
is, profileren zowel Polak als Van Thijn zich,
althans in hun geschriften, als sociaal-demo-
cratische burgemeesters. Ze zijn allebei tijdens
hun burgemeesterschap geconfronteerd met
wat Wim Polak omschrijft als ‘de paradox tussen
het streven naar een andere invulling van de
rechtsstaat en de noodzakelijke handhaving van
die rechtsstaat’. Het is overigens niet zo, dat
deze paradox voor Polak en Van Thijn gepaard
gaat met grote innerlijke worstelingen.
Beide zijn met hart ziel aan de rechtsstaat ver-
bonden. Handhaving van de openbare orde is
een vanzelfsprekende noodzakelijkheid, ook
als die handhaving moet worden bewerkstel-
ligd door massief optreden van de politie.
Nogmaals Polak citerend:’ Stenen zijn geen
argumenten, zelfs niet als ze voor een zoge-
naamd goed doel worden geworpen. En barri-
cades ¬ onder welk voorwendsel ook neerge-
legd ¬ kunnen niet getolereerd worden’. Ed van
Thijn benoemt ‘law and order’ als bij uitstek een
links thema. Het recht van de sterkste mag niet
prevaleren. 

Zowel Polak als van Thijn, worden rond het
‘thema rechtsstaat’ van twee zijden aangevallen.
Aan de ene kant door (zelfbenoemde) ‘kritische
progressieven en chaoten’, die benadrukken dat
‘deze rechtsstaat de hunne niet is’. Overigens
wordt Polak ook vanuit eigen kring bestookt

De combinatie ‘oud-burgemeester en begena-
digd schrijver’ geldt voor zowel Wim Polak als
voor Ed van Thijn. B.M. van Ed van Thijn gaat
(bijna) uitsluitend over de episode van zijn bur-
gemeesterschap van Amsterdam (1983-1994). 
De biografie van Wim Polak beslaat praktisch
zijn gehele leven, al ligt de nadruk ook bij Polak
op het burgemeesterschap (1977-1983). Van
Thijn schreef alleen. Daarmee heeft BM een sterk
autobiografisch karakter. Wim Polak, Amsterdam-
mer en sociaal-democraat, bevat naast eigen stuk-
ken van Polak opstellen van een aantal deskun-
digen, die verschillende aspecten van het leven
¬ privé, de journalistiek, de vertegenwoordi-
gende politiek, de Raad van State en bestuurder-
schap van het Internationaal Instituut voor Soci-
ale Geschiedenis ¬ van Wim Polak belichten.
‘De stukken zijn buitengewoon levendig ge-
schreven en vormen tezamen een kleurrijk en
persoonlijk portret van Wim Polak in zijn tijd’,
zo meldt de achterflap van het boek. Er is geen
woord aan gelogen. 

Het is interessant om te wijzen op de over-
eenkomsten en verschillen tussen deze twee
voormalige burgemeesters. Ondanks het feit dat
de burgemeester er voor ‘alle Amsterdammers’
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�  
Blunders

Naast de krakersrellen, is ook het drugspro-
bleem een thema waar Polak en Van Thijn zich
intensief mee bezig hebben gehouden. Vooral
Van Thijn komt de eer toe, het drugsprobleem in
breder perspectief geplaatst te hebben. Naast as-
pecten van volksgezondheid, moest het drugs-
probleem ook gerelateerd worden aan (de ver-
storing van) de openbare orde. Uiteraard komen
er ook duidelijke verschillen tussen de twee oud-
burgemeesters naar voren. Ik noemde reeds de
schrijfstijl en doelde hier nadrukkelijk niet op
de leesbaarheid van het gebruikte proza. Dat is
bij beide heren dik in orde. Het is interessant om
te bezien, wat er karakterologisch uit dat proza
valt af te leiden. Hoewel ik Wim Polak nooit per-
soonlijk gekend heb en Ed van Thijn via de Am-
sterdamse Partij van de Arbeid slechts zeer zijde-
lings heb meegemaakt en meemaak, komt Wim
Polak na lezing van de biografie naar voren als
‘aimabel en bescheiden’. En Ed van Thijn (soms)
als ‘ijdel en drammerig’. Soms stelt Van Thijn
zich echter ook weer verrassend kwetsbaar op en
maakt hij openhartig melding van zijn blunders.
Zoals de keer dat hij door Adriaan van Dis werd
geïnterviewd en naar aanleiding van een keer
dat hij was overvallen, sprak van een ‘interes-
sante ervaring’.

