlizzende provinsje. Neffens Ter
Heide kinne sosjaal-kulturele ferskillen yn dit gefal dat grins-effekt net ferklearje.
'Folksaard' en taal binne neffens him oan wjerskanten de provinsjegrins fan Oerisel en
Gelderlàn wakker itselde. Oanslutend dêrop stelde Ter Heide de fraach oft provinsje
grinzen ek as barriêre wurkje yn it gefal dat gemeenten oan 'e iene kant fan de provin
sjegrins yn kultureel opsicht minder mei de eigen provinsje oerienkomme as mei kriten
yn de oanswettende provinsjes. Om te sjen oft 'kultuerferskillen' dan dochs in rol
spylje kinne by de rjochting en omfang fan de migraasje, hat hy de migraasjestreamen
fan East- en Weststellingwerf neier beskoge. Ommers, sa wie syn redenaasje, dy ge
meenten hawwe oan 'e iene kant in taalgrins, dus in kultureel ferskil, en oan 'e oare
kant leit der in provinsjegrins omhinne. Hy fergelike de mobiliteit fan East- en West
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afwijkende taalgrens. "s De sifers sprieken neffens Ter Heide kleare taal, mar wat stekt
dêr no achter. Hy seit dat de provinsjegrinzen yn it foarste plak behinderingen yn it
kommunikaasjeproses foarmje. De kommunikaasje oer de provinsjegrins hinne soe nei
ferhàlding lytser wêze as de kommunikaasje binnen de provinsje. Yn it twadde plak soe
in negative wurdearring fan kulturele ferskillen tusken regio's in rol spylje kinne. Hy
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in andere provincies een grotere kans lopen om negatief beoordeeld te worden. "6 De
kommunikaasjefaktor soe neffens Ter Heide de wichtichste wêze as ferklearringsgfÛn
foar de migraasjeopkearende provinsjegrins.

By dy konkluzjes en ferklearrings moatte de folgjende kanttekenings set wurde. Fan
de iene kant wol Ter Heide deroput dat kulturele ferskillen tusken provinsjes it byld dat
de migranten fan in provinsje hawwe positiver, dan wol negativer kleurje. Yn it gefal
fan de Stellingwerven, dêr't om reden fan oerienkomsten wat de taal aangiet it
'kulturele ferskil' mei Drinte en Oerisellytser wêze soe as mei it Frysktalige Fryslàn
boppe de Tsjonger, kin Ter Heide net oantoane dat dy faktor kultuerferskil yn it mi
graasjepatroan werom te finen is. By de utlis oer syn befiningen ferskaft Ter Heide gjin
klearrichheid oer de fraach wat dy utkomst yn de Stellingwerven no betsjut foar syn
teze fan de kulturele ferskillen.

De earste fraach, dy't him oantsjinnet is: mjit Ter Heide wol wat er tinkt te mjitten?
Binne de gegevens, dy't hy brûkt, nammentIik it totaal oantal migranten ut in gemeente
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Heide mei resintere gegevens sil benammen dy mjitstêf kritysk besjoen wurde moatte 
en sa mooglik bysteld. De twadde kanttekening giet oer de ferklearring fan it ferskynsel 
barrière. Ter Heide siket de ferklearring fan de barrière benammen yn kommunikaas-
jepatroanen, dy't tradisjoneel groeid binne as gefolch fan eardere kulturele en struktu-
rele skiedslinen. Faktoaren as lingte fan de grins, it delsettingspatroan, dat wol sizze de 
lokaasje fan de doarpen en steden neffens inoar yn de oanbelangjende krite, it foarkom-
men fan grutte kearnen of de grutte fan it ynwennertal fan de ûnderskate gemeenten, 
komme eins net oan bod. Likemin komt de oanwêzichheid fan kearnen, dy't konsin-
traasjepunten fan wurkgelegenheid of foarsjennings binne, oan 'e oarder. Dat binne op 
dit stuit wichtige faktoaren om rekken mei te halden en yn de fyftiger jierren spilen dy 
net folie minder swak by. It soe sels sa wêze kinne dat datjinge, dat oantsjut wurdt as 
'barriêrewurking' fan de provinsjegrins, op hiel wat oars werom te fieren is as dy kom-
munikaasjefaktoaren. Yn wikseljende kombinaasjes soene de niisneamde oare fak
toaren mei-inoar ek wol ris sa'n sabeare grins-effekt opsmite kinne. By de oanpak, dy't 
ik yn dit ûndersyk keazen haw, sil ik rekken hâlde mei dy oare faktoaren. De befol-
kingssprieding kin derby hiel goed tsjinje as in fariabele, dêr't de measte fan dy fak
toaren yn ta útdrukking komme. 

3. Probleemstelling en oanpak 

3.1 Probleemstelling 

Ter Heide hat yn syn ûndersyk gebrûk makke fan gegevens oer it totaal tal migranten út 
gemeenten oan de provinsjegrins en derby neigien nei hokker provinsje hja ta gienen. 
Hy hat neffens my te min rekken halden mei de befolkingsprieding of de ferdieling fan 
de befolking oer gemeenten en kearnen en mei de ôfstân, dêr't oer ferhuze wurdt. Dat 
binne twa faktoaren, dy't yn migraasjeteoryen in wichtich plak ynnimme. Wannear't 
wy de wat yn it Ingelsk neamd wurdt 'directional bias' yn migraasjestreamen neigean, 
dan moat ek it romtlik patroan fan de befolkingsferdieling deryn behelle wurde. Ter 
Heide hat dat neilitten. De sprieding fan de befolking yn in krite jout ús ynsjoch yn de 
plakken, dêr't potinsjele festigers weikomme kinne en potinsjele fuortgeanders hinne 
gean kinne. Boppedat is dy sprieding ek in mjitstêf fan de potinsjele wenning- en ar-
beidsmerk en de foarsjennings, dy't Iju yn de bestudearre krite derta bringe kin om dêr 
hinne te gean. 

Yn migraasjeteoryen is oantoand dat de faktoaren, dy't in rol spylje by it beslút om te 
ferhúzjen, ek fariearje mei de ôfstân, dêr't oer ferhuze wurdt. De 'constraints and op-
portunities', dus de behinderingen en mooglikheden, binne net ûnder alle omstan-
nichheden deselde. De reden om te ferhúzjen nei in bepaald plak bestiet faak út in 
kompleks fan faktoaren. As foarbylden kinne neamd wurde it earne in bepaalde oplie-
ding folgjen, it finen fan bepaald soart wurk, it sykjen nei in bepaalde soart wenning of 
wenomjouwing, of der binne sosjale redenen sa as houlik yn it spul. Om dat soarte fan 
kompleksferskillen sa lyts mooglik te halden, hat it eigenskip en behein it hifkjen fan 
de stelling fan Ter Heide oer de barriêrewurking fan de provinsjegrins ta ien soart mi-
graasje. Wy kinne dan krekter en skerper mjitte. 

Ter Heide hat alle migranten út in gemeente, dus sawol dy't nei in oanswettende ge
meente ferhuzen as dy't nei gemeenten op grutte ôfstân yn eigen provinsje en yn oan
swettende provinsjes giene, lyksoartich behannele. Dat hâldt it gefaar yn dat 
migraasjeferklearjende faktoaren fan ûngelikens gewicht ek op ien heap smiten wurde. 
Om dat safolle mooglik foar te kommen behein ik my ta migraasje oer koarte ôfstân, yn 

99 

wumkes.nl

De provinsjegrins as migraasjebarriêre

Heide mei resintere gegevens sil benammen dy mjitstêf kritysk besjoen wurde moatte
en sa mooglik bysteld. De twadde kanttekening giet oer de ferklearring fan it ferskynsel
barriêre. Ter Heide siket de ferklearring fan de barriêre benammen yn kommunikaas
jepatroanen, dy't tradisjoneel groeid binne as gefolch fan eardere kulturele en struktu
rele skiedslinen. Faktoaren as lingte fan de grins, it delsettingspatroan, dat wol sizze de
lokaasje fan de doarpen en stêden neffens inoar yn de oanbelangjende krite, it foarkom
men fan grutte kearnen of de grutte fan it ynwennertal fan de ûnderskate gemeenten,
komme eins net oan bod. Likemin komt de oanwêzichheid fan kearnen, dy't konsin
traasjepunten fan wurkgelegenheid of foarsjennings binne, oan 'e oarder. Dat binne op
dit stuit wichtige faktoaren om rekken mei te halden en yn de fyftiger jierren spilen dy
net folle minder swak by. It soe seIs sa wêze kinne dat datjinge, dat oantsjut wurdt as
'barriêrewurking' fan de provinsjegrins, op hiel wat oars werom te fieren is as dy kom
munikaasjefaktoaren. Yn wikseljende kombinaasjes soene de niisneamde oare fak
toaren mei-inoar ek wol ris sa'n sabeare grins-effekt opsmite kinne. By de oanpak, dy't
ik yn dit ûndersyk keazen haw, sil ik rekken halde mei dy oare faktoaren. De befol
kingssprieding kin dêrby hiel goed tsjinje as in fariabele, dêr't de measte fan dy fak
toaren yn ta ûtdrukking komme.

3. Probleemstelling en aanpak

3.1 Probleemstelling

Ter Heide hat yn syn ûndersyk gebrûk makke fan gegevens oer it totaal tal migranten ût
gemeenten oan de provinsjegrins en dêrby neigien nei hokker provinsje hja ta gienen.
Hy hat neffens my te min rekken halden mei de befolkingsprieding of de ferdieling fan
de befolking oer gemeenten en kearnen en mei de ofstan, dêr't oer ferhuze wurdt. Dat
binne twa faktoaren, dy't yn migraasjeteoryen in wichtich plak ynnimme. Wannear't
wy de wat yn it Ingelsk neamd wurdt 'directional bias' yn migraasjestreamen neigean,
dan moat ek it romtlik patroan fan de befolkingsferdieling deryn behelle wurde. Ter
Heide hat dat neilitten. De sprieding fan de befolking yn in krite jout ûs ynsjoch yn de
plakken, dêr't potinsjele festigers weikomme kinne en potinsjele fuortgeanders hinne
gean kinne. Boppedat is dy sprieding ek in mjitstêf fan de potinsjele wenning- en ar
beidsmerk en de foarsjennings, dy't lju yn de bestudearre krite derta bringe kin om dêr
hinne te gean.

Yn migraasjeteoryen is oantoand dat de faktoaren, dy't in rol spylje by it beslût om te
ferhûzjen, ek fariearje mei de ofstan, dêr't oer ferhuze wurdt. De 'constraints and op
portunities' , dus de behinderingen en mooglikheden, binne net ûnder alle omstan
nichheden deselde. De reden om te ferhûzjen nei in bepaald plak bestiet faak ût in
kompleks fan faktoaren. As foarbylden kinne neamd wurde it earne in bepaalde oplie
ding folgjen, it finen fan bepaald soart wurk, it sykjen nei in bepaalde soart wenning of
wenomjouwing, of der binne sosjale redenen sa as houlik yn it spul. Om dat soarte fan
kompleksferskillen sa lyts mooglik te halden, hat it eigenskip en behein it hifkjen fan
de stelling fan Ter Heide oer de barriêrewurking fan de provinsjegrins ta ien soart mi
graasje. Wy kinne dan krekter en skerper mjitte.

Ter Heide hat alle migranten ût in gemeente, dus sawol dy't nei in oanswettende ge
meente ferhuzen as dy't nei gemeenten op grutte ofstan yn eigen provinsje en yn oan
swettende provinsjes giene, lyksoartich behannele. Dat haldt it gefaar yn dat
migraasjeferklearjende faktoaren fan ûngelikens gewicht ek op ien heap smiten wurde.
Om dat safolle mooglik foar te kommen behein ik my ta migraasje oer koarte ofstan, yn
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it bysûnder ta de migraasje fan in gemeente mei de neistlizzende gemeenten. Ik tink dat 
dat in ferantwurde beheining is. As der yndie neffens de teory fan Ter Heide sprake is 
fan in opkearend effekt fan de provinsjegrins op de migraasje, dan, is myn stelling, sil 
dat ek te fernimmen wêze moatte yn de yntergemeentlike migraasje. As dy grinsbar-
riêre der is, dan sil de migraasje nei oanswettende gemeenten, dy't oan de oare kant fan 
de provinsjegrins lizze, lytser wêze moatte as nei neistlizzende gemeenten yn de eigen 
provinsje. Oer dy migraasje oer koarte ôfstân earst in tal opmerkings. 

