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Fiifenfjirtich jier ferlyn sette de bestjoerskunde oan de Fryske Akademy útein. Op 15 april
1966 begûn myn foarste foargonger Sytze Faber mei syn wurk, dat yn 1974 resultearde yn in
dissertaasje  ‘Burgemeester en democratie. Verslag van een bestuurskundig onderzoek in
Friesland.’ Faber waard yn 1977 lid fan de Twadde Keamer en wie fan 1985 oant 1998
boargemaster fan Hoogeveen. Wat leit by myn ôfskie fan de FA-bestjoerskunde dan ek mear
yn de reden as nochris te sjen nei de feroarings yn it iepenbier bestjoer en dan benammen
inkelde feroarings as it om de Fryske boargemasters giet. Want, sa’t Churchill al sei: ‘It is
always wise to look ahead, but difficult to look further than you can see.’  Ik wolris sjen wêr’t
de 220 boargemasters, dy’t sûnt maaie 1945 troch de Kroan yn Fryslân beneamd binne,
weikomme. Wat har politike kleur wie en is, en wêr’t se nei har Fryske boargemasterskip
bedarre binne. Wat binne de feroarings dy’t op dy punten fêststeld wurde kinne? 

Mar ik wol begjinne mei it yn it ûnthâld werombringen fan in artikel fan de jonge Leidske
prústige promovendus Thierry Baudet. Syn stik ferskynde yn NRC-Handelsblad fan 4 juny fan
dit jier. Baudet hâldt yn dy krante de seleksjebetingsten foar iepenbiere funksjes lykas
ministers, boargemasters, leden fan de Earste Keamer, kommissarissen fan de keninginne en
kandidaten foar ynternasjonale amten tsjin it ljocht. ‘Alle belangrijke politieke functies in
Nederland worden bekleed door partijleden die zich populair hebben gemaakt bij de partijtop.
Zij danken hun positie niet primair aan objectieve deskundigheid of aan een electoraat. Zij
danken hun positie aan het handjevol mensen rond de leider van hun partij’, sa skriuwt
Baudet, dy’t dêrmei in stereotyp byld fan politike beneamings liket te befêstigjen. Dat is
lykwols net de opdracht fan de bestjoerskunde, dêr’t it dochs earder om ‘telling truth to
power’ giet. 

It earste part fan Baudet syn konstatearring, dat alle wichtige politike funksjes troch
partijleden ynnommen wurde, kin slim bestriden wurde. Feitlik giet it noch fierder as dat
Baudet skriuwt. Ommers ek allerhanne net-bestjoerlike, mar hegere amtlike funksjes wurde
net ynfold sûnder rekken te hâlden mei de politike kleur fan de gadingmakkers. Sok dwaan, en
it giet net allinne om sekretarissen- en direkteuren-generaal op de departeminten, mar krekt
likegoed ek om gemeentesekretarissen of provinsjale direkteuren yn Fryslân, raast oan de
protters. Krekt yn dy gefallen moat saakkundigens foar politike foarkar gean. Sok dwaan is in
yllustraasje fan de ûnmacht fan politike bestjoerders om bûten it eigen referinsjeramt stappe te
kinnen. Tagelyk is it in dwaan dat presiis hûndert jier ferlyn al beskreaun is troch Robert
Michels en dat bekend wurden is as de izeren wet fan de oligargy. 

Baudet liket der trouwens wat al te maklik oan foarby te gean dat it rekrutearjen en
selektearjen fan kandidaten foar fertsjintwurdigjende politike organen en ûnderskate politike
amten krekt ien fan de foarnaamste funksjes fan in politike partij is. En wat is trouwens it
demokratysk alternatyf foar sok dwaan? Yn dat ferbân kin it problematysk neamd wurde dat
de stân yn de ledefivers dêr’t de ûnderskate partijen yn fiskje, stadichoan fierder sakket. Sa hie
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it CDA yn 1980, it jier dat de partij útein sette, en sa’t de linker kolom sjen lit, noch in
143.000 leden. Dat binne der no, sa’t de rjochter kolom oanjout, noch 66.000. De PvdA is yn
datselde tiidrek fan sa’n tritich jier fan 113.000 leden werom sakke nei goed 55.000 en de
VVD hie yn 1980 sawat 86.000 leden en no binne dat der noch sawat 38.000. Dat is yn tritich
jier sawat de helte minder, allinne, it fiskjen is noch dreger, om’t fierwei it grutste part fan de
hjoed-de-dei mei-elkoar sawat 280.000 leden fan de njoggen lanlike politike partijen gjin
inkelde politike funksje ambieart. Dat betsjut tagelyk dat elk dy’t dat wol, der for the time
being yn slagje kin om fia it lidmaatskip fan in politike partij in polityk amt of, krekt wat
nederiger, in polityk baantsje te finen. It is de fraach oft dy smelle sifermjittige grûnslach foar
de Nederlânske polityk de kwaliteit fan bestjoer en polityk foarút helpt.
       