En dan zijn er natuurlijk de verschillende the-
ma’s die het burgemeesterschap hebben be-
heerst. In het 319 pagina’s tellende boek over en
van Wim Polak, worden welgeteld drie woorden
gewijd aan de multiculturele samenleving. Van
Thijn schrijft in BM uitgebreid over multicultu-
raliteit en racisme. Hij geeft aan de term ‘poli-
tiek correct’ eerder als geuzennaam, dan als
scheldwoord te ervaren. Toch lijkt ook Van Thijn
zich nadrukkelijk te willen verdedigen tegen het
verwijt de schaduwzijden van de multiculturele
samenleving te hebben onderkend en gebagatel-
liseerd. Zo ontkent Van Thijn dat hij het in 1988
uitgebrachte rapport ‘Marokkaanse daders in de
binnenstad’, onder het tapijt heeft willen vegen.
Hij zou de publicatie slechts met veertien dagen
hebben willen opschorten, om met een breder

vanwege zijn bescherming van ‘het grootkapi-
taal’. Naar aanleiding van de grootschalige ont-
ruiming van de Vondelstraat, klinken harde
afkeurende reacties van Jonge Socialisten,
Rooie Vrouwen, Gewestelijk Bestuur en ge-
meenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid.
Opmerkelijk mild en weinig verbitterd reageert
hij op het geraaskal van de partijgenoten.
Door ‘de andere zijde van het politieke spec-
trum’, wordt Polak en Van Thijn regelmatig ver-
weten te permissief te zijn en tot het oneindige
te geloven in dialoog. Er moet krachtdadiger
worden opgetreden tegen het ‘schorriemorrie’.
Dit verwijt treft Van Thijn in sterkere mate dan
Polak. Beide burgemeesters ervaren een sterke
band met hun politiekorps. Ze hebben zich ook
beijverd voor de totstandkoming van zoge-
naamde ‘wijkteams’ in Amsterdam. Polak in de
rol van ‘voorbereider’. En Van Thijn in de rol van
‘afmaker’.

Het is moeilijk om een uitspraak te doen, in
hoeverre Polak en Van Thijn specifiek joodse
burgemeesters waren. Daartoe moet je een dui-
delijk beeld hebben, waarin de joodse burge-
meester zou moeten verschillen van de niet-
joodse burgemeester. Dat beeld heb ik niet en ik
word ook niet geholpen door beide boeken. Feit
is dat beide oud-burgemeesters erkennen sterk
getekend te zijn door de oorlog en de periode
van onderduik. Ook worden zowel Polak als
Van Thijn ‘gehinderd’ door een sterk gevoel voor
wat rechtvaardig en onrechtvaardig is. Polak
schrijft ingetogen ¬ maar nimmer saai ¬ over
deze thema’s. Van Thijn soms wat gezwollen en
pathetisch. Er bestaat een gezamenlijke en grote
afkeer van het bestempelen van ieder willekeu-
rig politieoptreden, als ‘fascistische daad’. In het
bijzonder de radicale kraakbeweging heeft bijge-
dragen aan de inflatie van de term fascisme.
Wanneer je de gevolgen van het fascisme aan
den lijve hebt ondervonden, maakt iedere on-
zinnige vergelijking natuurlijk razend.
Overigens zou natuurlijk ieder beschaafd mens
pijnlijk getroffen moeten zijn door deze vergelij-
king.
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Beide boeken bevatten een uitgebreid naams-
register en overzichtelijke bijlagen, waarin nog
eens rustig kan worden nageslagen hoe de ge-
meenteraad en het college van B&W er ‘toen ook
alweer uitzagen’. Het boek van Polak heeft ook
nog eens een uitgebreid notenapparaat. Beide
boeken vormen een belangrijke en persoonlijke
bijdrage aan de (sociaal-democratische ) ge-
schiedschrijving van Amsterdam en bieden ¬
citaat Wim Polak ¬ een goede kijk op ‘het meest
overschatte beroep van Nederland’. 

onderbouwd bestuursstandpunt van het college
te komen. Er zijn tot op de dag van vandaag wei-
nig mensen die de lezing van Van Thijn geloven. 

Van Thijn bekent zich nadrukkelijk tot het ge-
kozen burgemeesterschap. Al is hij een be-
noemde burgemeester, hij wenst zich duidelijk
als gekozen burgemeester op te stellen. Dit ove-
rigens niet altijd tot genoegen van zijn wethou-
ders. Polak laat zich over de wenselijkheid van
een gekozen burgemeester niet uit. Overigens
begrijpelijk. De discussie was in zijn bestuurs-
periode veel minder actueel.
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