Ferhúsôfstannen 
Undersyk hat oantoand dat yn Nederlân in grut part fan de ferhuzings plakfynt oer 
koarte ôfstân. Kuyper en Alkemade7 fûnen dat yn 1983 65% fan alle ferhuzings plak-
fûn binnen de eigen gemeente. Yn in undersyk fan Hingstman en Harts8 die bliken dat 
70% fan alle yn harren stekproef yn Utert ûndersochte ferhuzers binnen in ôfstân fan 5 
km ferfearn is.9 

Harts en Hingstman konkludearje ek dat "de plaatsgebondenheid van mensen niet 
onderschat mag worden. Velen verlaten hun woongemeente niet en blijven zelfs in een 
bepaalde buurt wonen. Zij die wel naar een andere woonplaats verhuizen, doen dat 
meestal over korte af stand. ",Q Yn in earder undersyk haw ik ek fêststeld dat ferhuzings 
út doarpen wei en dêr hinne, meast oer koarte ôfstân plakfine.11 

De migraasje út en nei gemeenten yn 'e omkriten is dus in wichtich diel fan it hiele 
migraasjepatroan fan in gemeente. De ferhuzingen binnen in gemeente lit ik yn dit un
dersyk fierder gewurde. Foar it probleem dat yn dit artikel oansnien wurdt is dy net fan 
belang. It giet hjir om de migraasje oer in administratyf-bestjoerlike grins hinne, dat 
wol sizze oer de gemeentegrins en de provinsjegrins. 

Ut de foarôfgeande beskôgings nei oanlieding fan it earder diene undersyk komme dan 
de folgjende ûndersyksfragen nei foaren: 
a. Hoe sjocht it romtlik migraasjepatroan fan de gemeenten Dongeradiel, Kollumer-

lân, Achtkarspelen, Smellingerlân, Opsterlân, Eaststellingwerf, Weststellingwerf 
en Lemsterlân der út? 
Om in goed oardiel te foarmjen oer dy migraasjepatroanen is sieht op de demogra-
fyske ûntjouwing fan dy gemeenten yn haadlinen en it oanpart fan de migraasje 
dêryn fan belang. Dy gegevens sille dêrom ek presintearre wurde. 

b. Wat is de ynfloed fan de sprieding fan de befolking yn 'e omkriten op de omfang fan 
de yntergemeentlike migraasje? 

c. Jouwe resinte gegevens oer yntergemeentlike migraasje fan gemeenten oan de pro
vinsjegrins fan Fryslân oanlieding om te ûnderstellen dat de provinsjegrins in bar
rière foarmet foar migranten? 

3.2 Operasjonalisaasje 

Yn dit undersyk wol ik resinte migraasjegegevens oer in rige fan jierren brûke. De ge-
meentlike weryndieling, dy't op 1 jannewaris 1984 plakfûn hat yn Fryslân, hat fan ge-
folgen dat seriële migraasjesifers fan gemeenten yn dat jier ûnderbrutsen binne. Ik sil 
dêrom earst oanjaan mei hokker perioaden, gemeenten en gegevens it undersyk dien is. 

Perioaden 
Yn dit undersyk wurde gegevens brûkt út de jierren 1985 oant en mei 1989 en 1975 
oant en mei 1979. Om twa redenen binne twa perioaden foar kar nommen. Yn it foarste 
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it bysûnder ta de migraasje fan in gemeente mei de neistlizzende gemeenten. Ik tink dat
dat in ferantwurde beheining is. As der yndie neffens de teory fan Ter Heide sprake is
fan in opkearend effekt fan de provinsjegrins op de migraasje, dan, is myn stelling, sil
dat ek te fernimmen wèze moatte yn de yntergemeentlike migraasje. As dy grinsbar
rière der is, dan sil de migraasje nei oanswettende gemeenten, dy't oan de oare kant fan
de provinsjegrins lizze, lytser wèze moatte as nei neistJizzende gemeenten yn de eigen
provinsje. Oer dy migraasje oer koarte ófstan earst in tal opmerkings.

Ferhûsófstannen
Undersyk hat oantoand dat yn Nederlan in grut part fan de ferhuzings plakfynt oer
koarte ófstan. Kuyper en Alkemade7 fûnen dat yn 1983 65% fan alle ferhuzings plak
fûn binnen de eigen gemeente. Yn in ûndersyk fan Hingstman en Harts8 die bJiken dat
70% fan alle yn harren stekproef yn Utert ûndersochte ferhuzers binnen in ófstán fan 5
km ferfearn is.9

Harts en Hingstman konkludearje ek dat "de plaatsgebondenheid van mensen niet
onderschat mag worden. Velen verlaten hun woongemeente niet en blijven zelfs in een
bepaalde buurt wonen. Zij die wel naar een andere woonplaats verhuizen, doen dat
meestal over korte afstand." JO Yn in earder ûndersyk haw ik ek fèststeld dat ferhuzings
ût doarpen wei en dèr hinne, meast oer koarte ófstan plakfine. 1 J

De migraasje ût en nei gemeenten yn ' e omkriten is dus in wichtich diel fan it hiele
migraasjepatroan fan in gemeente. De ferhuzingen binnen in gemeente lit ik yn dit ûn
dersyk fierder gewurde. Foar it probleem dat yn dit artikel oansnien wurdt is dy net fan
belang. It giet hjir om de migraasje oer in administratyf-bestjoerlike grins hinne, dat
wol sizze oer de gemeentegrins en de provinsjegrins.

Ut de foarófgeande beskógings nei oanJieding fan it earder diene ûndersyk komme dan
de folgjende ûndersyksfragen nei faaren:
a. Hoe sjocht it romtJik migraasjepatroan fan de gemeenten Dongeradiel, Kollumer

lán, Achtkarspelen, Smellingerlan, Opsterlàn, Eaststellingwerf, Weststellingwerf
en Lemsterlàn der ût?
Om in goed oardiel te foarmjen oer dy migraasjepatroanen is sicht op de demogra
fyske ûntjouwing fan dy gemeenten yn haadJinen en it oanpart fan de migraasje
dèryn fan belang. Dy gegevens sille dèrom ek presintearre wurde.

b. Wat is de ynfloed fan de sprieding fan de befolking yn 'e omkriten op de omfang fan
de yntergemeentJike migraasje?

c. Jouwe resinte gegevens oer yntergemeentJike migraasje fan gemeenten oan de pro
vinsjegrins fan Fryslan oanJieding om te ûnderstellen dat de provinsjegrins in bar
rière foarmet foar migranten')

3.2 Operasjonalisaasje

Yn dit ûndersyk wol ik resinte migraasjegegevens oer in rige fan jierren brûke. De ge
meentlike weryndieJing, dy't op 1 jannewaris 1984 plakfûn hat yn Fryslàn, hat fan ge
folgen dat seriële migraasjesifers fan gemeenten yn dat jier ûnderbrutsen binne. Ik sil
dèrom earst oanjaan mei hokker perioaden, gemeenten en gegevens it ûndersyk dien is.

Perioaden
Yn dit ûndersyk wurde gegevens brûkt ût de jierren 1985 oant en mei 1989 en 1975
oant en mei 1979. Om twa redenen binne twa perioaden foar kar nommen. Yn it foarste
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plak nimme wy perioaden, dy't wat mear jierren beslane, omdat dêrmei de fan jier oant 
jier wikseljende oantallen wat lyk lutsen wurde kinne ta in gemiddelde, dat in reël byld 
jout fan wat der oan 'e hân is. De káns dat tafallige ôfwikings, sawol nei boppen as nei 
ûnderen, it byld fersteure wurdt sa minimaal makke. Yn it twadde plak spilet in prak-
tyske reden. Yn 1984 hat in wichtige gemeentlike weryndieling yn de provinsje Fryslân 
plakfûn.12 De ynwennertallen fan in tal gemeenten yn de grinsregio binne dêrtroch 
yngripend feroare en de ûntjouwingen yn de ûnderskate gemeenten kinne net mear su-
ver ferlike wurde. No hie it ek mooglik west en nim bygelyks sifers foar it tiidrek oant 1 
jannewaris 1984 en in tiidrek dêrnei. Troch lykwols gegevens fan de twadde helte fan 
de santiger jierren te brûken, kin daliks noch in nijsgjirrige ûntjouwing yn de migraasje 
meinommen wurde. Yn de léste desennia is it byld fan de migraasje yn Fryslân nam-
mentlik yngeand oars wurden. Yn de perioade 1971-1982 wie der yn Fryslân foar it 
earst yn hundert jier in skoftke sprake fan in festigingsoerskot, dus der kamen mear lju 
de provinsje yn as dat der út wei giene. Sûnt 1983 is it saldo opnij negatyf en it stiet de 
léste jierren al wer op it peil fan sa't it wie yn de sechstiger jierren. 

In tafoege aspekt oan de ûndersyksfraach wurdt dan ek, dat wy besjen kinne oft út 
de romtlike migraasjepatroanen de barrière fan de provinsjegrins yn sawol in perioade 
fan in fertrekoerskot as yn ien fan in festigingsoerskot al as net bliken docht. 

Gemeenten 
Wat de gefolgen fan de gemeentlike weryndieling yn Fryslân foar dit ûndersyk oangiet, 
smyt soks allinnich foar Dongeradiel/Eastdongeradiel net oer te kommen swierrichhe-
den op. De gemeente Eastdongeradiel is nei 31 desimber 1983 opheven. Omdat Dok-
kum en Westdongeradiel mei Eastdongeradiel sûnt begjin 1984 de nije gemeente 
Dongeradiel foarmje, kinne de migraasjesifers fan Eastdongeradiel en Dongeradiel net 
ferlike wurde. Benammen net omdat de migraasjerelaasjes fan Eastdongeradiel mei 
Dokkum frij sterk wiene. l3Foar de folsleinens binne de twa gemeenten wol safolle as 
mooglik yn de respektivelike perioadesifers opnommen. 

De gemeente Lemsterlân hat by de weryndieling ek frijwat gebietsútwreiding kri-
gen, mar dat sil foar it fergelykjen fan 'e trends foar en nei 1985 net it measte útmeitsje. 

Migraasjegegevens 
Yn dit ûndersyk wurde gemeentlike migraasjegegevens brûkt, sawol de ynkommende 
as útgeande oantallen, en dan ûnderskieden neffens de útwikseling mei de buorge-
meenten. Foar de perioade 1975-1979 binne dy ûntliend oan de gegevens fan it Sintraal 
Büro foar de Statistyk yn Nederlân. Foar de perioade 1985-1989 binne gegevens brûkt, 
dy't oanwêzich binne yn de Provinsjale Databank op it provinsjehûs fan Fryslân. Foar 
de folsleinens moat derby sein wurde, dat dy lêstneamde gegevens ek ûntliend binne 
oan de sifers, dy't it CBS sammelet. 

4. Demografyske ûntjouwing yn grutte halen 

De ûntjouwing fan de ynwennertallen fan de ûndersochte gemeenten is oanjûn yn tabel 
1. Yn dy tabel is ek de persintuele feroaring neffens perioaden fan fiif jier berekkene. 
Foar de gemeenten (East)dongeradiel en Lemsterlân moatte wy oppasse mei it ferlyk-
jen fan de persintaazjes. Sa as earder al opmurken is, is troch de gemeentlike weryndie
ling op 1 jannewaris 1984 benammen foar Dongeradiel in folslein oare situaasje 
ûntstien. De gemeente Lemsterlân hat frijwat útwreiding fan it gemeentlik grûngebiet 
krigen by dy weryndieling. Yn it groeipersintaazje dat oanjûn is foar Lemsterlân, sit yn 
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plak nimme wy perioaden, dy't wat mear jierren beslane, omdat dèrmei de fan jier oant
jier wikseljende oantallen wat lyk lutsen wurde kinne ta in gemiddelde, dat in reël byld
jout fan wat der oan 'e hàn is. De kàns dat tafallige ófwikings, sawol nei boppen as nei
ûnderen, it byld fersteure wurdt sa minimaal makke. Yn it twadde plak spilet in prak
tyske reden. Yn 1984 hat in wichtige gemeentlike weryndieling yn de provinsje Fryslàn
plakfûn. 12 De ynwennertallen fan in tal gemeenten yn de grinsregio binne dèrtroch
yngripend feroare en de ûntjouwingen yn de ûnderskate gemeenten kinne net mear su
ver ferlike wurde. No hie it ek mooglik west en nim bygelyks sifers foar it tiidrek oant 1
jannewaris 1984 en in tiidrek dèmei. Troch lykwols gegevens fan de twadde helte fan
de santiger jierren te brûken, kin daliks noch in nijsgjirrige ûntjouwing yn de migraasje
meinommen wurde. Yn de lèste desennia is it byld fan de migraasje yn Fryslàn nam
mentlik yngeand oars wurden. Yn de perioade 1971-1982 wie der yn Fryslàn foar it
earst yn hûndert jier in skoftke sprake fan in festigingsoerskot, dus der kamen mear lju
de provinsje yn as dat der ut wei giene. Sûnt 1983 is it saldo opnij negatyf en it stiet de
lèste jierren al wer op it peil fan sa't it wie yn de sechstiger jierren.