It twadde part fan de konstatearring fan Baudet dat boargemasters en oare amtsdragers har
posysje oan de partijtop te tankjen hawwe, makket dúdlik dat by de seleksje fan politike
amtsdragers de saakkundigens op it twadde plak komt. Dat is in opiny dy’t net allinne hurd
oankomt, mar ek sneu is foar de sittende politike funksjonarissen. Sok te maklik sizzen ropt
om in tsjinwurd en yn alle gefallen om in beskate relativearring. Dat mist by Baudet, want dy
hat it oer alle boargemasters en kommissarissen fan de keninginne. En hy makket ek al gjin
ûnderskied tusken bygelyks boargemasters fan gemeenten mei mear en dy mei minder as
50.000 ynwenners. Yn it earste gefal hâldt it hiele kabinet him mei de beneaming dwaande, yn
it lêste gefal rêdt de minister fan Binnenlânske Saken him der mei. Allinne, dy beneamt pas as
de kommissaris fan de keninginne, mei help fan syn kabinetssjef, in earste seleksje fan
gadingmakkers makke hat, as de gemeenteried in profyl foar de nije boargemaster opsteld hat,
as de betrouwenskommisje út de gemeenteried mei in tal fan de selektearre kandidaten praat
hat en as de ried op it lêst in foardracht opmakke hat. Dan bliuwt der foar de minister net folle
oars mear oer as it opmeitsjen fan in einoardiel, sadat de gadingmakker by Keninklik Beslút
beneamd wurde kin. Dy beneaming folget de lêste tsien jier de foardracht fan de
gemeenteried. Ik sis de lêste tsien jier, mar de Amsterdamske boargemaster Ivo Samkalden
waard yn 1967, as earste swel dy’t noch gjin simmer makke, al op foardracht fan de ried troch
de Kroan beneamd. Dat wie hast njoggentich jier nei’t Abraham Kuyper yn 1879 al skreau:
‘Geef aan de gemeentenaren het recht, om den koning te zeggen, wien ze het liefst benoemd
zagen, en ge zult eens zien hoe de burgemeester weer in vollen zin een burgervader wordt,
die, in steê van als afgezant des konings de gemeente naar zijn hand te zetten, juist omgekeerd
een volksman zijn zal, die voor de belangen van de gemeente weet te pleiten bij den Troon’.
Doe’t dyselde Abraham de Geweldige goed tweintich jier letter minister fan Binnenlânske
Saken wie, en dat fjouwer jier bliuwe soe, seach er blykber gjin kâns om syn earder tinken yn
wetjouwing om te setten. 

Dat moast duorje oant 1 augustus 2001, doe’t gemeenterieden wetlik it rjocht ta foardracht fan
in boargemaster krigen. Tagelyk lykje dy gemeenterieden har krekt wat langer wat minder om
de politike kleur fan de kandidaat te bekroadzjen. Boppedat soarget de relatyf nije proseduere
foar in lytsere ynbring fan de politike partijen, c.q. fan de keamerleden dy’t earder in lobby
foar in beskate partijkandidaat fierden. Ergo, boargemasters hawwe har posysje hiel wat
minder te tankjen oan it ‘handjevol mensen rond de leider van hun partij’, as dat Baudet
mient. Feitlik binne de Haachske boargemasterslobbyisten praktysk útspile. Wylst it foar de
kommissaris en de minister tagelyk wol hiel lestich wurden is om oan de foardracht troch de
gemeenteried foarby te gean. De beneaming fan earst in CDA’er, doe in lid fan de VVD en
dêrnei in lid fan de PvdA yn Dongeradiel, in lid fan de ChristenUnie yn Lemsterlân of in
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VVD-er yn Tytsjerksteradiel yllustrearje dy ûntpolitisearring fan de boargemastersbeneaming.
Ek Ljouwert hat in kleurfersjitten fan PvdA, nei D66, nei twaris PvdA, dan VVD en ta
foarriedich beslút de PvdA sjen litten. De lêste kear stie trouwens op’e nij in VVD’er as earste
op de foardracht fan de Ljouwerter betrouwenskommisje, mar de lokale PvdA koe de âlde
refleksen net earlik bedimje en sadwaande waarden de betrouwenskommisje en gadingmakker
Arno Brok moai yn it himd set. Hawar, earder barde dat gauris mei de hiele ried. Yn mei-
elkoar 62 fan de 94 oanbelangjende Nederlânske gemeenten waard yn 2006-2008 in
boargemaster beneamd fan in oare partij as syn of har foargonger. Yn dy gemeenten, en oars
as yn Ljouwert of lykas Baudet tinkt, jout de politike kleur net langer de trochslach by it
beneamen fan in boargemaster. Dat dy kleur safolle minder fan belang wurden is, past
trouwens skoan by it tsjintwurdich suver a-politike karakter fan de gemeentlike polityk. Dat
waard ek dúdlik yn it ûndersyk dat ik yn de jierren 2003-2007 dien ha ûnder de Fryske
wethâlders. Dy wethâlders binne, oars as yn de sechstiger en santiger jierren, der net op út om
beskate politike doelen of idealen te berikken, nee, it giet har om de moaie kant fan it
bestjoeren: it oparbeidzjen mei oaren om konkrete oplossings foar konkrete problemen te
finen.  

