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J.O. VAN KETWI CH VERSCHUUR 

Hoofd der gemeente eist hoofd voor<;itter 

De hartenkoningin in Alice in 
Wonderland had slechts één oplos
sing voor elk probleem: 'Off with 

his head'. 

De persberichten rond het ontslag 
van de burgemeester van Doorn 

wekken de indruk dat de Doornse 

gemeenteraad even weinig nuances 
in zijn oplossingen legt. Nog spijti

ger is dat de nuances evenmin aan

wezig lijken bij de 0'66-ers die zich 

ex officio over deze kwestie hebben 

uitgesproken. 

Wat is het probleem? De 0'66-er A. 

B. F. Elias wordt in november door 

de 0 '66-minister voorgedragen 

voor benoeming tot burgemeester 

in Doorn. De gemeenteraad van 
Doorn toont zich ontevreden, want 

het profiel vroeg om een vvo-er. 

Maar ja, da t kan j e gebeuren met 
een systeem van benoemde burge

meesters. Na een halfjaar zegt Elias 

zijn partijlid maatschap op, omdat 
hij zich binnen 0'66 politiek niet 

meer thuis voelt, zonder overigens 

lid te worden van een andere partij . 

De gemeenteraad verwijt hem : 
- dat hij niet meer in een politiek 

hokj e past; 
- da t hij gebrek aan loyaliteit voor 

zijn partij toont; 

dat hij de vraag niet beant
woordt hoe hij als kleurloos bur

gemeester inhoud denkt te geven 
aan zijn functie. 

En: eist zijn vertrek. 

Na overleg met de Commissaris der 

Koningin en de minister neemt 

Elias ontslag. De plaa tselijke D'66-

er in de raad zegt het volgende: 
'Natuurlijk is het toegestaan van 
partij te veranderen. Toch maakt 

het verschil of j e dat doet als ge

woon lid van een partij of in een 
functie die j e door j e partij hebt ge
kregen'. Frans R ogier constateert 

met spijt in de 'o ' raad' , dat roye
ment van Elias helaas niet meer 

mogelijk is. Onze partijvoorzitter 

schrijft in het Utrechts Nieuwsblad 
over Elias: 'iemand die voor of na

mens de partij een vertegenwoor
digende of bes tuurlijke functie be

kleedt', en 'een ambt, dat hij zon
der zijn 0 '66-lidmaatschap onge
twijfeld nooit had kunnen aanvaar

den'. En ook Kohnstamm eist het 

hoofd van Elias. 

Nog afgezien van het feit dat het 

lidmaa tschap van 0 '66 nu niet di

rect het beste . vertrekpunt is voor 

een burgemeestersloopbaan, zitten 

er twee fouten In deze redenerin
gen. 

Ten eerste zit geen enkele burge

meester op zijn stoel voor of namens 
de partij. Hij is niet gebonden aan 

de partijlijn, zelfs niet aan d e ver
kiezingsprogramma's; hij is ook po

litiek, totaal onafhankelijk. 

T en tweede is de politieke kleur niet 

de enige eis die aan een burge

meester gesteld moet worden. Hoop 
ik. Doorn is een gemeente, waar 

geen enkele fractie d e meerd erheid 
heeft in de raad en waar - zoals in 

veel kleinere gemeenten - eerder 

een bepaald type burgemester op 
zijn plaats is dan een bepaalde poli

tieke kleur. Er zijn overigens geen 
'geheide' 0'66-gemeenten. 

H et komt vrij geregeld voor dat 

een burgemeester van politieke 

kleur verandert. Ik ken het geval 
van d e PVDA-burgemeester van 
Groningen, die overstapte naar een 

prominente rol in Ds'70 en om die 

reden ontslag nam. Een naar mijn 
mening verstandig, maar niet zon

der meer geboden besluit. M.aar in 

alle (?) andere gevallen blijft de 

burgemeester gewoon zitten. H et is 
toch ook te gek datje goed met een 

burgemeester kan opschieten zo

lang hij lid van de PPR is, en niet 
meer a ls hij overstapt naar de PVDA. 

Ook 0 '66 heeft door een overstap 

burgemeesterscorps zien 
groeien. 

Nogmaals: het veranderen van 

politieke kleur moet kunnen, als de 

politieke samenstelling van de ge

meente niet per se om een burge

meester van één bepaalde partij 

vraagt, en zolang een burgemeester 

overstapt naar een fatsoenlijke par-

tij . 

Waarom zou partijloosheid d an 
niet kunnen? In het verleden waren 

er burgemeesters die uit principiële 
overwegingen hun lidmaatschap 

beëindigden direct na hun instal
la tie. Van dat moment af werden 

zij immers geach t boven de p artij en 
te staan. 