In tafoege aspekt oan de ûndersyksfraach wurdt dan ek, dat wy besjen kinne oft ut
de romtlike migraasjepatroanen de barrière fan de provinsjegrins yn sawol in perioade
fan in fertrekoerskot as yn ien fan in festigingsoerskot al as net bliken docht.

Gemeenten
Wat de gefolgen fan de gemeentlike weryndieling yn Fryslàn foar dit ûndersyk oangiet,
smyt soks allinnich foar DongeradiellEastdongeradiel net oer te kommen swierrichhe
den op. De gemeente Eastdongeradiel is nei 31 desimber 1983 opheven. Omdat Dok
kum en Westdongeradiei mei Eastdongeradiel sûnt begjin 1984 de nije gemeente
Dongeradiel foarmje, kinne de migraasjesifers fan Eastdongeradiel en Dongeradiel net
ferlike wurde. Benammen net omdat de migraasjerelaasjes fan Eastdongeradiel mei
Dokkum frij sterk wiene. 13 Foar de folsleinens binne de twa gemeenten wol safolle as
mooglik yn de respektivelike perioadesifers opnommen.

De gemeente Lemsterlàn hat by de weryndieling ek frijwat gebietsutwreiding kri
gen, mar dat sil foar it fergelykjen fan' e trends foar en nei 1985 net it measte ûtmeitsje.

Migraasjegegevens
Yn dit ûndersyk wurde gemeentlike migraasjegegevens brûkt, sawol de ynkommende
as utgeande oantallen, en dan ûnderskieden neffens de utwikseling mei de buorge
meenten. Foar de perioade 1975-1979 binne dy ûntliend oan de gegevens fan it Sintraal
Buro foar de Statistyk yn Nederlàn. Foar de perioade 1985-1989 binne gegevens brûkt,
dy't oanwèzich binne yn de Provinsjale Databank op it provinsjehûs fan Fryslàn. Foar
de folsleinens moat dèrby sein wurde, dat dy lèstneamde gegevens ek ûntliend binne
aan de sifers, dy't it CBS sammelet.

4. Demografyske ûntjouwing yn grutte halen

De ûntjouwing fan de ynwennertallen fan de ûndersochte gemeenten is oanjûn yn tabel
1. Yn dy tabel is ek de persintuele feroaring neffens perioaden fan fiif jier berekkene.
Foar de gemeenten (East)dongeradiel en Lemsterlàn moatte wy oppasse mei it ferlyk
jen fan de persintaazjes. Sa as earder al opmurken is, is troch de gemeentlike weryndie
ling op 1 jannewaris 1984 benammen foar Dongeradiel in folslein oare situaasje
ûntstien. De gemeente Lemsterlàn hat frijwat utwreiding fan it gemeentlik grûngebiet
krigen by dy weryndieling. Yn it groeipersintaazje dat oanjûn is foar Lemsterlàn, sit yn
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de perioade 1980-1984 ek in winst fan it ynwennertal as gefolch fan dy grinsferoaring 
ferburgen. 

Wy kinne feststelle dat yn de perioade 1975-1979 de grinsgemeenten yn de foar it 
wenjen gaadlike Fryske Walden in gruttere groei sjen litte as de rest fan de provinsje. 
Eastdongeradiel bleau dêr fier by efter. Achtkarspelen, Smellingerlân en Eaststelling-
werf kypten dúdlik boppe it provinsjale trochsneedsifer út. Yn de santiger jierren 
groeide it ynwennertal fan Fryslân en de grinsgemeenten noch flink, mar yn de jierren 
1980-1984 begjint dy groei al minder te wurden om dan yn de léste fiif jier oer de hiele 
line al nei it nulpunt te sakjen. It docht wol büken dat der ferskillen wiene tusken de ge
meenten. Yn de perioade 1985-1989 hat bygelyks Achtkarspelen in lytse groei fêsthâl-
den. Ek Opsterlân, Eaststellingwerf en Lemsterlân litte in groei sjen, dy't noch boppe it 
gemiddelde fan de provinsje leit. Dêrfoaroer rûn it ynwennertal fan benammen Smel
lingerlân en wat minder ek Weststellingwerf en Kollumerlân tebek. De gemeente Don-
geradiel lit de skaaimerken fan de oare gemeenten oan de Waadigge sjen. nammentlik 
in foarse tebekgong. 

Tabel I. Untjouwing ynwennertal grinsgemeenten \n Frxslân 1975-1989 neffens perioaden 
fan fiifjier. 

ynwennertal feroaring yn c/c neffens 
begjin fan dy perioade 

1-1-1975 1-1-1990 1975-1979 1980-1984 1985-1989 

(East)Dongeradiel* 
Kollumerlân 
Achtkarspelen 
Smellingerlân 
Opsterlân 
Eaststellingwerf 
Weststellingwerf 
Lemsterlân 

6.264 
11.611 
24.312 
44.520 
24.008 
21.654 
22.435 
10.001 

24.430 
12.506 
27.542 
50.229 
26.511 
24.799 
24.398 
11.555 

1.1 
5.3 
7.6 
8.9 
6.0 
8.5 
6.6 
6.2 

**) 
2.6 
3.3 
4.4 
3.5 
4.9 
2.5 

8.2*** 

-2.0 
-0.4 
1.9 

-0.8 
0.7 
0,6 

-0.4 
0.6 

Frvslân 523.679 599.153 5.5 .3 0.3 

Noaten: * Eastdongeradiel is op 1-1-1984 gearfoege mei Westdongeradiel en Dokkum ta 
Dongeradiel. 

** net berekkene yn ferbân mei feroaring gemeente. 
*** flattearre groeisifer as gefolch fan gebietsútwreiding nei gemeentlike weryndie-

ling op 1-1-1984. 

Boarne: Provinsjale Bieden Fryslân 1975-1990. 

De feroaring yn ynwennertal is it saldo fan de natuerlike oanwaaks en it migraasje-
saldo. Tabel 2, dêr't foar de perioaden 1975-1979 en 1985-1989 de migraasjesaldy fan 
de bestudearre gemeenten yn neistinoar set binne, jout hiel dúdlik oan hoe't de mi-
graasje bydraacht oan it halden en dragen fan it ynwennertal. It tebekrinnen fan it yn
wennertal fan Dongeradiel, Kollumerlân, Smellinserlân en Weststellinswerf vn de 
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de perioade 1980-1984 ek in winst fan it ynwennertal as gefokh fan dy grinsferoaring
ferburgen.

Wy kinne fêststelle dat yn de perioade 1975-1979 de grinsgemeenten yn de foar it
wenjen gaadlike Fryske Wälden in gruttere groei sjen litte as de rest fan de provinsje.
Eastdongeradiel bleau dêr fier by efter. Achtkarspelen, Smellingerlän en Eaststelling
werf kypten dûdlik boppe it provinsjale trochsneedsifer ût. Yn de santiger jierren
groeide it ynwennertal fan Fryslän en de grinsgemeenten noch flink, mar yn de jierren
1980-1984 begjint dy groei al minder te wurden om dan yn de lêste fiif jier oer de hiele
line al nei it nulpunt te sakjen. It docht wol bliken dat der ferskillen wiene tusken de ge
meenten. Yn de perioade 1985-1989 hat bygelyks Achtkarspelen in Iytse groei fêsthäl
den. Ek Opsterlän, Eaststellingwerf en Lemsterlän litte in groei sjen, dy't noch boppe it
gemiddelde fan de provinsje leit. Dêrfoaroer rûn it ynwennertal fan benammen Smel
lingerlän en wat minder ek Weststellingwerf en Kollumerlän tebek. De gemeente Don
geradiellit de skaaimerken fan de oare gemeenten oan de Waadigge sjen, nammentlik
in foarse tebekgong.

Tabel I. Untjollwing ynwcnncrtaf grinsgcmccl1tcn \'n Fr\'sfdn 1975-1989 ncffcl1S pcrioadcn
fan jiif jicr.

gemeente

(East)Dongeradiel*
Kollumerlàn
Achtkarspelen
Smellingerlàn
Opsterlàn
Eaststellingwerf
Weststellingwerf
Lemsterlàn

Fryslàn

ynwennertal feroaring yn Cic neffens
begjin fan dy perioade

1-1-1975 1-1-1990 1975-1979 1980-1984 19S5-l989

6.264 24.430 1.1 ., ") -2.0
11.611 12.506 5.3 2.6 -0.4
24.312 27.542 7.6 3.3 1.9
44.520 50.229 8.9 4.4 -0.8
24.008 26.511 6.0 3.5 0.7
21.654 24.799 8.5 4.9 0.6
22.435 24.398 6.6 2.5 -0.4
10.001 11.555 6.2 8.2' ':,', ) 0.6

523.679 599.153 5.5 2.3 0.3

Noaten: Eastdongeradiel is op 1-1-1984 gearfoege mei Westdongeradiel en Dokkum ta
Dongeradiel.
net berekkene yn ferbàn mei feroaring gemeente.
t1attearre groeisifer as gefokh fan gebietsütwreiding nei gemeentlike weryndie
ling op 1-1-1984.

Boarne: Prol'insja/c B/êdcn FrLI/án 1975-1990.

De feroaring yn ynwennertal is it saldo fan de natuerlike oanwaaks en it migraasje
saldo. Tabel 2, dêr't foar de perioaden 1975-1979 en 1985-1989 de migraasjesaldy fan
de bestudearre gemeenten yn neistinoar set binne, jout hiel dûdJik oan hoe't de mi
graasje bydraacht oan it hälden en dragen fan it ynwennertal. It tebekrinnen fan it yn
wennertal fan Dongeradiel, Kollumerlän. Smellingerlän en Weststellingwerf yn de
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perioade 1985-1989 is alhiel it gefolch fan it feit dat it negative migraasjesaldo yn dy 
gemeenten it berte-oerskot of de natuerlike oanwaaks teneate docht. 

No't wy it ferrin fan it ynwennertal fan de beskôge gemeenten en de rol fan it migraas
jesaldo derby helder foar eagen hawwe, kinne wy oergean nei it romtlike patroan fan de 
migraasje. 

Tabel 2. Untjouwing fan migraasjesaldo en natuerlike groei yn de perioaden 1975-1979 en 
1985-1989. 

gemeente 

(East)Dongeradiel* 
Kollumerlân 
Achtkarspelen 
Smellingerlân 
Opsterlân 
Eaststellingwerf 
Weststellingwerf 
Lemsterlân 

Fryslân 

saldo 
migr. 

111 
171 
607 

2390 
837 

1388 
1353 
200 

16.789 

1975-1979 

nat. 
groei 

- 45 
448 

1250 
1562 
597 
462 
126 
422 

13.521 

mei-
noar 

66 
619 

1857 
3952 
1434 
1850 
1479 
622 

30.310 

saldo 
migr. 

-1156 
- 357 
- 401 
-1432 
- 482 
- 79 
- 128 
- 333 

-9272 

1985-1989 

nat. 
groei 

649 
311 
907 

1042 
668 
225 

26 
399 

10.771 

mei-
ïnoar 

-507 
- 46 
506 

-390 
186 
146 

-102 
66 

1505 

* sjoch earste noat by tabel 1. 

Boarne: eigen berekkeningen op grûn fan Provinsjale Bieden Fryslân 1975-1989. 

Tabel 3. De migraasjerelaasje fan 'e Fryske grinsgemeenten mei harren buurgemeenten, oan-
jûn yn absolute oantallen en yn persintaazjes fan 'e totale ankommende en útgeande 
migraasje, 1975-1979 en 1985-1989. 

Kollumerlân 
Achtkarspelen 
Smellingerlân 
Opsterlân 
Eaststellingwerf 
Weststellingwerf 
Lemsterlân 

perioade 1975-1979 
út buorgem. 

% 

23,1 
37.1 
21,5 
32.5 
18,1 
30,1 
18,5 

abs. 

671 
1809 
2694 
2268 
1101 
1665 
520 

nei 

% 

29,4 
41,6 
22,4 
40.5 
20.3 
31,1 
24,0 

buorgem 

abs. 

800 
1775 
2275 
2490 

957 
1297 
628 

perioade : 
út buorgem 

% 

39,2 
47,7 

.* 
47,6 
22,3 
35,0 
23,2 

abs. 

1024 
2060 

2611 
1084 
1586 
507 

1985-1989 
nei buorgem 

% 

38,7 
42,1 

.* 
42.1 
19.9 
32.1 
24,6 

abs. 