It boargemasterskip is yn de rin fan de ôfrûne desennia, krektlyk as allerhanne oare beroppen,
net earlik itselde bleaun. Sa sille der net in soad boargemasters wêze dy’t Gerrit Esselink, yn
de jierren 1933-1959 boargemaster fan Ferwerteradiel, benei komme as it giet om de mear as
1000 houliken dy’t dy yn de rin fan syn 26-jierrich boargemasterskip sluten hat. De
hjoeddeiske boargemaster follet syn tiid krekt wat oars yn en moat boppedat fan alles, wylst er
praktysk niks kin. Dy lêste konstatearring is fan Ruud Vreeman doe’t dy twa jier ferlyn as
boargemaster fan Tilburg spul mei de ried krige. Dat de boargemaster neat kin is trouwens
oerdreaun, want bygelyks syn foech op it gebiet fan de iepenbiere oarder is moai wat grutter
wurden. En de wet dualisearring gemeentebestjoer hat net yn it lêste plak foar in fersterkjen
fan de algemiene proses- en kwaliteitsboargjende rol fan de boargemaster soarge. 

Bestjoerskundige Jouke de Vries hat it yn syn yn 2008 holden boargemasterslêzing sels oer de
‘Terugkeer’ fan de boargemaster. Hy doelt dêrmei op de wer sterker wurden posysje fan de
boargemaster yn de gemeentlike polityk. In posysje dy’t mooglik tinken docht oan de tiid
foardat sterke en polityk mandatearre wethâlders de boargemaster marzjinalisearden. De Vries
yllustrearret syn stelling mei ûnder mear mannen as Dales, Leers en Opstelten. Mar is dat
foldwaande bewiis om yn syn tinken meigean te kinnen? Wa fan bygelyks de 27 hjoeddeiske
Fryske boargemasters, mei dêrûnder op it stuit mar leafst mear as in fyfte part waarnimmers,
falt wat dat oangiet op? Wa binne noch de bestjoerlike swiergewichten dy’t witte hokker kant
it út moat? Dy’t stjoer oan kolleezje en ried jouwe, dy’t gesach, oansjen en ynfloed hawwe en
dy’t yn gefal fan fleur of leed mei kreatyf liederskip de krekte toan sette? Of binne sokke
baasmannen en -froulju hjoed-de-dei noch altiten ûnmooglik? Lit in gemeenteried soks sa mar 
ta? Geert Dales hie trouwens al gau syn nocht. Hy hat mar trije jier boargemaster west. En
Gerd Leers ferlear nei acht jier it betrouwen fan de Maastrichtse gemeenteried. En Ivo
Opstelten? Dy is tsjintwurdich boargemaster fan Nederlân, sa’t Binnenlands Bestuur fan 17
juny 2011 de minister neamt, dy’t al op syn 28  boargemaster fan it Drintske Dalen waard. ste

