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DE BURGER EN DE VAD.ER 

Je ouders. kies je niet Met hen moet je het gewoon maar doen. Dat is een onomstotelijk gegeven, daar 
helpt geen lieve moeder aan. Toch .was er een tijd, de zestiger jaren vim de vorige eeuw, waarin we 
met grote hartstocht alle waarheden van onze opvoeding probeerden om te stoten. De antiautoritaire 
opvoeding deed opgang in een ultieme poging de genagelde positie van ouders te ondergraven. In die 
tijd ging mijn vriend Ferdinand, een mooie Hongaar met een prachtig gebit en ook bij hitte steevast 
gehuld in bontjas, werken in een antiautoritaire crèche. Uit overtuiging, als maatschappelijk bewuste 
onderbreking van zijn activiteiten in de LSV8. Hoewel de schittering van zijn overtuigde verhalen impo· 
ne!!rde, vond ik het zelf wel jammer dat hij een voortand miste, weggehamerd door een bromtol. In 
diezelfde tijd ontstond 0'66 (die hoge komma!). Geen wonder dat in onze kroonjuwelen de parel prijkte 
dat iedere politicus gekozen moest worden. Alle bestuurlijke autoriteit moest rusten op het mandaat 
van de kiezer. 

Nu lijkt het erop dat we een gekozen burgemeester krijgen. Zelf vind ik dat een beetje jammer. We 
hadden beter ~n logischer- kunnen beginnen met de gekozen MP. Volgens mij ontleent de kiezer meer 
zelfbewustzijn aan zijn voorkeur voor landelijke politici dan aan stemmen op wethouders of burge
meesters. Dat spreekt uit de opkomstcijfers en dat ligt voor de hand: televisie brengt dagelijks de 
nieuwtjes uit Den Haag. De lokale media spelen een ondergeschikte rol in de opinievorming. Daarnaast 
kent op landelijk niveau het dualisme een bijverschijnsel dat duidelijk het bestrijden waard is: het 
gebrek aan zeggenschap van de kiezer over de samenste/Jing van het kabinet De verkiezingsuitslag 
geeft daarover nog steeds nauwelijks indicatie, de gekozen MP zou erg helpen dit mankement te 
bestrijden. 
Maar goed, de gekozen burgemeester past beter bij de oester van de antiautoritaire tijdgeest van de 
zestiger jaren waarin dezé parel aan de D66-kroon zich vormde. Want er is een belangrijk verschil tus
sen een minister-president en een 'burgemeester: de laatste is dichterbij. De straten, de pl9ntsoenen en 
de pleinen waarover wij dagelijks lopen zijn vaker naar een burgemeester genoemd dan naar een 
minister-president 

in de psychologie van het politieke denken is de paradox opvallend, dat de meest nabije magistraat 
-de vader- van het voetstuk van de kroonbenoeming moet worden getrokken, ook al heeft dat demo
cratisch niet het effect van een gekozen MP. Kennelijk is die bijkans Oedipale gedachte inmiddels voor 
de meerderheid in de Kamer onweerstaanbaar of onverkoopbaar. 
Ik hoop dat ik daarin gelijk heb, want er bestaat nog een andere, veel zuurder mogelijkheid voor het 
plotselinge succes van dit besnorde D66-idee. Die van het toegeworpen bot aan de onvermijdelijke coa
litiepartner. Onverschillige narigheid in het denken over het lokale bestuur. Met name daar .waar de 
kloof tussen bwger en politiek op zijn smalst is: in de kleine gemeente. De enige plek waar de kiezer 
waarlijk vertegenwoordigd wordt: de gemeenteraad van een kleine plaats. Waar na alle herindelingpe
rikelen de invoering van het dualisme grondig de politiek bestaande bestuurlijke verhoudingen ont
wricht En juist daar waarschijnlijk met het meeste succes een vorm zal vinden. Als men tenminste de 

. tijd en de adem krijgt om die nieuwe orde te vestigen onder leiding van een burgervader of - moeder, 
die zich niet ver.plicht heeft aan een achterban. 
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