1151 
1988 

2497 
986 

1497 
621 

Noat: net berekkene y.f.m. ûnfolsleine gegevens. 
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perioade 1985-1989 is alhiel it gefokh fan it feit dat it negative migraasjesaldo yn dy
gemeenten it berte-oerskot of de natuerlike oanwaaks teneate docht.

No't wy it ferrin fan it ynwennertal fan de beskóge gemeenten en de rol fan it migraas
jesaldo dêrby helder foar eagen hawwe, kinne wy oergean nei it romtlike patroan fan de
migraasje.

Tabel 2. Untjouwing fan migraasjesaldo en natuerlike groei yn de perioaden 1975-/979 en
1985-/989.

gemeente 1975-1979 1985-1989

saldo nat. mei- saldo nat. mei-
migr. groei noar migr. groei inoar

(East)Dongeradiel* III - 45 66 -1156 649 -507
Kollumerlán 171 448 619 - 357 311 - 46
Achtkarspelen 607 1250 1857 - 401 907 506
Smellingerlán 2390 1562 3952 -1432 1042 -390
Opsterlán 837 597 1434 - 482 668 186
Eaststellingwerf 1388 462 1850 - 79 225 146
Weststellingwerf 1353 126 1479 128 26 -102
Lemsterlán 200 422 622 - 333 399 66

Fryslán 16.789 13.521 30.310 -9272 10.771 1505

* sjoch earste noat by tabel I.

Boarne: eigen berekkeningen op grûn fan Provinsjale Blêden Frysldn 1975-1989.

Tabel 3. De migraasjerelaasje fan 'e Fryske grinsgemeenten mei harren buorgemeenten, oan
jûn yn absolute oantallen en yn persintaazjesfan 'e totale ynkommende en ûtgeande
migraa.\je, 1975-1979 en 1985-1989.

perioade 1975-1979 perioade 1985-1989
ût buorgem. nei buorgem ût buorgem nei buorgem

% abs. % abs. % abs. % abs.

Kollumerlán 23,1 671 29,4 800 39,2 1024 38,7 1151
Achtkarspelen 37.1 1809 41.6 1775 47,7 2060 42,1 1988
Smellingerlán 21,5 2694 22,4 2275 * *
Opsterlán 32.5 2268 40.5 2490 47,6 2611 42.1 2497
Eaststellingwerf 18,1 1101 20.3 957 22,3 1084 19.9 986
Weststellingwerf 30.1 1665 31,1 1297 35,0 1586 32.1 1497
Lemsterlán 18,5 520 24,0 628 23.2 507 24,6 621

Noat: * net berekkene y.f.m. ûnfolsleine gegevens.
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5. It romtlike migraasjepatroan 

Yn de tabellen 3 en 4 is de grutte fan de migraasjestreamen fan de ûndersochte gemeen
ten mei de oanbuorjende gemeenten werjûn. Derby is yn tabel 4 in ûnderskied makke 
tusken neistlizzende gemeenten yn Fryslân en buten Fryslân. De saldy fan dy migraas
jestreamen binne yn de skema's A en B oantsjut. 

Skema A Migraasjesaldy fan Fryske grins gerne enten 1985-1989 neffens ûnderskate 
bestimmingen (yn aantallen persoanen). 

neffens buurgemeenten 

5 7 - ^ 

- 1 1 9 « 

D 

buurgemeenten 
yn Fryslân ^ ^ ^ 

-469 ^ H 

-140 

L W 

•« 

K 

A 

S 

0 

E 

- 6 

• 

" 

• * 

buorgemeenten 
buten Fryslân 

neffens de rest fa 
(Ljouwert net ynb 

-535 -^Ê 

-105 

n Fryslâ 
agrepen 

n 

l 
— 

-48 

190 WÊ+ 

32 42 ^ 

L w 

K 

A 

S 

0 

E 

gegevens net folslein beskikber 

neffens Ljouwert en Grins neffens de rest fan Nederiân 

- 1 2 9 « ^ " 

-81 * 

D 

- 7 6 * — 
Ljouwert 

- 8 9 * — 

-74 

, -53 

\ \V 
L W 

K 

A 

S 

0 

E 

Grins 

-440 

-13 -100 

D 

L W 

• 
K 

A 

S 

0 

E 

I -963 

- 4 3 1 

• - 1 4 1 

I I 
-125 -173 
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5. It romtlike migraasjepatroan

Yn de tabellen 3 en 4 is de grutte fan de migraasjestreamen fan de ûndersochte gemeen
ten mei de oanbuorjende gemeenten werjûn. Dêrby is yn tabel 4 in ûnderskied makke
tusken neistlizzende gemeenten yn Fryslan en bûten Fryslan. De saldy fan dy migraas
jestreamen binne yn de skema's A en Boantsjut.

Skema A Migraasjesaldy fan Fryske grinsgemeenten 1985-1989 neffens ûnderskate
bestimmingen (yn oantallen persoanen).

neffens buorgemeenten

57 _ 0 _6

-119_ K --.-8

neffens de rest lan Fryslän
(lJouwert net ynbegrepen)

-535. 0
L-....,...L--,.

-105 _ K

31 _
A

_ 41

buorgemeenten buorgemeenten
yn Fryslän

-469_

bûten Fryslän

S

101_ a _ 13

-140\77\~
E _70

W

i i
26 12

• gegevens net lolslein beskikber

neffens LJouwert en Grins

-48-

190 ....

60 _

w

neffens de rest fan Nederlän

A

s

a

E

-129- 0 "'-166

-81- K - -12

-76_ A - -58
Ljouwert Grins

-89_ S .-440

-74- a "'-170

y53\~
E ... -204

l W

~,
-13 -100
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Skema B Migraasjesaldy fan Fryske grinsgemeenten mei buurgemeenten 
(yn oantallen persoanen). 

1975-1979 1985-1989 

neffens buorgemeenten neffens buorgemeenten 

- 1 7 2 - « B i 

- 1 1 1 • • 

ED 

-36 * 
buorgemeenten 
yn Fryslân 

- 2 2 9 _ ^ ^ 

- 1 2 6 » 65 _ 

I 

i 
W 

• 

K 

A 

S 

0 

E 

i i 
18 303 

70 
buorgemeenten buorgemeenten 
buten Fryslân y n Fryslân 

57 1 

- 1 1 9 ' 

• D 

ten 

-469 J j H 

1 0 1 M » 

w*-
L W 

K 

A 

s 

0 

E 

buorgemeenten 
buten Fryslân 

t î 
' gegevens net folslein beskikber ' gegevens net folslein beskikber 

Ut de tabel 3 docht bliken dat der ferskillen binne yn de mjitte fan útwikseling fan mi
granten tusken de ûnderskate gemeenten. Yn de beide perioaden litte Achtkarspelen, 
Opsterlân en Weststellingwerf de heechste persintaazjes migranten út en nei buorge
meenten sjen. Boppedat fait op dat yn de jierren 1985 oant en mei 1989 it persintaazje 
fan útgeande en ynkommende migranten foar de oanbuorjende gemeenten oer heger 
wurden is. Omdat dat ek de perioade is fan yn totaal minder migranten, liket it der ek op 
dat de gemeenten wat de migraasje oanbelanget no mear op de eigen omkriten rjochte 
binne. 

Wy sjogge ek dat de gemeenten om en om mear of minder op de buorgemeenten oan-
wiisd binne. Dat jildt dan sawol foar it persintaazje ynkommende migranten út buorge
meenten as foar it persintaazje dat fuortgiet nei buorgemeenten. In goede ferklearring 
kin ik der net foar jaan, it soe tafal wêze kinne. 

Foar de perioade 1985-1989 hie ik in fierdere útsplitsing fan gegevens ta myn fol-
dwaan, wêr't migranten weikamen en wêr't se hinnegiene. Yn skema A is neist de mi
graasjesaldy fan elke gemeente mei de buorgemeenten, ek de migraasjerelaasje mei de 
rest fan Fryslân, mei de twa grutste steden fan Noard-Nederlân, Grins en Ljouwert en 
de rest fan Nederlân oanjûn. Efkes ôfsjoen fan de buorgemeenten, fait it op dat yn de 
perioade 1985-1989 alle gemeenten per saldo oan Ljouwert en Grins en oan de oare 
provinsjes ynwenners kwytreitsje. Wat dy beide steden oanbelanget, hawwe wy hjir 
grifte meitsjen mei it fuortgean fan jongerein, dy't om reden fan stúdzje en wurk krekt 
dêr hinne geane. Oan de stêd Grins wurdt mear ferlern as oan Ljouwert. Wat de mi
graasjesaldy mei de rest fan Fryslân oangiet, fait it op dat de noardlike gemeenten dy't 
oan 'e provinsjegrins lizze, ferlern hawwe oan eigen provinsje. Dat jildt benammen 
sterk foar de gemeente Dongeradiel. De súdlike gemeenten hiene per saldo in positive 
balans. Dat soe wize kinne op de oantreklikheid fan dy gemeenten foar it wenjen en 
wurkjen. 
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Skcma B Migraasjesaldy./án Fryske grinsgemeenten mei buorgemeenten
(yn aantallen persaanen).

1975-1979 1985-1989

-119"-

31-4
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buorgemeenten
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\ '\'To E 1_ 154
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neffens buorgemeenten

i f
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.. gegevens net folslein beskikber ,. gegevens net folslein beskikber

Ut de tabel 3 docht bliken dat der ferskillen binne yn de mjitte fan ûtwikseling fan mi
granten tusken de ûnderskate gemeenten. Yn de beide perioaden litte Achtkarspelen,
Opsterlän en Weststellingwerf de heechste persintaazjes migranten ût en nei buorge
meenten sjen. Boppedat faIt op dat yn de jierren 1985 oant en mei 1989 it persintaazje
fan ûtgeande en ynkommende migranten foar de oanbuorjende gemeenten oer heger
wurden is. Omdat dat ek de perioade is fan yn totaal minder migranten, liket it der ek op
dat de gemeenten wat de migraasje oanbelanget no mear op de eigen omkriten rjochte
binne.

Wy sjogge ek dat de gemeenten om en om mear of minder op de buorgemeenten oan
wiisd binne. Datjildt dan sawol foar it persintaazje ynkommende migranten ût buorge
meenten as foar it persintaazje dat fuortgiet nei buorgemeenten. In goede ferklearring
kin ik der net foar jaan, it soe tafal wêze kinne.

Foar de perioade 1985-1989 hie ik in fierdere ûtsplitsing fan gegevens ta myn fol
dwaan, wêr't migranten weikamen en wêr't se hinnegiene. Yn skema A is neist de mi
graasjesaldy fan elke gemeente mei de buorgemeenten, ek de migraasjerelaasje mei de
rest fan Fryslan, mei de twa grutste stêden fan Noard-Nederlan, Grins en Ljouwert en
de rest fan Nederlan oanjûn. Efkes 6fsjoen fan de buorgemeenten, falt it op dat yn de
perioade 1985-1989 alle gemeenten per saldo oan Ljouwert en Grins en oan de oare
provinsjes ynwenners kwytreitsje. Wat dy beide stêden oanbelanget, hawwe wy hjir
grif te meitsjen mei it fuortgean fan jongerein, dy't om reden fan stûdzje en wurk krekt
dêr hinne geane. Oan de stêd Grins wurdt mear ferlern as aan Ljauwert. Wat de mi
graasjesaldy mei de rest fan Fryslan oangiet, falt it op dat de noardlike gemeenten dy't
oan 'e provinsjegrins lizze, ferlern hawwe oan eigen provinsje. Dat jildt benammen
sterk foar de gemeente Dongeradiel. De sûdlike gemeenten hiene per saldo in positive
balans. Dat soe wize kinne op de oantreklikheid fan dy gemeenten foar it wenjen en
wurkjen.
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Yn skema B binne de migraasjesaldy fan de grinsgemeenten mei harren buurge
meenten foar de perioaden 1975-1979 en 1985-1989 neist inoar set. Wy sjogge in wik-
seljend byld foar de ûnderskieden gemeenten yn de ûndersochte perioaden. Allinnich 
Kollumerlân, Weststellingwerf en Lemsterlân fertoane deselde streamrjochtingen. It 
fait ek op dat de measte gemeenten in posityf festigingssaldo helje út de buurgemeen
ten oan de oare kant fan de provinsjegrins. Allinnich Kollumerlân lit yn beide perioa
den in beskieden negatyf migraasjesaldo sjen oer de provinsjegrins hinne. De relatyf 
grutte festigingsoerskotten út buorgemeenten oan 'e oare kant fan de provinsjegrins by 
East- en Weststellingwerf falie op. Yn de perioade 1985-1989 is soks foar Weststeiling-
werf alhiel ferdwûn. Fierderop gean ik neier yn op de relaasjes mei de ûnderskieden ge
meenten en dan sil ik ek besykje dy patroanen foar beide gemeenten te ferklearjen. Der 
moat op wiisd wurde, dat yn de oanjûne oantallen fan elke gemeente ek in part útwikse-
ling tusken de grinsgemeenten sels stekt. De grinsgemeenten binne foar in part ommers 
ek mekoars buorgemeenten. As wy opmerke dat yn de earste perioade Opsterlân in 
foars negatyf saldo hie en Smellingerlân in flink posityf saldo, dan hat dat ek mei inoar 
te krijen. It omkearde byld foar dy twa gemeenten yn de perioade 1985-1989 stekt sûn-
der mis ek wer in ôfhinklikens efter. 