Jawis, yn de fyftiger en sechstiger jierren wienen der ek Fryske boargemasters dy’t in keardel
útmakken, boargerheiten dy’t har hiele gemeente suver allinne bestjoerden en dy’t krekt
wisten wat der al of net barre moast en koe. Oan de iene kant gesachshanthavener en oan de
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oare kant earste boarger, om twa boargemastersrollen te neamen, sa’t Sytze Faber dy
beskreaun hat. Yn it Fryslân fan foar de weryndieling fan 1983 wienen dat mannen lykas Jan
Dijkstra fan Frjentsjer, Willem Harmsma fan Opsterlân, Berend Nauta fan Harns, Ludolf
Rasterhoff fan Snits en Sybren van Tuinen fan Dokkum. Dy hearden allegear ta de earste
generaasje fan nei de oarloch yn Fryslân beneamde boargemasters. Trije fan dy fiif, op
Harmsma en Rasterhoff nei, wienen trouwens yn Fryslân berne. De earste trouwens wol as
soan fan Fryske âlden en de twadde tichteby de Fryske provinsjegrins yn it Grinslanner Wehe.
Dat bringt my by de oars net sa relevante fraach wat de geografyske komôf fan de Fryske
bestjoerders winliken is. Yn Limburch binne de bestjoerders hiel faak fan Limburchsk komôf,
sa’t bygelyks de opfolgjende gûverneurs fan dy provinsje sen litte, wylst oan Fryslân noch
altiten it byld beklibbet fan de ‘Rijpstra-boys’: jonge Haachske amtners dy’t yn har
studintetiid mei Fryslân en benammen de silerij yn de kunde kommen wienen, en dêrnei yn
dyselde skoandere wetterprovinsje boargemaster wurde mochten. De boargemasters Michiel
Alma fan Doanjewerstal, Ties Elzinga fan Himmelumer Aldefurd, Bernard Holtrop fan
Idaarderadiel en Michiel Marijnen fan Haskerlân fetten it etiket ‘Rijpstra-boy’ letter as in
geuzenamme op.

As ik it hiele hear oersjoch, is fan de 220 boargemasters, dy’t nei de oarloch troch de Kroan yn
Fryslân beneamd binne, sa’n sechstich prosint, bûten Fryslân berne. Fan dy royale helte komt
sawat 13 prosint út Súd-Hollân, de grutste Fryske boargemastersleveransier, wylst Grinslân
mei 10,5 prosint op it twadde plak stiet. Dat betsjut fierders dat fan alle yn Fryslân nei 1945
beneamde boargemasters 40,5 prosint yn Fryslân berne is. Nea is immen dy’t yn Limburg
berne is, hjir ta boargemaster beneamd, ek net yn de fjouwer jier dat Limburger Loek Hermans
hjir kommissaris fan de keninginne wie. Yn de persoan fan Louw Hoogland, yn 1969-1975
boargemaster fan Skylge, hat Fryslân Limburg, Brunssum om krekt te wêzen, al de earste
Fryske en PvdA-boargemaster levere. Dy Fryske boargemaster om utens makke dêr op kosten
fan in pleatslike oannimmer in tal bûtenlânske reizen, wat yn alle gefallen sjen lit dat syn
ynboargerjen dêr minder kinnen hie. 

Yn de tolve-en-heal Fryske jierren fan kommissaris Hedzer Rijpstra, 1970-1982, waarden 47
boargemasters beneamd, mei dêrûnder foar it earst in frou. Fuortendaliks nei de earste
beneamings dêr’t Rijpstra mei oer kediisd hie, dy fan Henri Mumsen út Rijswijk, dy’t yn
Drylts beneamd waard, en dy fan Jan Pastoor út Wassenaar, dy’t boargemaster fan Warkum
waard, skreau de FNP in brief oan minister Beernink, partijgenoat fan de kommissaris, om
him witte te litten dat de partij ‘in hoge mate verontrust en ontstemd is door het recente beleid
inzake de benoeming van enkele burgemeesters in Friesland’. Dat brief hat net echt holpen, yn
1981 folge dan ek op ‘e nij in swartboek. Fan mar, of, it is mar hoe’t men it besjocht, dochs
noch in tredde part fan de boargemasters, dy’t yn it tiidrek fan Rijpstra beneamd waarden, stie
de widze yn Fryslân. Under dy 47 nije boargemasters wienen 28 CDA’ers, doe noch foaral
ARP’ers en CHU’ers, mar 11 leden fan de PvdA en 8 VVD’ers te finen. Oare partijen krigen
hielendal gjin kâns ûnder CHU’er Rijpstra, dy’t yn de lêste boargemastersfakatuere dêr’t er
mei te krijen hie, ek perfoarst in CHU’er beneamd ha woe. Dat slagge mei de beneaming fan
Aad van Dulst yn Tytsjerksteradiel. Net sa’n langduorjende oerwinning want dy soe nei
fjouwer jier alwer ferdwine, doe’t er ta boargemaster fan de Haarlemmermeer beneamd waard.

