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Een jubileum
Een mooi jubileum: het vijftigste nummer van het Burgemeestersblad, dat
in zijn huidige vorm inmiddels twaalf jaar bestaat. Dat is eigenlijk helemaal
niet veel voor een blad van een zo oude beroepsgroep als de burgemeesters.
Kennelijk was er niet eerder behoefte aan.
Het heeft denk ik alles te maken met de ontwikkelingen in het vak, sorry in het
ambt.
Ontwikkelingen overigens die je in andere beroepsgroepen zoals rechters, artsen en predikanten ook hebt kunnen constateren.
Heel lang was het zo dat wie eenmaal burgemeester, rechter of huisarts was,
doorgaans hard werkte, zijn vakbladen las, vriendschappelijk omging met collega’s, om uiteindelijk op de pensioengerechtigde leeftijd met pensioen te gaan.
Van een stelselmatige bijscholing en/of reflectie op het ambt was geen sprake.
Die tijd hebben we gehad.
Ook burgemeesters dienen jaarlijks bijgeschoold te worden, moeten bezig zijn
met ontwikkelingen in de maatschappij die van invloed zijn op hun functioneren en moeten kennis kunnen krijgen van wat hun collega’s elders in het land
of elders in de wereld hebben meegemaakt. Kortom ook burgemeesters moeten
gewoon professioneel bezig zijn met hun vak.
Een van de middelen om dat te bereiken is het hebben van een eigen blad,
waarin collega’s – dat zouden er overigens meer kunnen zijn; houden burgemeesters er niet van om zelf te schrijven? – vertellen van hun ervaringen, maar
waar ook nadrukkelijk ruimte is voor de mening van buitenstaanders die je met
een frisse blik kunnen wijzen op ontwikkelingen die je zelf nog niet gezien hebt.
Ik zeg met enige nadruk: één van de middelen. Je kunt het je op dit moment
eigenlijk niet meer voorstellen, maar hoe lang bestaan e-mail en internet
nu eigenlijk?! We zijn er al helemaal aan gewend en dat betekent dat we de
dagelijkse snelle berichtgeving via de computer en niet meer via een slechts
enkele malen per jaar verschijnend blad tot ons nemen. Daarvoor heeft het
Genootschap van Burgemeesters dan ook een eigen website en de inmiddels
vertrouwde burgemeestersvakmail.
Dit heeft consequenties voor de inhoud van het Burgemeestersblad. Nieuwtjes
lees je elders. Het Burgemeestersblad is er voor achtergronden, voor bezinning,
voor reflectie en voor nieuws dat je in andere bladen niet tegenkomt. Dat zijn
bepaald geen onbelangrijke zaken. In een haastige en vluchtige tijd als de onze
is daar juist extra behoefte aan.
De redactie heeft er weer zin aan om u periodiek een nieuw nummer van ons
blad te bezorgen dat u op de hoogte houdt van ontwikkelingen, af en toe met
een prikkelende mening komt die tot tegenspraak noopt, en waar u in ieder
geval iets aan hebt bij het werk waartoe wij geroepen zijn.
Wim Zielhuis,
voorzitter van de redactiecommissie

Het Burgemeestersblad is mede mogelijk
door bijdragen van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
de Bank Nederlandse Gemeenten en
Deloitte.

Jubileum
Een van onze kerncompetenties is het kunnen
vieren van jubilea. We kennen huwelijksjubilea,
ambtsjubilea, bedrijfsjubilea en niet te vergeten
de jubilea van verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. De burgemeester
wordt voor jubilea steevast uitgenodigd en is
een graag geziene gast. Het is alsof het jubileum
extra luister wordt bijgezet als de burgemeester
acte de présence geeft en dat is ook zo.
De burgemeester vertegenwoordigt bij jubilea
niet zichzelf maar de lokale gemeenschap en dat
wordt ook zo ervaren. Nog mooier is het als de
burgemeester speecht ter gelegenheid van een
jubileum, waarbij het uitreiken van een onderscheiding (een Koninklijke, een gemeentelijke of
een erepenning) als bijzonder hoogtepunt wordt
ervaren. In feite gaat het om het geven van aandacht aan mensen of organisaties. Aandacht die
zich uit in waardering voor mensen.
Ik denk dat collega Leers dat bedoelde toen
hij bij de laatstgehouden Burgemeesterslezing
(tot verrassing van velen overigens) niet pleitte
voor meer bevoegdheden voor de burgemeester,
maar om de burgemeester terug te geven aan de
mensen. Nu kan je niet teruggeven wat nooit is
weggehaald, moet ik ter zijde opmerken, maar
de bedoeling is duidelijk. Spreek over de burgemeester niet alleen in termen van bevoegdheden maar ook in termen van aandacht voor
mensen in de gemeente. Thorbecke zag daarom
niet voor niets de burgemeester als ‘man van
de gemeente en hand van het gouvernement’.
Los van het feit dat Thorbecke alleen mannelijke
burgemeesters in het vizier had, is het opmerkelijk te mogen constateren dat hij eerst rept van
de ‘man van de gemeente’ en daarna pas van de
‘hand van het gouvernement’.
Het Genootschap viert een bijzonder jubileum.
Ons blad verschijnt voor de vijftigste keer en dat