Tabel 4. It oandiel fan de migraasje mei buorgemeenten dat giet nei en komt út buorgemeen
ten xn Frxslân. 

1975-1979 1985-1989 
% nei % út % nei % út 

Fryske Fryske Fryske Fryske 
buorgem. buorgem. buorgem. buorgem. 

(East)Dongeradiel* 
Kollumerlân 
Achtkarspelen 
Smellingerlân 
Opsterlân 
Eaststellingwerf 
Weststellingwerf 
Lemsterlân 

*# 
86,6 
85,9 
94,3 
91,9 
82,3 
66.8 
62,1 

** 
86,7 
82,3 
91,2 
90,8 
70,7 
56.0 
50,8 

97,5 
92,0 
85,1 
91,2 
92,9 
78,2 
52,7 
64,9 

97,1 
91,8 
83,6 

** 
92,7 
73,7 
54,6 
51,9 

Noat: * sjoch earste noat by tabel 1. 
** net berekkene y.f.m. ûnfolsleine gegevens. 

De saldy fan de migraasje mei buorgemeenten leverje ús noch gjin antwurd op de 
fraach oft de provinsjegrins in migraasjebarriêre is. Krektlyk as Ter Heide de mjitte fan 
it op de eigen provinsje rjochte wezen besiket oan te jaan op grûn fan de oantallen lju 
dy't fuortgeane, sa haw ik tabel 4 opmakke. Yn dy tabel is oanjûn hoefolle persint fan 
de útgeande en ynkommende migranten fan buorgemeenten út Fryslân komt. De súd-
fryske gemeenten smite de leechste persintaazjes op. Geane wy te seil op dy sifers, dan 
binne benammen Weststellingwerfen Lemsterlân it minste fan alle grinsgemeenten op 
de eigen provinsje rjochte. 

106 

wumkes.nl

J.H.P van der Vaart

Yn skema B binne de migraasjesaldy fan de grinsgemeenten mei harren buorge
meenten foar de perioaden 1975-1979 en 1985-1989 neist inoar set. Wy sjogge in wik
seljend byld foar de ûnderskieden gemeenten yn de ûndersochte perioaden. Allinnich
Kollumerlàn, Weststellingwerf en Lemsterlàn fertoane deselde streamrjochtingen. It
faIt ek op dat de measte gemeenten in posityf festigingssaldo helje ut de buorgemeen
ten oan de oare kant fan de provinsjegrins. Allinnich Kollumerlàn lit yn beide perioa
den in beskieden negatyf migraasjesaldo sjen oer de provinsjegrins hinne. De relatyf
grutte festigingsoerskotten ut buorgemeenten oan 'e oare kant fan de provinsjegrins by
East- en Weststellingwerffalle op. Yn de perioade 1985-1989 is soks foar Weststelling
werf alhiel ferdwûn. Fierderop gean ik neier yn op de relaasjes mei de ûnderskieden ge
meenten en dan sil ik ek besykje dy patroanen foar beide gemeenten te ferklearjen. Der
moat op wiisd wurde, dat yn de oanjûne oantallen fan elke gemeente ek in part utwikse
ling tusken de grinsgemeenten seIs stekt. De grinsgemeenten binne foar in part ommers
ek mekoars buorgemeenten. As wy opmerke dat yn de earste perioade Opsterlàn in
foars negatyf saldo hie en Smellingerlàn in flink posityf saldo, dan hat dat ek mei inoar
te krijen. It omkearde byld foar dy twa gemeenten yn de perioade 1985-1989 stekt sûn
der mis ek wer in 6fhinklikens efter.

Tabel 4. ft oandiel fan de migraaóje mei buorgemeenten dat giet nei en komt ût buorgemeen
ten yn Fryslr'm.

1975-1979
% nei 'Je ût

Fryske Fryske
buorgem. buorgem.

1985-1989
% nei % ût

Fryske Fryske
buorgem. buorgem.

(East)Dongeradiel*
Kollumerlán
Achtkarspelen
Smellingerlán
Opsterlán
Eaststellingwerf
Weststellingwerf
Lemsterlán

**
86,6
85,9
94,3
91.9
82,3
66.8
62,1

**
86,7
82,3
91,2
90,8
70,7
56.0
50,8

97,5
92,0
85,1
91,2
92,9
78,2
52,7
64,9

97,1
91,8
83.6

**
92.7
73,7
54.6
5],9

Noat: * sjoch earste noat by tabel I.
** net berekkene y.f.m. ûnfolsleine gegevens.

De saldy fan de migraasje mei buorgemeenten leverje us noch gjin antwurd op de
fraach oft de provinsjegrins in migraasjebarriêre is. Krektlyk as Ter Heide de mjitte fan
it op de eigen provinsje rjochte wêzen besiket oan te jaan op grûn fan de oantallen Iju
dy't fuortgeane, sa haw ik tabel 4 opmakke. Yn dy tabel is oanjûn hoefolIe persint fan
de utgeande en ynkommende migranten fan buorgemeenten ut Fryslàn komt. De sud
fryske gemeenten smite de leechste persintaazjes op. Geane wy te seil op dy sifers, dan
binne benammen Weststellingwerf en Lemsterlàn it minste fan alle grinsgemeenten op
de eigen provinsje rjochte.
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Mar meie wy no ek konkludearje dat yn alle gemeenten, omdat se foar mear as de 
helte fan wat de migraasje mei buurgemeenten oangiet op Fryslân rjochte binne, sprake 
is fan in barriêrewurking fan de provinsjegrins? Fan Dongeradiel oant en mei Opster-
lân, dêr't de persintaazjes boppe de 90 lizze, liket sa'n konklúzje wol foar de hân te liz-
zen. Soene wy konkludearje dat de grinsbarriêre dêrmei oantoand is, dan soene wy yn 
deselde falie traapje as Ter Heide. Foar in suver byld moat lykwols rekken halden 
wurde mei de sprieding fan de befolking oer de omlizzende gemeenten. Dêr hinget 
nammentlik fan ôf, hoe grut de yn- en útstream fan migranten is. Om dy befolkings-
sprieding te ferdiskontearjen haw ik in migraasjerelaasjegetal berekkene. 

6. It migraasjerelaasjegetal 

Earder haw ik al opmurken dat it ynwennertal fan de neistlizzende gemeenten in yn-
dikaasje is foar de relative oanlûkingskrêft fan de gemeenten en tagelyk ek de potinsje 
fan boarnegebieten oantsjut, dêr't ynkommende migranten weikomme kinne. Om te 
hifkjen oft de provinsjegrins oanwiisd wurde kin as in faktor dy't de migraasjestreamen 
behinderet, moat dy befolkingssprieding yn de migraasjesifers ferrekkene wurde. Ik 
haw dat op de folgjende wize dien. 

Ik behein my ta de útgeande migraasjestreamen fan de gemeenten. Mei-inoar 
foarmje de buorgemeenten in bestimmingsgebiet fan de lju dy't út in gemeente wei fer-
húzje. It oandiel fan it ynwennertal fan elke gemeente yn it bestimmingsgebiet jout de 
relative oanlûkingskrêft fan dy gemeente oan. Foar elke perioade kin in teoretyske fer-
dieling fan de útgeande migranten oer dy buorgemeenten berekkene wurde. Dêrta 
wurdt it totale oantal migranten dat nei buorgemeenten fuortgien is oer dy gemeenten 
ferparte neffens it oandiel fan de befolking fan elke gemeente yn it totale bestimmings
gebiet. It oandiel fan de befolking fan elke gemeente is berekkene op de tastân healwei 
de oanbelangjende perioade. Foar it gemak haw ik oanhâlden it ynwennertal op respek-
tivelik 1-1-1977 en 1-1-1987. De folgjende stap is it fergelykjen fan de teoretyske fer-
dieling fan de fuortgiene migranten en de werklike oantallen. As it werklike oantal dan 
dield wurdt troch it teoretyske oantal, dan komt dêr in ferhâldingsgetal út. Foar de oer-
sichtlikens is dat getal fermannichfâldige mei 100. Dat ferhâldingsgetal neam ik it mi
graasjerelaasjegetal. 

Mei it migraasjerelaasjegetal krije wy ynienen in helder ynsjoch yn de migraasjere-
laasjes tusken de ûnderskate gemeenten. Wy hawwe nammentlik in mjitstêf brûkt om 
de útgeande oantallen migranten 'korrizjearje' te kinnen.14 Fan de gemeenten by de 
Fryske provinsjegrins lans binne foar sawol de perioade 1975-1979 as 1985-1989 de 
migraasjerelaasjegetallen mei de buorgemeenten berekkene. De útkomsten binne oan-
jûn op respektivelik de kaarten 1 en 2. Leit it relaasjegetal boppe de 100, dan wol dat 
sizze dat it werklike tal útgeande migranten nei dy gemeente heger is as wat te fer-
wachtsjen is op grûn fan de potinsjele oantreklikheid. In relaasjegetal leger as 100 tsjut 
dus op in yn ferhâlding ûnderfertsjintwurdiging as bestimmingsgemeente. 

Op de kaarten komme sawol hiele hege relaasjegetallen mei buorgemeenten foar, as 
hiele lege. It heechste getal komt foar tusken de gemeenten Weststellingwerf en Vled-
der (354) en it leechste (15) tusken de gemeenten Lemsterlân en Iselham. 

Foar in part binne der oerienkomsten yn de patroanen fan de gemeenten yn de beide 
beskôge perioaden, mar hjir en dêr komme ek ferskowingen yn it byld foar. 

Foar Kollumerlân is it patroan yn grutte halen wol gelyk bleaun, al fait op te merken 
dat de relaasjes mei Dantumadiel en Achtkarspelen sterker wurden binne en de relaasje 
mei benammen Grypstsjerk folie minder wurden is. Foar Achtkarspelen binne de re-
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Mar meie wy no ek konkludearje dat yn alle gemeenten, omdat se foar mear as de
helte fan wat de migraasje mei buorgemeenten oangiet op Fryslàn rjochte binne, sprake
is fan in barriêrewurking fan de provinsjegrins? Fan Dongeradiel oant en mei Opster
làn, dêr't de persintaazjes boppe de 90 lizze, liket sa'n konklûzje wol foar de hàn te liz
zen. Soene wy konkludearje dat de grinsbarriêre dêrmei oantoand is, dan soene wy yn
deselde falIe traapje as Ter Heide. Foar in suver byld moat lykwols rekken hàlden
wurde mei de sprieding fan de befolking oer de omlizzende gemeenten. Dêr hinget
nammentlik fan óf, hoe grut de yn- en ûtstream fan migranten is. Om dy befolkings
sprieding te ferdiskontearjen haw ik in migraasjerelaasjegetal berekkene.

6. It migraasjerelaasjegetal

Earder haw ik al opmurken dat it ynwennertal fan de neistlizzende gemeenten in yn
dikaasje is foar de relative oanlûkingskrêft fan de gemeenten en tagelyk ek de potinsje
fan boarnegebieten oantsjut, dêr't ynkommende migranten weikomme kinne. Om te
hifkjen oft de provinsjegrins oanwiisd wurde kin as in faktor dy't de migraasjestreamen
behinderet, moat dy befolkingssprieding yn de migraasjesifers ferrekkene wurde. Ik
haw dat op de folgjende wize dien.

Ik behein my ta de ûtgeande migraasjestreamen fan de gemeenten. Mei-inoar
foarmje de buorgemeenten in bestimmingsgebiet fan de lju dy't ût in gemeente wei fer
hûzje. It oandiel fan it ynwennertal fan elke gemeente yn it bestimmingsgebiet jout de
relative oanlûkingskrêft fan dy gemeente oan. Foar elke perioade kin in teoretyske fer
dieling fan de ûtgeande migranten oer dy buorgemeenten berekkene wurde. Dêrta
wurdt it totale oantal migranten dat nei buorgemeenten fuortgien is oer dy gemeenten
ferparte neffens it oandiel fan de befolking fan elke gemeente yn it totale bestimmings
gebiet. It oandiel fan de befolking fan elke gemeente is berekkene op de tastàn healwei
de oanbelangjende perioade. Foar it gemak haw ik oanhàlden it ynwennertal op respek
tivelik 1-1-1977 en 1-1-1987. De folgjende stap is it fergelykjen fan de teoretyske fer
dieling fan de fuortgiene migranten en de werklike oantallen. As it werklike oantal dan
dield wurdt troch it teoretyske oantal, dan komt dêr in ferhàldingsgetal ût. Foar de oer
sichtlikens is dat getal fermannichfàldige mei 100. Dat ferhàldingsgetal neam ik it mi
graasjerelaasjegetal.