Hoe lei it lân der hinne ûnder de foargonger fan Rijpstra as kommissaris, de liberaal Harry
Linthorst Homan, dy’t fan 1945 oant 1970 kommissaris wie, en syn ek al liberale opfolgers
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Wiegel, Hermans, Nijpels en Jorritsma, dy’t de hast tritich jier nei Rijpstra foar har rekken
namen en noch nimme?  Der moat trouwens betocht wurde dat it tal Fryske gemeenten, en
dêrmei boargemasters, op 1 jannewaris 1984 fan 44 werom gie nei 31 en sûnt 1 jannewaris fan
dit jier noch 27 is, om meikoarten noch fierder te sakjen nei it tal fan 25 gemeenten c.q.
boargemasters.

Linthorst Homan hat yn syn 25 jierrige amtsperioade mei 91 boargemastersfakatueres te krijen
hân. Dat is relatyf itselde tal, as dêr’t syn opfolger mei te krijen hie. Gau nei de oarloch
koenen 28 al yn of foar de oarloch beneamde boargemasters har amt fuortsette of wer
oppakke. Dy lit ik fierder bûten beskôging, nei noch opmurken te hawwen dat 28 fan de 44 yn
ferliking mei de tsien oare provinsjes, in leech tal neamd wurde kin. Yn Fryslân krige it
heechste persintaazje fan de boargemasters yn de alve provinsjes, te witten 39 prosint, nei de
befrijing dien. Dat seit, sa makket Romein yn syn Burgemeesters in oorlogstijd dúdlik, mear
oer de suvering, as oer de provinsjale ferskillen yn it hâlden en dragen fan dy boargemasters.
No goed, dat hat west. 

Njoggen fan de Fryske boargemasters makken yn de tiid fan Linthorst Homan promoasje fan
in lytse nei in gruttere Fryske gemeente. Fan de mei-elkoar 91 beneamings is goed de helte,
sa’n 55 prosint, yn Fryslân berne. Dat is it dûbele fan de beneamings yn kommissaris Rijpstra
syn tiid. En hoewol’t in berteplak lang net alles seit, liket it dochs op syn plak om it yn dit stik
fan saken oer de ‘ontfriesing’ fan it lokaal bestjoer yn it tiidrek-Rijpstra te hawwen. 

Fan de 91 Homan-boargemasters wie goed de helte, mei-elkoar 43 boargemasters, fan it CDA,
of winliken fan ien fan de gearstallende dielen fan dy partij, te witten de ARP en CHU en yn
Boalsert en letter ek Haskerlân de KVP. De PvdA levere 34 boargemasters, de VVD fjouwer en
tsien boargemasters wienen yn dy jierren noch partijleas. De PvdA levere 37 prosint fan de nij
beneamde boargemasters. Dat persintaazje falt yn de tiid fan Rijpstra werom nei 23 prosint.
De lêste partijleaze magistraat ûnder de boargemasters, Jacobus Anker yn 1956-1978
boargemaster fan Utingeradiel en dêrfoar sûnt 1945 fan Skiermuontseach, gie yn 1978 mei
pensjoen. Sûnt dat jier, mar feitlik al lang dêrfoar hat it om boargemaster te wurden in betingst
west om partijlid te wêzen. Hoewol, ferline jier hie Flylân de Fryske primeur om in partijleaze
boargemaster út te sykjen, de âld-SP’er Yorick Haan. En fierder is it ek mooglik om it
partijlidmaatskip op te sizzen as men ien kear boargemaster is. Dêrfan binne Hans Lesterhuis
fan Eaststellingwerf en Jo Bosma fan Lemsterlân de foarbylden. 