0'66 moet geen claim op zijn bur

gemeesters leggen. 0'66 moet niet 
denken dat een 0 '66-er namens de 
partij zijn functie bekleedt. De 

loyaliteit die van een 0 '66-burge

meester gevraagd kan worden, is 
dezelfde als die van elk ander par

tijlid. 0'66 kan bovendien niet doen 

wat Kohnstamm doet: een claim 

leggen op een door een 0 '66-er ont

ruimde stoel. Als de gemeenteraad 

var 

hij 

we: 

Inc 

en 

Z02 

elk 

ger 

een 
ma 

wei 
ierr 

Bij 
a ll( 

grc 

ma 

Bij 

stu 

het 
ZOI 

lib. 
lib. 

pel 

sch 

rUl 

rec 

ces 
fas. 

we 

pre 
ov( 

me 

in, 
mo 

dw 

aal 

hOI 



'dat 

eke 
Ival 
ran 
~en 

die 

liJn 
)n

' m 

de 
t is 
:en 

lO
I 
.iet 
) A. 

lap 
len 

a n 
de 

~e

·tij 

ter 
1r-

an 
en 
I tie 
.'lP 
11-
en 

en 

Ir
I 

e t 

::le 
) e 

e
l S 

r-

;n 

idee'66 1 jaargang 4 1 nummer 4 1 december 1983 1 blz. 121 

van Doorn verstandig is, probeert 

hij via de weg van een vertrou
wenscommissie zelf de keuze van 

J. G L AST R A V AN L O O N 

Indelingen dwingen 

Indelingen brengen niet alleen orde 
en overzichtelijkheid in de wereld, 
zoals toen de dag en de nacht van 
elkaar werden gescheiden, ze leg
gen ook iets op, zodat bij voorbeeld 
een Amerikaan een heel ander ie
mand is dan een Europeaan, hoe
wel een Duitser ook een heel ander 
iemand is dan een Fransman enz. 
Bij iedere indeling raakt een aantal 
andere indelingen op de achter
grond. Soms verdwijnen ze hele
maal uit het gezichtsveld. 
Bij lezing van het speels getoonzette 
stukj e van Wiero Beek bekroop mij 
het gevoel da t daarin toch ook 
zoiets aan de hand was. Links en 
liberaal, eerst een periode met een 
liberale nestgeur, toen een linkse 
periode, eerst de behoefte maat
schappelijke verstarringen op te 
ruimen en het verlangen meer di
rect-werkende democra tische pro
cessen te bewerkstelligen, toen een 

fase waarin minder de creatieve 
werking van het democra tische 
proces en meer de taken die de 
overheid op zich zou moeten ne
men, werden benadrukt. Er zit iets 
in, iets waar we bliksems goed voor 
moeten uitkijken zelfs, maar ver
dwij nt zo niet tegelijkertijd een 
aantal wezenlijke zaken achter de 
horizon? 

een zo goed mogelij ke nieuwe bur

gemeester te beïnvloeden. 
Wat mij betreft : ik hoop dat het een 

Waar zijn opeens de zorg voor het 
na tuurlijke milieu, het gevaar da t 

de techniek baas in plaats van 
knecht word t, de noodzaak van in
dustriële vernieuwing maar ook 
van humanisering en herwaarde

ring van de arbeid, het belang van 
kleinschalige bedrijvigheid , de 
wenselijkheid van meer echte de
centralisatie, de beklemtoning van 
de mens in al zijn verscheidenheid 
als de belangrijkste bron van ver

nieuwing, de positieve tolerantie en 
de persoonlijke verbondenheid van 
mensen met elkaar (in tegenstelling 
tot de abstrac te, generaliserende so
lida ritei t die door het socialisme 

word t beklemtoond ), waar zijn die 
opeens gebleven? Waren dat dan 
alleen maar schuimkopjes aan de 
oppervlakte of waren zij door één 
krachtige onderstroom met elkaar 
verbond en? 
Ik meen dat dat laatste het geval 
was. Da t wij ons ook niet een beetje 
meer links of een tikkie meer rechts 
in het politieke spectrum hebben 
opgesteld, maar uit waren op fun
damentele (en daarom langademi
ge inspanningen-vereisende) ver
anderingen van een maatschappij 
die onder het toenemende gewicht 
van het technisch en organisato
risch steeds efficiënter produceren 
van steeds meer materiële welvaart 
in steeds meer belangengroepen uit 
elkaar d reigt te vallen. 
Ik meen bovendien da t die hoofd-

D'66-lid zal zijn . 

juli 1983 

zaak door bijzaken op de achter
grond is geraakt. Wij zijn intern te
veel een afspiegeling geworden van 

de maatschappelijke verdeeldheid 
van deelbelangen en specialistische 
deskundigheden, waarvoor telkens 
een andere groep het onderste uit 
de kan probeert te halen. Naar bui
ten toe hebben we de indruk ge
wekt dat meeregeren voor ons be
langrijker was geworden dan het 
tot stand brengen van staatkundige 
en maatschappelijke hervormin
gen. 
Beide ontwikkelingen kunnen wor
den gebracht onder de noemer van 
'de behoefte om te scoren' of aan 
'instant-bediening en het verlies 
aan maat, afweging en relativiteits
zin da t daarmee samengaat' die 
Beek signaleert. Ik sluit mij bij zijn 
waarschuwing tegen die behoefte 
en neigingen van harte aan. Juist 
daarom zou ik echter niet graag 
zien dat het werd opgevat als alléén 
maar een kwestie van iets meer 
links of iets meer liberaal zijn. Het 
lijkt me zelfs da t aan een aantal 
van de zaken die ik hierboven 
noemde een zekere urgentie niet 
kan worden ontzegd. 

september 1983 