Mei it migraasjerelaasjegetal krije wy ynienen in helder ynsjoch yn de migraasjere
laasjes tusken de ûnderskate gemeenten. Wy hawwe nammentlik in mjitstêf brûkt om
de ûtgeande oantallen migranten 'korrizjearje' te kinnen. 14 Fan de gemeenten by de
Fryske provinsjegrins làns binne foar sawol de perioade 1975-1979 as 1985-1989 de
migraasjerelaasjegetallen mei de buorgemeenten berekkene. De ûtkomsten binne oan
jûn op respektivelik de kaarten 1 en 2. Leit it relaasjegetal boppe de 100, dan wol dat
sizze dat it werklike tal ûtgeande migranten nei dy gemeente heger is as wat te fer
wachtsjen is op grûn fan de potinsjele oantreklikheid. In relaasjegetalleger as 100 tsjut
dus op in yn ferhàlding ûnderfertsjintwurdiging as bestimmingsgemeente.

Op de kaarten komme sawol hiele hege relaasjegetallen mei buorgemeenten foar, as
hiele lege. It heechste getal komt foar tusken de gemeenten Weststellingwerf en Vled
der (354) en it leechste (I5) tusken de gemeenten Lemsterlàn en Iselham.

Foar in part binne der oerienkomsten yn de patroanen fan de gemeenten yn de beide
beskóge perioaden, mar hjir en dêr komme ek ferskowingen yn it byld foar.

Foar Kollumerlàn is it patroan yn grutte halen wol gelyk bleaun, al fait op te merken
dat de relaasjes mei Dantumadiel en Achtkarspelen sterker wurden binne en de reJaasje
mei benammen Grypstsjerk folle minder wurden is. Foar Achtkarspelen binne de re-
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Kaart 2. Migraasjerclaasjcgclallcll 191\5-1989.
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J.H.P. van der Vaart 

laasjepatroanen frijwat gelyk bleaun, mei útsûndering fan de migraasjerelaasje mei de 
gemeente Aldehou. Yn de earste perioade wie it tal migranten dat nei de gemeente Al-
dehou gie oanmerklik lytser as te ferwachtsjen wêze soe, wylst it yn de léste fiif jier ne
ger wie as teoretysk ferwachte. 

De relaasjepatroanen fan Smellingerlân en Opsterlân binne yn beide perioaden ge
lyk. De feroaring fan de gemeenten oan 'e westkant, dêr't yn de perioade 1975-1979 
noch de gemeenten Idaarderadiel en Utingeradiel bestienen, mar dêr't wy nei 1984 
Boarnsterhim fine, docht oan it relaasjepatroan neat ôf. Tige opfallend by de migraasje-
relaasjegetallen is de bining tusken Smellingerlân en Opsterlân. Foar lju dy't út Smel
lingerlân wei nei in buurgemeente ferhúzje, is Opsterlân tige oantreklik. Sünder mis sil 
de gaadlike wenomjouwing fan bygelyks De Sweach of it tichtby lizzende Oerterp dêr 
in rol yn spylje. Fan de oare kant is it heechste migraasjerelaasjegetal fan Opsterlân yn 
beide perioaden dat mei Smellingerlân. Dat betsjut dat ek foar lju dy't út Opsterlân 
fuortgeane, Smellingerlân - lês Drachten - in mear as sljochtwei bestimming is. 

De patroanen fan Eaststellingwerf litte yn de beskôge perioaden in justjes oanwin-
nende relaasje sjen mei de gemeenten Smilde, Diever en Weststellingwerf. De relaasjes 
mei Opsterlân en Noarch binne gelyk bleaun. Tusken de gemeenten Eaststellingwerf en 
Noarch bestiet in sterke migraasjerelaasje. Ik haw dêr earder by de migraasjesaldy yn 
skema B ek al op wiisd. Dy útwikseling fan migranten tusken Noarch en Eaststelling
werf hat alles te krijen mei de oanwêzichheid fan de strafynrjochtings te Feanhuzen. It 
personiel fan dy ynrjochting soarget foar de ferhússtreamen oer en wer. 

Yn grutte halen is it patroan fan de migraasjerelaasje fan Weststellingwerf yn de 
beide perioaden gelyk. Dochs sjogge wy hjir ek in pear feroaringen. Yn de migraasjere-
laasjes mei Hearrenfean en Stienwyk is in omslach kaam. Yn de perioade 1975-1979 
wie de migraasje mear as trochinoar op Hearrenfean rjochte, en yn de perioade 1985-
1989 wie dat minder as trochinoar. Dêrfoaroer hat yn de perioade 1985-1989 Stienwyk 
in mear as gemiddelde migraasjestream út Weststellingwerf krigen. Dêrneist is de mi
graasjerelaasje mei Eaststellingwerf de léste fiif jier sterker wurden. De migraasjere-
laasjes mei de gemeenten Vledder en Iselham binne de sterkste bleaun. It tige hege 
relaasjegetal foar Vledder kin mooglik te ferklearjen wêze út trije saken. Op it foarste 
plak kin de oanwêzigens fan de Middelbere Túnbouskoalle yn Frederiksoard ynfloed 
hawwe, trochdat studinten tydlik op keamers yn bygelyks Noardwâlde wenje en letter 
nei Frederiksoard gean. Op it twadde plak kin ek de lizzing fan Noardwâlde tichtby de 
gemeentegrins en de relatyf oantreklike wenomjouwing fan Wilhelmina-oard, Fre
deriksoard en Vledder in rol spylje. As tredde faktor kin neamd wurde de delsettingsst-
ruktuer yn dizze kontreien, dêr't in ferhuzing oer de gemeente- anneks provinsjegrins 
hinne suver delkomt op in ferhuzing 'binnen it doarp'. De migraasjerelaasje fan West
stellingwerf mei de gemeente Iselham hat nei alle gedachten ek te krijen mei it delset-
tingspatroan yn beide gemeenten. De Blesse en Blesdike lizze net sa fier fan Aldemerk. 

De gemeente Lemsterlân hat yn beide perioaden in oerienkommend patroan fan mi-
graasjerelaasjes. De sterkste relaasjes binne dy mei de gemeenten Gaasterlân-Sleat en 
mei Skarsterlân (earder Doanjewerstâl en Haskerlân). Hoewol't De Lemmer op de 
grins leit mei de gemeente Noardeastpolder is de migraasjerelaasje mei dy gemeente 
net grutter, nee sels noch wat lytser as te ferwachtsjen wêze soe. 

Op kaart 3 binne foar elke gemeente lans de provinsjegrins fan Fryslân de meast yn-
tinsive migraasjerelaasjes mei buorgemeenten oanjûn. Wy merke dêr út op dat yn de 
perioade 1975-1979 de meast yntinsive migraasjerelaasjes fan grinsgemeenten foar in 
part mei gemeenten oan de oare kant fan de provinsjegrins bestienen, mar foar in part 
ek mei gemeenten binnen Fryslân. Kollumerlân, Achtkarspelen, Eaststellingwerf en 
Weststellingwerf ûnderhâlden wat útgeande migranten oangiet de sterkste relaasjes 
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laasjepatroanen frijwat gelyk bleaun, mei utsûndering fan de migraasjerelaasje mei de
gemeente Aldehou. Yn de earste perioade wie it tal migranten dat nei de gemeente Al
dehou gie oanmerklik lytser as te ferwachtsjen wêze soe, wylst it yn de lêste fiif jier he
ger wie as teoretysk ferwachte.

De relaasjepatroanen fan Smellingerlàn en Opsterlàn binne yn beide perioaden ge
lyk. De feroaring fan de gemeenten oan 'e westkant, dêr't yn de perioade 1975-1979
noch de gemeenten Idaarderadiel en Utingeradiel bestienen, mar dêr't wy nei 1984
Boarnsterhim fine, docht oan it relaasjepatroan neat of. Tige opfallend by de migraasje
relaasjegetallen is de bining tusken Smellingerlàn en Opsterlàn. Foar Uu dy't ut Smel
lingerlàn wei nei in buorgemeente ferhlizje, is Opsterlàn tige oantreklik. Sûnder mis sil
de gaadlike wenomjouwing fan bygelyks De Sweach of it tichtby lizzende Oerterp dêr
in rol yn spylje. Fan de oare kant is it heechste migraasjerelaasjegetal fan Opsterlàn yn
beide perioaden dat mei Smellingerlàn. Dat betsjut dat ek foar lju dy't ut Opsterlàn
fuortgeane, Smellingerlàn - lês Drachten - in mear as sljochtwei bestimming is.

De patroanen fan Eaststellingwerf litte yn de beskoge perioaden in justjes oanwin
nende relaasje sjen mei de gemeenten Smilde, Diever en Weststellingwerf. De relaasjes
mei Opsterlàn en Noarch binne gelyk bleaun. Tusken de gemeenten Eaststellingwerf en
Noarch bestiet in sterke migraasjerelaasje. Ik haw dêr earder by de migraasjesaldy yn
skema B ek al op wiisd. Dy utwikseling fan migranten tusken Noarch en Eaststelling
werf hat alles te krijen mei de oanwêzichheid fan de strafynrjochtings te Feanhuzen. It
personiel fan dy ynrjochting soarget foar de ferhusstreamen oer en wer.

Yn grutte halen is it patroan fan de migraasjerelaasje fan Weststellingwerf yn de
beide perioaden gelyk. Dochs sjogge wy hjir ek in pear feroaringen. Yn de migraasjere
laasjes mei Hearrenfean en Stienwyk is in omslach kaam. Yn de perioade 1975-1979
wie de migraasje mear as trochinoar op Hearrenfean rjochte, en yn de perioade 1985
1989 wie dat minder as trochinoar. Dêrfoaroer hat yn de perioade 1985-1989 Stienwyk
in mear as gemiddelde migraasjestream Ut Weststellingwerf krigen. Dêrneist is de mi
graasjerelaasje mei Eaststellingwerf de lêste fiif jier sterker wurden. De migraasjere
laasjes mei de gemeenten Vledder en Iselham binne de sterkste bleaun. It tige hege
relaasjegetal foar Vledder kin mooglik te ferklearjen wêze ut trije saken. Op it foarste
plak kin de oanwêzigens fan de Middelbere Tunbouskoalle yn Frederiksoard ynfloed
hawwe, trochdat studinten tydlik op keamers yn bygelyks Noardwàlde wenje en letter
nei Frederiksoard gean. Op it twadde plak kin ek de lizzing fan Noardwàlde tichtby de
gemeentegrins en de relatyf oantreklike wenomjouwing fan Wilhelmina-oard, Fre
deriksoard en Vledder in rol spylje. As tredde faktor kin neamd wurde de delsettingsst
ruktuer yn dizze kontreien, dêr't in ferhuzing oer de gemeente- anneks provinsjegrins
hinne suver delkomt op in ferhuzing 'binnen it doarp'. De migraasjerelaasje fan West
stellingwerf mei de gemeente Iselham hat nei alle gedachten ek te krijen mei it delset
tingspatroan yn beide gemeenten. De Blesse en Blesdike lizze net sa fier fan Aldemerk.

De gemeente Lemsterlàn hat yn beide perioaden in oerienkommend patroan fan mi
graasjerelaasjes. De sterkste relaasjes binne dy mei de gemeenten Gaasterlàn-Sleat en
mei Skarsterlàn (earder Doanjewerstàl en Haskerlàn). Hoewol't De Lemmer op de
grins leit mei de gemeente Noardeastpolder is de migraasjerelaasje mei dy gemeente
net grutter, nee seIs noch wat lytser as te ferwachtsjen wêze soe.