Ik kom by it tiidrek nei Rijpstra, mar leafst fjouwer VVD-kommissarissen efter elkoar. Yn
1982 oant 1 febrewaris 1994 Hans Wiegel, dêrnei oant 3 augustus 1998 Loek Hermans, en yn
1999 oant 1 maaie 2008 Ed Nijpels en sûnt 16 maaie 2008 John Jorritsma. Dy fjouwer
baasmannen hawwe it oant no ta drok hân om de Kroan mei-elkoar 82 boargemasters yn
Fryslân beneame te litten. Dat sifer lit, ek al is it tal gemeenten ûnderwilens lytser wurden,
sjen dat it tal fakatueres troch de jierren hinne wakker lyk bliuwt. De waarnimmende
boargemasters, dêr’t it op’t heden fan tilt, slút ik trouwens út, om’t it per definysje om in
tydlike ynfolling giet en de beneamingsproseduere hiel oars as by in Kroanbeneaming ferrint.
Ta de 82 boargemasters dy’t ûnder Wiegel en syn opfolgers beneamd binne, hearre ek dy
boargemasters dy’t per 1 jannewaris 1984 nei de weryndieling fan dy jierren yn ien kear
beneamd waarden. ‘Niet iedereen is gelukkig’, sa liet kommissaris Wiegel op 21 desimber
1983 by it beëdigjen fan de alve nij beneamde boargemasters witte. Dat gou grif foar Woudy
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Veenhof, boargemaster fan Barradiel en troch Wiegel net frij fan seksisme ‘het bloemetje in
het geheel’ neamd. Hja rekke as iennichste har baan kwyt en soe ek earne oars it
boargemasterskeatling net wer oer de skouders krije. Veenhof, dy’t ta argewaasje fan guon,
har leave lytse hûntsje altiten en oeral mei hinne naam, wie de earste froulike boargemaster yn
de Fryske skiednis. Nei 1983 soenen noch 14 beneamings fan froulju ta boargemaster yn
Fryslân folgje. Dat tal betsjut dat yn de Fryske tiid fan Wiegel en syn trije opfolgers sawat 15
prosint fan de Fryske boargemasterbeneamings oan de manlike gadingmakkers foarby gie.
Datselde persintaazje meitsje froulju trouwens fan alle op it stuit sittende kroanbeneamde
boargemasters yn Nederlân út. Fryslân komt op’t heden mei tweintich prosint froulike, troch
de kroan beneamde, boargemasters, boppe dy lanlike trochsnee út.

Wêr komme de 82 boargemasters fan nei it begjin fan de tachtiger jierren wei?  In lyts tredde
part komt út Fryslân, de Grinslanners komme mei in lyts seisde part op it twadde plak, direkt
folge troch de Súd-Hollanners en dêrnei de boargemasters dy’t yn Gelderlân berne binne.
Noard-Brabân, Utert en Seelân kinne net earlik grossiers yn Fryske boargemasters neamd
wurde. Dat binne noch earder Noard-Hollân en Oerisel. It tal Friezen yn it Fryske
boargemasterscorps is, sa kin konkludearre wurde, nei’t dat yn it earste tiidrek fan nei de
oarloch noch in dúdlike mearderheid útmakke, yn de perioade Rijpstra werom sakke nei noch
gjin tredde part. Dat nivo bestiet noch altiten. Net feroare is dat Súd-Hollân en yn it twadde
plak Grinslân, de foarnaamste rekrutearringsgebieten foar Fryske boargemasters binne. Dat
hat fansels syn reden. Súd-Hollân is dè bestjoersprovinsje fan ús lân, wylst Grinslân as
buorprovinsje bygelyks mar leafst fiif fan de sân nei-oarlochske boargemasters fan it
Skiermuontseach levere hat. Sa hat de Grinslanner anneksaasje fan dat begearde eilân syn
praktyske útwurking krigen, sûnder dat de provinsjale grinzen dêrta feroare hoegden te
wurden. Binne Fryske boargemasters by in fuortsetten karrière oarsom ek benammen yn Súd-
Hollân en Grinslân bedarre? Nee, dat is net it gefal. Fan de 50 boargemasters dy’t har
boargemasterskarrière sûnt 1945 bûten Fryslân fuortset hawwe, binne der acht dy’t dat yn
Súd-Hollân en mar trije dy’t dat yn Grinslân dienen. Dy tallen hawwe fansels ek te krijen mei
promoasjemooglikheden dy’t Grinslân mei syn yndertiid foaral lytsere gemeenten de Friezen
net biede koe. Mar mooglik seit it ek wat dat nimmen fan de yn Fryslân berne boargemasters
syn amt yn Grinslân fuortset hat. En mar twa yn Fryslân berne boargemasters hawwe har amt
yn Súd-Hollân fuortset. It hat der suver wol wat fan dat de Friezen it leafst wat ticht by hûs
bliuwe. Ik stel dat fêst. 

Hokker partijen slaggen der yn om sûnt mids 1982 in boargemasterspost yn Fryslân te
bemachtigjen?  It CDA wit mei 29 beneamings krekt syn giele trui oant no ta te behâlden, hast
ynhelle troch de PvdA mei 26 beneamings, dat is 31 prosint fan alle beneamings, dochs wer
acht prosint mear as yn de santiger jierren, en de VVD kin achttjin kear in
boargemastersbeneaming fiere. Wienen der foar 1970 noch tsien partijleaze beneamings,
krigen ûnder kommissaris Rijpstra allinne fertsjintwurdigers fan foaral it CDA, en aardich
minder fan PvdA en VVD in kâns, no hâlde it CDA en de PvdA elkoar yn lykwicht, wylst de
VVD kwalifiseard wurde kin as fleurige twadde runner-up. Dêrnjonken is, sa’t ik al opmurk,
sûnt jierren de earste partijleaze boargemaster wer beneamd, en wurde de saneamde lytse
partijen net langer hielendal útsluten. D66, CU en FNP mochten de ôfrûne jierren mei-elkoar
ûnderwilens acht boargemasters yn Fryslân leverje. Soks hat hiel wat minder mei de politike
sinjatuer fan de lêste fjouwer kommissarissen te krijen en likemin mei de ûntjouwings yn it
elektorale lânskip, as wol, lykas ik al opmurk, dat de trochsnee-gemeenteried, dy’t no sa’n
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lytse tweintich jier in hiel wat swierder gewicht yn de beneamingsproseduere hat, amper noch
belangstelling foar de politike kleur fan de boargemasterskandidaat liket op te bringen.

