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EUROPA EN HET DORPSHUIS 
Als ik naar mün werk rüd over de A2, staat er een bord langs de weg dat aangeeft hoe ver het nog is 
naar Kopenhagen of BerlÜn. Dat geeft een goed gevoel, ik word serieus genomen, ik zou best iemand 
kunnen zün die iets heeft aan deze mededeling. Bovendien word ik ook intellectueel gerespecteerd: die 
plaatsen staan genoteerd als Kebenhavn en Berlin. Ais algemeen ontwikkelde Europeaan koers ik ver
der richting de afslag Hilversum. De N201 op, het Amsterdam-Rünkanaal over en direct daarna de 
afslag Loenen. In Loenen aan de Vecht staat het prachtig klein oud raadhuis van de gemeente, direct 
aan de Vecht gelegen. Ik ben daar raadsgriffier en houd mü bezig met de implementatie van het dua
lisme. In mün kamer zouden een schilderü van een theekoepel en een kalender van Herman Brood 
eigenlük moeten wüken voor de portretten van 0.). Elzinga en Thom de Graaf. 
Maar zovër wil ik niet gaan. Een plek aan de wand wordt meestal ingeruimd voor mensen die een ide
aal hebben verwezenlÜkt. Het dualisme is er nog niet. Dat verkeert nog in de fase van de strüd om de 
nieuwe macht. 

Naar mün schatting telt Nederland minstens 150 gemeenten van minder dan 10.000 inwoners. 
DikwÜls ZÜn die dorpen of stadjes heel prettige plekken. Maar de minister maakt zich traditioneel zor
gen over wat tegenwoordig 'bestuurskracht' heet. Hoe kunnen zulke kleine aantallen inwoners en hun 
besturen een voorzieningpeil in stand houden dat tegemoetkomt aan de hedendaagse behoefte? Hoe 
brengen zo weinig mensen genoeg inkomsten in het laatje om een all round ambtelüke organisatie op 
te tuigen die zorgt dat de parttime wethouders en de vrüetüdsraadsleden niet al te domme besluiten 
nemen? Onze eigen Boele Staal stelde in een interview in Elsevier dat Nederland lüdt aan een veel te 
hoge bestuursdichtheid. Herindeling is het parool. 
Boele heeft gelük en Thom ook. Maar herindelen en dualiseren tegelük is een heel moeilüke opgave 
voor de lokale democratie. En in een kleine plaats is die democratie een hele directe. Vergeleken met 
een grote gemeente (of stadsdeel: Slotervaart in Amsterdam heeft 45.000 inwoners) houdt een veel 
groter percentage van de inwoners zich bestuurlük bezig in de raad of daarbuiten. Geen sprake van 
kloof. BÜ ons zit de publieke tribune altüd vol. Hoezo besturen op hoofdlünen om meer tüd vrü te 
maken voor contacten met de medeburgers? De uitvoering van beleid in handen van het college laten? 
Over die uitvoering maken juist al die inwoners zich druk met elkaar. 

Begrüp mü goed: ik ben een voorstander van de dualistische werkwÜze. Maar ik vind dat er een 
wezenlüke kloof bestaat tussen de Haagse, D66-geïnspireerde, naïeve theorie en de charmante, fruste
rende, buitengewoon realistische praktük van de kleine gemeente. En ook, dat het heel veel moeite 
waard, zou ZÜn om met man en macht te bouwen aan de versterking van zoveel gemeenten -niet 
alleen de hele kleintjes- die geconfronteerd worden met de combinatie van de invoering van het dua
lisme, het referendum, de gekozen burgemeester en de terechte wederopstanding van de herindelings
gedachte. Een sterke gemeentelüke democratie als fundament voor de Haagse, voor de Europese, juist 
als klus voor D66. 

Terug naar huis staat er niet meer zo'n inspirerend internationaal bord langs de weg. 
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