Op kaart 3 binne foar elke gemeente làns de provinsjegrins fan Fryslàn de meast yn
tinsive migraasjerelaasjes mei buorgemeenten oanjûn. Wy merke dêr Ut op dat yn de
perioade 1975-1979 de meast yntinsive migraasjerelaasjes fan grinsgemeenten foar in
part mei gemeenten oan de oare kant fan de provinsjegrins bestienen, mar foar in part
ek mei gemeenten binnen Fryslàn. Kollumerlàn, Achtkarspelen, Eaststellingwerf en
Weststellingwerf ûnderhàlden wat utgeande migranten oangiet de sterkste relaasjes
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Kaart 3. Boppeproporsjonele mifiraa.l)erelaw:ies.

perioade 1975-1979 perioade 1985·1989
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oer de provinsjegrins hinne. Achtkarspelen lit lykwols ek in sterk rjochte wezen op 
Kollumerlân sjen. Smellingerlân, Opsterlân en Lemsterlân hiene krektoarsom de meast 
yntinsive relaasjes mei gemeenten yn Fryslân. Ek fait op dat de migraasje út Kollumer
lân en Dongeradiel benammen rjochte is op Dantumadiel. 

Yn de perioade 1985-1989 is oer de provinsjegrins hinne allinnich de yntinsiteit fan 
de relaasjes fan Weststellingwerf mei Iselham en Vledder op itselde peil bleaun. De mi
granten út Achtkarspelen en Eaststellingwerf binne ek noch wol op gemeenten oer de 
provinsjegrins hinne oriïntearre, mar wol op in leger nivo as yn de perioade 1975-1979. 
De migraasjerelaasje fan Kollumerlân mei Grypstsjerk is alhiel yn it tsjinstelde om-
slein. Bleaun binne de yntinsive migraasjerelaasjes fan Achtkarspelen mei Kollumer
lân en fan Smellingerlân mei Opsterlân. It rjochte wezen fan Lemsterlân hat him ferlein 
nei Gaasterlân-Sleat. Mei Skarsterlân (it eardere Doanjewerstâl en Haskerlân) is de re-
laasje, lit ien en oar wat ôfnommen wêze, dochs wol sterk bleaun. 

7. Gearfetting en konklúzjes 

Yn dit artikel is de stelling fan Ter Heide, dat de provinsjegrins in barrière is foar mi
graasje, hifke oan de hân fan resinte migraasjegegevens fan acht gemeenten dy't lizze 
oan de provinsjegrins fan Fryslân. De metoade, dy't ik derby tapast haw, is in ferfining 
fan Ter Heide syn oanpak. 

By migraasje spilet in grut tal faktoaren in rol. Wolle wy in sekuer byld krije fan de 
bestudearre patroanen en dy ferklearje, dan hat it eigenskip om de fariaasje yn migraas-
jefaktoaren safolle mooglik te beheinen. Dêrom haw ik my yn dit ûndersyk beheind ta 
ien soart migraasje, nammentlik dy fan in gemeente mei de neistlizzende gemeenten. 

In twadde ferfining is, dat net allinnich sjoen is nei de absolute oantallen migranten 
nei ûnderskate bestimmingen, mar dat ek rekken halden is mei de sprieding fan de 
befolking oer it bestimmingsgebiet. Om in suverder byld te krijen fan it romtlike mi-
graasjepatroan is dy befolkingssprieding ferdiskontearre yn in saneamd migraasjere-
laasjegetal. 

De sintrale fraach yn dit artikel is, oft der op grûn fan de migraasjestreamen tusken 
gemeenten eat te merkbiten wêze soe fan de provinsjegrins as fersteurende faktor yn de 
rjochting en grutte fan dy streamen. Oan de hân fan de trije dêrút ôflate ûndersyksfra-
gen sil ik de haadlinen fan myn útkomsten gearfetsje. 

Wat it romtlike migraasjepatroan fan de ûndersochte gemeenten oangiet, sjogge wy 
it folgjende. Beskôgje wy yn de trant fan Ter Heide de absolute oantallen migranten 
tusken de gemeenten oan de provinsjegrins, dan liket it der op, dat mear as de helte fan 
de migraasjestreamen op Fryslân rjochte is. De gemeenten yn it suden fan Fryslân 
smite derby lykwols de leechste persintaazjes op. Geane wy te seil op dy sifers, dan 
soene benammen Weststellingwerf en Lemsterlân wat migraasje oangiet fan alle grins-
gemeenten it minste op Fryslân rjochte wêze. Foar de gemeenten Dongeradiel, Kollu
merlân, Achtkarspelen, Smellingerlân en Opsterlân, dêr't mear as 90% fan de 
migraasje mei buorgemeenten op de Fryske kant rjochte is, soene wy in befestiging fan 
de stelling fan Ter Heide krije. Omdat dy mjitstêf net suver genôch is, lûke wy in fer-
kearde konklúzje. As de sprieding fan de befolking yn de migraasjesifers ferdis
kontearre wurdt. dan komt der in krekter en better nuansearre byld foar it ljocht. 

Op grûn fan de migraasjerelaasjegetallen kin fêststeld wurde dat der gans ferskillen 
yn it migraasjepatroan binne tusken de grinsgemeenten (sjoch de kaarten 1 en 2). Op 
kaart 3 binne de sterkste migraasjerelaasjes oantsjut. Yn de perioade 1975-1979 sjogge 
wy dat Lemsterlân, Opsterlân, Smellingerlân relatyf net folie relaasjes hawwe mei de 
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oer de provinsjegrins hinne, Achtkarspelen Iit Iykwols ek in sterk rjochte wêzen op
Kollumerlàn sjen. Smellingerlàn, Opsterlàn en Lemsterlàn hiene krektoarsom de meast
yntinsive relaasjes mei gemeenten yn Fryslàn. Ek fait op dat de migraasje ut Kollumer
làn en Dongeradiel benammen rjochte is op DantumadieL

Yn de perioade 1985-1989 is oer de provinsjegrins hinne allinnich de yntinsiteit fan
de relaasjes fan Weststellingwerf mei Iselham en Vledder op itselde peil bleaun. De mi
granten ut Achtkarspelen en Eaststellingwerf binne ek noch wol op gemeenten oer de
provinsjegrins hinne oriïntearre, mar wol op in leger nivo as yn de perioade 1975-1979.
De migraasjerelaasje fan Kollumerlàn mei Grypstsjerk is alhiel yn it tsjinstelde om
slein. Bleaun binne de yntinsive migraasjerelaasjes fan Achtkarspelen mei Kollumer
Wn en fan Smellingerlàn mei Opsterlàn. It rjochte wêzen fan Lemsterlàn hat him ferlein
nei Gaasterlàn-Sleat. Mei Skarsterlàn (it eardere Doanjewerstàl en Haskerlàn) is de re
laasje, lit ien en oar wat ófnommen wêze, dochs wol sterk bleaun.

7. Gearfetting en konklûzjes

Yn dit artikel is de stelling fan Ter Heide, dat de provinsjegrins in barriêre is foar mi
graasje, hifke oan de hàn fan resinte migraasjegegevens fan acht gemeenten dy't lizze
oan de provinsjegrins fan Fryslàn. De metoade, dy't ik dêrby tapast haw, is in ferfining
fan Ter Heide syn oanpak.

By migraasje spilet in grut tal faktoaren in rol. Wolle wy in sekuer byld krije fan de
bestudearre patroanen en dy ferklearje, dan hat it eigenskip om de fariaasje yn migraas
jefaktoaren safolle mooglik te beheinen. Dêrom haw ik my yn dit ûndersyk beheind ta
ien soart migraasje, nammentlik dy fan in gemeente mei de neistlizzende gemeenten,

In twadde ferfining is, dat net allinnich sjoen is nei de absolute oantallen migranten
nei ûnderskate bestimmingen, mar dat ek rekken hàlden is mei de sprieding fan de
befolking oer it bestimmingsgebiet. Om in suverder byld te krijen fan it romtlike mi
graasjepatroan is dy befolkingssprieding ferdiskontearre yn in saneamd migraasjere
laasjegetal.

De sintrale fraach yn dit artikel is, oft der op grûn fan de migraasjestreamen tusken
gemeenten eat te merkbiten wêze soe fan de provinsjegrins as fersteurende faktor yn de
rjochting en grutte fan dy streamen. Oan de Mn fan de trije dêrut 6flate ûndersyksfra
gen sil ik de haadlinen fan myn utkomsten gearfetsje.

Wat it romtlike migraasjepatroan fan de ûndersochte gemeenten oangiet, sjogge wy
it folgjende. Besk6gje wy yn de trant fan Ter Heide de absolute aantallen migranten
tusken de gemeenten oan de provinsjegrins, dan Iiket it der op, dat mear as de helte fan
de migraasjestreamen op Fryslàn rjochte is. De gemeenten yn it suden fan Fryslàn
smite dêrby lykwols de leechste persintaazjes op. Geane wy te seil op dy sifers, dan
soene benammen Weststellingwerf en Lemsterlàn wat migraasje oangiet fan alle grins
gemeenten it minste op Fryslàn rjochte wêze. Foar de gemeenten Dongeradiel, Kollu
merlan, Achtkarspelen, Smellingerlan en Opsterlan, dêr't mear as 90% fan de
migraasje mei buorgemeenten op de Fryske kant rjochte is, soene wy in befestiging fan
de stelling fan Ter Heide krije, Omdat dy mjitstêf net suver gen6ch is, lûke wy in fer
kearde konklûzje. As de sprieding fan de befolking yn de migraasjesifers ferdis
kontearre wurdt. dan komt der in krekter en better nuansearre byld foar it ljocht.

Op grûn fan de migraasjerelaasjegetallen kin fêststeld wurde dat der gans ferskillen
yn it migraasjepatroan binne tusken de grinsgemeenten (sjoch de kaarten I en 2). Op
kaart 3 binne de sterkste migraasjerelaasjes oantsjut. Yn de perioade 1975-1979 sjogge
wy dat Lemsterlan, Opsterlàn, Smellingerlan relatyf net folie relaasjes hawwe mei de
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gemeenten oan de oare kant fan de provinsjegrins. Yn de perioade 1985-1989 jildt it-
selde foar dy trije niisneamde gemeenten en ek foar Dongeradiel en Kollumerlân. 

De konklúzje fan Ter Heide, dy't ik yn it begjin fan dit artikel oanhelle haw, kin op 
grûn fan myn metoade en de meast resinte migraasjesifers net befestige wurde. Ter 
Heide hat nei myn betinken net suver genôch metten. De mjitstêf dy't erbrûkt hat, hâldt 
nammentlik gjin rekken mei it ferskillende gewicht dat oan faktoaren, dy't in rol spylje 
by migraasje, takend wurde moat. Hy hat te folie ûngelyksoartige migraasjebewegin-
gen op ien heap fage en dêrmei mooglik in effekt konkludearre, dat der net is. 

Oan de hân fan de resultaten fan myn ûndersyk wol ik op dy efterlizzende faktoaren 
neier yngean en besjen oft de ferklearring foar de barriêrewurking, dy't Ter Heide socht 
hat yn tradisjonele kommunikaasjepatroanen en in negatyf byld fan de kriten oan 'e 
oare kant fan de provinsjegrins, lit stean in soarte fan provinsjaal etnosintrisme, yn de 
goede rjochting wiisd. 

Ut myn ûndersyk docht bliken dat benammen de beide Stellingwerven en Achtkar-
spelen en wat minder Kollumerlân krekt wol sterke migraasjerelaasjes oer de provin
sjegrins hinne hawwe. Foar in part haw ik dat taskreaun oan bysûndere 
omstannichheden, sa as de rol fan Eaststellingwerf by de húsfesting fan personiel fan 
de strafynrjochting yn Feanhuzen. It relatyf mear rjochte wezen fan Weststellingwerf 
en Eaststellingwerf op gemeenten oan de oare kant de provinsjegrins as op gemeenten 
oan de Fryske kant, kin net samar ferklearre wurde út taalferskillen. As komplisear-
jende faktor komt dêr nammentlik noch by dat de taalgrins Stellingwerfsk-Frysk net op 
de gemeentegrins leit, mar troch de gemeenten hinne rint. In oare faktor om rekken mei 
te halden is de delsettingsstruktuer oan wjerskanten fan de gemeentegrins fan Weststel
lingwerf mei Vledder en Iselham. 

Foar Achtkarspelen leit it miskien foar in diel noch wer oars, al binne der ek wol oer-
ienkomsten yn ferklearjende faktoaren oan te wizen. De migraasjerelaasje fan Achtkar
spelen mei de gemeente Gruttegast leit mear as likernôch 50% boppe it teoretyske tal. 
Tsjut dat der op, dat der relaasjes binne tusken plakken as Surhústerfean en Doezum en 
de Grinzer Pein? Ek hjir soene de delsettingsstruktuer en miskien sels kulturele fak
toaren in rol spylje kinne.15 De relaasje fan Achtkarspelen mei Grypstsjerk wie yn de 
perioade 1975-1979 fier ûnder de streek, mar yn de perioade 1985-1989 boppe de 
streek. Moatte wy by dy migraasjerelaasjes net tinke oan hiel oare faktoaren yn it spul, 
sa as de beskikberheid fan wenningen yn bepaalde jierren as gefolch fan tydlik grutte 
tallen nijbouwenten? Mar dêr stiet tsjinoer dat de útstream út Kollumerlân nei Gryps
tsjerk yn dyselde snuorje krekt folie lytser wurden is. Dat docht dan wer ûnderstek oan 
myn foarûnderstelling fan dy tydlik romme wenningmerk. 