Ik set de politike sinjatuer troch de jierren hinne noch even op in rychje. De dia makket de
ûntjouwing moai dúdlik. It CDA, syn foargongers ynbegrepen, is sûnt 1945 de grutste
leveransier fan Fryske boargemasters, mar nimt yn belang wat langer wat fierder ôf. Dêr
foaroer binne PvdA en VVD ridlik konstant. It skift oare partijen is aardich wichtiger wurden.
En dêrmei folgje de boargemasterbeneamings, begryplikerwize op ôfstân, de trochgeande
feroarings yn it elektorale lânskip.

En lit ik om te ferlykjen de fungearjende Fryske kroanbeneamde boargemasters sette njonken
alle Nederlânske kroanbeneamde boargemasters per 1 july 2011.  Dan falt it op dat it CDA en
de VVD leger skoare as yn Nederlân yn trochsnee en de PvdA en partijen lykas D66,
GrienLinks en CU krekt heger. Dat is dochs opmerklik en fansels noch mear as dy sifers
bygelyks njonken de útslaggen foar de lêste Keamerferkiezings set wurde.  It kin allinne mar
ynhâlde dat de kânsen om as CDA’er of PvdA’er boargemaster te wurden lytser wurde sille.
Utsein as gemeentlike betrouwenskommisjes en gemeenterieden bliuwend amper of gjin
boadskip oan de politike kleur fan de gadingmakkers nei it boargemasterskip hawwe. 
 
Ik ha noch even krekter sjoen nei de Fryske boargemasters dy’t nei 2001 beneamd binne, dat
wol sizze nei’t de gemeenteried it wetlik foech ta foardragen fan de nije boargemaster hat. Yn
dy sawat tsien jier binne yn Fryslân 28 boargemasters beneamd. Noch gjin fyfte part fan dy
boargemasters is yn Fryslân berne. Op dat punt is de ûnder Rijpstra ynsetten ‘ontfriesing’
allinne mar fierder tanommen. Allinne der falt ek wat oars op. Fan de boargemasters dy’t de
Kroan nei 2001 yn Fryslân beneamd hat, hat goed de helte foar syn of har beneaming in
bestjoerlik-politike funksje yn Fryslân ferfold. As mei oare wurden nei it eardere wurk fan de
nij beneamde boargemaster sjoen wurdt, kiest de trochsnee Fryske gemeenteried dochs graach
foar in bekende út it eigen fermidden. 

Hoe leit it lân der foar alle Fryske kroanbeneamde boargemasters fan nei de oarloch hinne? De
sifers meitsje dúdlik dat de Kroan troch de jierren hinne ek al graach yn Fryske fakatueres lju
beneamde dy’t dan mooglik wol net yn Fryslân berne wienen, mar wol ûnderfining yn Fryslân
opdien hienen. Yn de earste jierren nei de oarloch makke in Fryske boargemaster boppedat
gauris promoasje yn Fryslân sels. Dat wie mei it gruttere tal gemeenten en it ferskaat yn
omfang fan dy gemeenten ek krekt wat makliker as tsjintwurdich it gefal is, hoewol’t resinte
beneamings yn It Hearrenfean en Tytsjerksteradiel wat oars tinken dogge. Tsjintwurdich is it
faak in wethâlder, en dêrfan binne der ûngefear likefolle dy’t dat amt yn of bûten Fryslân beset
hawwe, dy’t it paad nei it boargemasterskip wit te finen. Mar yn it folsleine
boargemasterscorps fan nei de oarloch hawwe de measte Fryske boargemasters, in goed tredde
part, it pearse segmint yn de figuer, noch altiten in boargemasterseftergrûn, wylst de
boargemasters mei in gemeentlik-amtlike eftergrûn, it sêftgiele partsje, dêr flak efteroan
komme. Fan dy lêste kategory is nei 2000 trouwens noch mar ien eksimplaar yn Fryslân
beneamd. Fan de boargemasters mei in boargemasters- of wethâlderseftergrûn hat krekt de
mearderheid dy eftergrûn yn Fryslân opdien. Sa waarden de lêste tsien jier bygelyks de Fryske
wethâlders Bearn Bilker yn Kollumerlân, Arno Brok yn Snits, Aucke van der Werff yn It Bilt,
Fred Veenstra yn Frjentsjerteradiel, Marga Waanders yn Dongeradiel  en de deputearren Sicko
Heldoorn yn Opsterlân en Gerard van Klaveren yn Weststellingwerf, beneamd. Sa’t ik al
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opmurk, it hat der in soad fan dat in ried it leafst yn see giet mei immen dy’t al min ofte mear
bekend is en boppedat net te fier fan it riedsfermidden ôf stiet. Men kin en moat jin ôffreegje
oft dy beskate feilige yntrovertens fan it politike bedriuw op’en doer de kwaliteit fan it
iepenbier bestjoer wol echt foarút helpt. Boppedat is it wat spitich foar al dy eardere
wethâlders dat it boargemasterskip no krekt wat langer wat mear en op mear as ien punt op it
wethâlderskip begjint te lykjen.