By it sykjen nei in ferklearring foar it patroan fan de gemeenten, dy't just relatyf net 
folie migraasjerelaasjes oer de provinsjegrins hinne sjen litte, komt net as earste it tra
disjonele kommunikaasjepatroan yn de beneaming. Yn it gefal fan Smellingerlân en 
Opsterlân sil de posysje fan Drachten as sintrum fan wurkgelegenheid en foarsjennin-
gen en de oantreklikheid fan de wenomjouwing fan Beetstersweach, earder in rol 
spylje. It ûntbrekken of it relatyf minder wezen fan soartlikense alternativen yn de ge
meenten oan de oare kant fan de provinsjegrins, soe wol ris de beheinde trek fan Smel
lingerlân en Opsterlân dy kant op ferklearje kinne. Yn it gefal fan Lemsterlân soe ek it 
ferskil yn gaadlikens fan de wenomjouwing in ferklearring wêze kinne fan it mear 
rjochte wezen op Gaasterlân-Sleat en Skarsterlân, as op de Noardeastpolder. 

As ik it hiele byld fan migraasjerelaasjes oersjoch, dan is der gjin oanlieding om út 
de sifers op te meitsjen, dat de provinsjegrins in barrière foar de migraasje foarmet. De 
ferklearring fan de oantroffen migraasjepatroanen sil socht wurde moatte yn oare fak
toaren. De ûntjouwingen yn pleatslike wenning- en arbeidsmerk, it patroan fan doarpen 
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gemeenten oan de oare kant fan de provinsjegrins. Yn de perioade 1985-1989 jildt it
selde foar dy trije niisneamde gemeenten en ek foar Dongeradiel en Kollumerlán.

De konklûzje fan Ter Heide, dy't ik yn it begjin fan dit artikel oanhelle haw, kin op
grûn fan myn metoade en de meast resinte migraasjesifers net befestige wurde. Ter
Heide hat nei myn betinken net suver genóch metten. De mjitstêf dy't er brûkt hat, háldt
nammentIik gjin rekken mei it ferskillende gewicht dat oan faktoaren, dy't in rol spylje
by migraasje, takend wurde moat. Hy hat te folie ûngelyksoartige migraasjebewegin
gen op ien heap fage en dêrmei mooglik in effekt konkludearre, dat der net is.

Oan de hán fan de resultaten fan myn ûndersyk wol ik op dy efterlizzende faktoaren
neier yngean en besjen oft de ferklearring foar de barriêrewurking, dy't Ter Heide socht
hat yn tradisjonele kommunikaasjepatroanen en in negatyf byld fan de kriten oan 'e
oare kant fan de provinsjegrins, lit stean in soarte fan provinsjaal etnosintrisme, yn de
goede rjochting wiisd.

Ut myn ûndersyk docht bliken dat benammen de beide Stellingwerven en Achtkar
spelen en wat minder Kollumerlán krekt wol sterke migraasjerelaasjes oer de provin
sjegrins hinne hawwe. Foar in part haw ik dat taskreaun oan bysûndere
omstannichheden, sa as de rol fan Eaststellingwerf by de hûsfesting fan personiel fan
de strafynrjochting yn Feanhuzen. It relatyf mear rjochte wêzen fan Weststellingwerf
en Eaststellingwerf op gemeenten oan de oare kant de provinsjegrins as op gemeenten
oan de Fryske kant, kin net samar ferklearre wurde ût taalferskillen. As komplisear
jende faktor komt dêr nammentlik noch by dat de taalgrins Stellingwerfsk-Frysk net op
de gemeentegrins leit, mar troch de gemeenten hinne rint. In oare faktor om rekken mei
te hálden is de delsettingsstruktuer aan wjerskanten fan de gemeentegrins fan Weststel
lingwerf mei Vledder en Iselham.

Foar Achtkarspelen leit it miskien foar in diel noch wer oars, al binne der ek wol oer
ienkomsten yn ferklearjende faktoaren oan te wizen. De migraasjerelaasje fan Achtkar
spelen mei de gemeente Gruttegast leit mear as likernóch 50% boppe it teoretyske tal.
Tsjut dat der op, dat der relaasjes binne tusken plakken as Surhûsterfean en Doezum en
de Grinzer Pein? Ek hjir soene de delsettingsstruktuer en miskien seis kulturele fak
toaren in rol spylje kinne. 15 De relaasje fan Achtkarspelen mei Grypstsjerk wie yn de
perioade 1975-1979 fier ûnder de streek, mar yn de periaade 1985-1989 boppe de
streek. Moatte wy by dy migraasjerelaasjes net tinke oan hiel oare faktoaren yn it spul,
sa as de beskikberheid fan wenningen yn bepaalde jierren as gefokh fan tydlik grutte
tallen nijbouwenten? Mar dêr stiet tsjinoer dat de ûtstream ût Kollumerlán nei Gryps
tsjerk yn dyselde snuorje krekt folie lytser wurden is. Dat docht dan wer ûnderstek oan
myn foarûnderstelling fan dy tydlik romme wenningmerk.

By it sykjen nei in ferklearring foar it patroan fan de gemeenten, dy't just relatyf net
folie migraasjerelaasjes oer de provinsjegrins hinne sjen litte, komt net as earste it tra
disjonele kommunikaasjepatroan yn de beneaming. Yn it gefal fan Smellingerlán en
Opsterlán sil de posysje fan Drachten as sintrum fan wurkgelegenheid en foarsjennin
gen en de oantreklikheid fan de wenomjouwing fan Beetstersweach, earder in rol
spylje. lt ûntbrekken of it relatyf minder wêzen fan soartlikense alternativen yn de ge
meenten oan de oare kant fan de provinsjegrins, soe wol ris de beheinde trek fan Smel
lingerlán en Opsterlán dy kant op ferklearje kinne. Yn it gefal fan Lemsterlán soe ek it
ferskil yn gaadlikens fan de wenomjouwing in ferklearring wêze kinne fan it mear
rjochte wêzen op Gaasterlán-Sleat en Skarsterlán, as op de Noardeastpolder.

As ik it hiele byld fan migraasjerelaasjes oersjoch, dan is der gjin oanlieding om ût
de sifers op te meitsjen, dat de provinsjegrins in barriêre foar de migraasje foarmet. De
ferklearring fan de oantroffen migraasjepatroanen sil socht wurde moatte yn oare fak
toaren. De ûntjouwingen yn pleatslike wenning- en arbeidsmerk, it patroan fan doarpen
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en grutte kearnen oan wjerskanten fan de gemeentegrinzen en it patroan fan sprieding 
fan foarsjenningen, sille mooglik mear ferklearje kinne fan de migraasjepatroanen. Ik 
bin fan betinken dat Ter Heide in kompleks fan migraasjebeskiedende faktoaren te'n 
ûnrjochte beneamd hat as barriêrewurking fan de provinsjegrins. 

Ta beslút wol ik noch efkes yngean op de twa haadstreamen yn migraasjeûndersyk yn it 
algemien. Dat is fan belang om de konkluzjes, dy't lutsen wurde goed wage te kinnen 
oangeande harren berik. 

Migraasje kin op ûnderskate wizen bestudearre wurde. In hiel gaadlik ûnderskied is 
dat tusken de saneamde gedrachsbenadering en de net-gedrachsbenadering.16 De ge-
drachsbenadering rjochtet har op it ferhúsgedrach fan yndividuen of húshâldingen en 
besiket it ferhúzjen te ferklearjen út de motiven fan de migranten sels wei. De net-
gedrachsbenadering ûndersiket migraasjestreamen en bygelyks skaaimerken fan gebie
ten dêr't hja weikomme of hinne gean, mei as doel ynsjoch yn migraasjepatroanen te 
krijen en it halden en dragen fan migranten te begripen. Wy soene ek sizze kinne dat de 
earste benadering in mikro-benadering is en de twadde in makro-benadering. 

As ik no weromgean nei myn útgongsfraach: is de provinsjegrins in barrière foar mi
graasje, dan soe in mikro-benadering ynhâlde, dat individuele migranten frege wurdt 
nei de rol dy't dy grins spilet by harren beslút om al of net dy kant oer te f erfarren. De 
makro-benadering hâldt yn, dat ik de oantallen ynkommende en útgeande lju fan ûn
derskate gemeenten en perioaden analisearje om te besjen oft der sprake is fan in ôf-
wiking, dy't wize kin op sokssawat as in behindering. Ymplisyt doch ik dan in útspraak 
oer it gedrach fan de migranten en wol ik hawwe dat dat te krijen hawwe soe mei de 
foarkarren foar de provinsje dêr't hja yn wenje. Myn ûndersyk fait yn te dielen ûnder it 
kopke makro, net-gedrachsbenaderingen. Soene wy witte wolle oft it Fries-, 
Grinslanner-, Drint- of Oeriseler- wezen in rol spilet by it ferfarren en wolle wy witte 
op hokker wize de lju oer in oare krite of in oare provinsje oardielje, dan soe in sosjaal-
psychologysk ûndersyk ûnder de lju yn de grinsgemeenten gaadliker wêze. Omdat de 
situaasje dochs frijwat komplisearre leit en de nuânses pleatslik ferskille kinne, soe it 
eigenskip hawwe soksoarte stúdzjes op doarpsnivo te dwaan. De makro-benadering fia 
de migraasjestreamen is dan ek net mear en net minder as in earste ferkenning nei 
mooglike 'grinspersepsjes'. 
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en grutte kearnen oan wjerskanten fan de gemeentegrinzen en it patroan fan sprieding
fan foarsjenningen, sille mooglik mear ferklearje kinne fan de migraasjepatroanen. Ik
bin fan betinken dat Ter Heide in kompleks fan migraasjebeskiedende faktoaren te' n
ûnrjochte beneamd hat as barriêrewurking fan de provinsjegrins.

Ta beslût wol ik noch efkes yngean op de twa haadstreamen yn migraasjeûndersyk yn it
algemien. Dat is fan belang om de konkluzjes, dy't lutsen wurde goed wage te kinnen
oangeande harren berik.

Migraasje kin op ûnderskate wizen bestudearre wurde. In hiel gaadlik ûnderskied is
dat tusken de saneamde gedrachsbenadering en de net-gedrachsbenadering. 16 De ge
draehsbenadering rjochtet har op it ferhûsgedrach fan yndividuen of hûshäldingen en
besiket it ferhûzjen te ferklearjen ût de motiven fan de migranten seIs wei. De net
gedrachsbenadering ûndersiket migraasjestreamen en bygelyks skaaimerken fan gebie
ten dêr't hja weikomme of hinne gean, mei as doel ynsjoch yn migraasjepatroanen te
krijen en it hälden en dragen fan migranten te begripen. Wy soene ek sizze kinne dat de
earste benadering in mikro-benadering is en de twadde in makro-benadering.

As ik no weromgean nei myn ûtgongsfraach: is de provinsjegrins in barriêre foar mi
graasje, dan soe in mikro-benadering ynhälde, dat individuele migranten frege wurdt
nei de rol dy't dy grins spilet by harren beslût om al of net dy kant oer te ferfarren. De
makro-benadering häldt yn, dat ik de oantallen ynkommende en ûtgeande lju fan ûn
derskate gemeenten en perioaden analisearje om te besjen oft der sprake is fan in 6f
wiking, dy't wize kin op sokssawat as in behindering. Ymplisyt doch ik dan in ûtspraak
oer it gedrach fan de migranten en wol ik hawwe dat dat te krijen hawwe soe mei de
foarkarren foar de provinsje dêr't hja yn wenje. Myn undersyk falt yn te dielen ûnder it
kopke makro, net-gedrachsbenaderingen. Soene wy witte wolle oft it Fries-,
Grinslanner-, Drint- of Oeriseler- wêzen in rol spilet by it ferfarren en wolle wy witte
op hokker wize de lju oer in oare krite of in oare provinsje oardielje, dan soe in sosjaal
psychologysk undersyk ûnder de lju yn de grinsgemeenten gaadliker wêze. Omdat de
situaasje dochs frijwat komplisearre leit en de nuänses pleatslik ferskille kinne, soe it
eigenskip hawwe soksoarte stûdzjes op doarpsnivo te dwaan. De makro-benadering fia
de migraasjestreamen is dan ek net mear en net minder as in earste ferkenning nei
mooglike 'grinspersepsjes'.
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