Konkludearjend kin sein wurde dat de hjoeddeiske Fryske boargemaster minder faak yn
Fryslân berne is as kollegae fan foar 1980, dat past fansels ek by de oer it algemien bot
tanommen mobiliteit, mar tagelyk dat de Fryske ûnderfinings fan de hjoeddeiske
boargemasters dêr foaroer grutter binne as dy fan har eardere kollega’s fan in tritich, fjirtich
jier ferlyn. De kâns dat men boargemaster yn Fryslân wurdt, hat de ôfrûne 65 jier it grutst west
foar mannen fan tusken de tritich en fjirtich jier, berne yn Fryslân, lid fan it CDA of ien fan de
foargongers fan dy partij, en mei in foarskiednis as boargemaster, wethâlder of deputearre en
earder ek amtner, en dan benammen gemeente-amtner.     

En wat bart er as men ienris boargemaster is? Dan hâldt twafyfte part dat twa sittingsterminen
yn ien en deselde gemeente fol. In lyts tredde part hâldt it sels langer fol, wylst likernoch
likefolle boargemasters it nei ien sittingsperioade wol sjoen hat. In tredde part en dêrmei
fierwei it grutste part hellet syn of har pensjoen yn Fryslân, goed 15 prosint kriget yn Fryslân
in gruttere gemeente en in fyfte part wurdt boargemaster bûten Fryslân. Hast fjouwer kear
faker bûten, as yn Drinte en Grinslân. En sa’t ik al sei, it is opmerklik dat Grinslân, dat net de
minste leveransier fan Fryske boargemasters is, oarsom, amper Fryske boargemasters hat. 
Komt de leafde dan allinne fan de Grinslanners, of giet it mooglik dochs om in komplot,
grutter as allinne dat fan Skiermuontseach? It binne ommers ek krekt de Grinslanner
boargemasters yn Fryslân dy’t roppe dat de trije Noardlike provinsjes fusearje moatte. De
boargemasters Apotheker, Fennema en Middel, alle trije Grinslanner fan hûs út, hawwe dat
lûd hearre litten. Oant no ta is de winsk fan dy trijekaart net realiseard, mar ik soe der net fan
opsjen, as dat yn de takomst noch bart. Mar dêrmei bin ik al by it twadde part fan Churchill
syn sizzen oankommen, te witten dat it dreech is ‘to look further than you can see’. Dat betsjut
dat ik ophâlde moat. 

Mooglik dat guon no tinke dat dit it momint is om J.C. Bloem oan te heljen, mar ik doch dat
net. Nee, ik beslút mei it sitearen fan de Súd-Afrikaanske dichteresse Antjie Krog.

So het ons verby gegaan geëindig
asof ons nooit was nie
soos vroegskemer saamflonker om die sterkool van die son
die pit rokend uitdoof en versmelt in stapels kerse soos wolke
die swaels uit trekkende somers skroei
en die winter vergaan in ‘n bruisende vloed van bloeisels
die pyn net ‘n kabbeling in my oë
-van al my woorde kon ek nie een wakker vind
kon nie een die einde met my deurwaak
‘n weeklaag swel stom in die bome
ons was te min om dood te gaan
ons kon net oorgaan verbygaan
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soos die einde van ‘n frase
tot jy en tot ek - êrens bo en weg
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