is aan het blad te merken. Een gouden uitgave!
Het is aan de ijver van velen te danken dat ons
blad aan kopij geen gebrek heeft en iedere keer
weer zijn waarde bewijst als informatiebron voor
onze beroepsgroep. Dank aan de redactie die
er telkens weer in slaagt de burgemeesters te
boeien en dat is bij een kritische beroepsgroep
als de onze niet eenvoudig.
Ons blad zal voor goud moeten blijven gaan. Er
is veel aan de hand in burgemeestersland. Laten
we de komende Lochemconferenties ook benutten om over die ontwikkelingen bij te praten.
Hopelijk heeft de Tweede Kamer dan inmiddels
uitspraken gedaan over de Appa-regeling voor
burgemeesters en weten we dan ook in hoeverre
de voorstellen van de commissie Dijkstal over de
beloningsstructuur van politieke ambtsdragers
de eindstreep hebben gehaald of in de diepvries
zijn verdwenen!
Laten we maar proberen er in 2009 ondanks
slechte economische vooruitzichten een mooi
jaar van te maken, want gelukkig is in ons ambt
niet alles afhankelijk van materiële zaken.
Zoals aandacht schenken aan de mensen in de
gemeente bijvoorbeeld.

Ronald Bandell,
voorzitter NGB
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interview hans ouwerkerk
‘Bij de professionalisering hoorde ook een blad’
‘Het Genootschap ontstoft’ was de openingskop van het allereerste nummer van het Burgemeestersblad
dat eind 1996 op de deurmat van de burgemeesters viel. Het uitbrengen van een eigen verenigingsblad was
een van de initiatieven die het toenmalige bestuur nam om het NGB te transformeren naar een beroepsvereniging. Het Burgemeestersblad ging langs bij Hans Ouwerkerk, die in 1996 als voorzitter van het NGB
grote impulsen gaf aan de operatie ‘Ontstoffing Genootschap’.

Ontstoffen met B

H

ans Ouwerkerk, tegenwoordig voorzitter van de Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), was in 1996 voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. In die tijd
was het vooral een gezelligheidsvereniging die af en toe bijeenkwam,
vertelt hij. Veel leven zat er niet in. Ouwerkerk: ‘Of we heffen het op
of we maken er wat van, was de keuze waar het bestuur voor stond.
We besloten tot het laatste en het Genootschap een meer inhoudelijke component te geven. Met DG Binnenlands Bestuur, Jan-Willem
Holtslag, bespraken we wat we voor elkaar konden betekenen.
Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken waren ze namelijk druk
bezig met het bevorderen van de doorstroming van burgemeesters.
De professionalisering van het Genootschap kreeg onder andere
gestalte door de opleidingen, intervisieclubs en de Lochem-conferenties. ‘Bij die professionalisering hoorde ook een blad, vonden we,
dat het verenigingsgevoel versterkte. Ik ben inmiddels een paar jaar

‘Het blad speelt zeker een rol in
het kunnen uithuilen bij elkaar.’
uit het ambt, maar lees het blad nog steeds met veel belangstelling
en spreek ook nog geregeld oud-collega’s over hoe het nu met het
Genootschap gaat. Ik denk dat de zaadjes die we in 1996 hebben
geplant tot goede wasdom zijn gekomen.’

Pure winst
Dat ontstoffen van het Genootschap, vertelt hij, ging natuurlijk
niet zonder slag of stoot. ‘Collega’s die langer in het vak zaten,
en meestal een carrière in de gemeentelijke administratie achter
de rug hadden voordat ze burgemeester werden, zaten er in vele
4
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gevallen niet op te wachten. Dit in tegenstelling tot de nieuwe
instroom van burgemeesters, met name ex-wethouders, die de
onzekerheid van een politieke loopbaan gewend waren en voor
wie het bepaald geen zekerheid was dat ze burgemeester tot in de
eeuwigheid zouden blijven.’

Hans Ouwerkerk, oud-voorzitter
van het NGB, nu voorzitter van de
Vereniging Gehandicaptenzorg
Nederland.

t Burgemeestersblad
Als hij een burgemeester spreekt, zegt Ouwerkerk, hoort hij altijd
over een cursus die ze doen of positieve geluiden over intervisie,
loopbaanbegeleiding, coaching. ‘Er gebeurt veel. Het is voor burgemeesters normaal geworden dat ze zich blijven ontwikkelen. Dat
is pure winst. Ja, ook aan het blad hebben de burgemeesters veel,
vermoed ik. Burgemeester is soms toch echt een eenzaam beroep.

zich voorgenomen in Rotterdam geregeld bij mensen thuis aan
te gaan bellen om te horen wat er leeft. Als burgemeester sta je
steeds meer midden in je stad. Dat kan trouwens nog interessante
spanningen met wethouders opleveren. Zorg ervoor dat je als
burgemeester geen concurrent van ze wordt en maak duidelijke
afspraken met ze over wat je wel en niet doet.’

‘Ik denk dat de zaadjes die we in

Een Genootschap dat meer als een brancheorganisatie opereert
is de afgelopen jaren alleen maar belangrijker geworden, meent
Ouwerkerk. ‘Het openbaar bestuur is een steeds minder veilige
omgeving geworden. In het parlement, maar ook in gemeenteraden, worden moties van afkeuring bijvoorbeeld veel meer ingediend dan vroeger. Toen was dat echt een zeldzaamheid. Een
minister of burgemeester was vroeger bijna onaantastbaar. Die tijd
is echt voorbij. De omgevingsfactoren voor bestuurders en politici
zijn veel moeilijker dan tien jaar geleden. Voor je het weet loop
je als bestuurder rond met een kruis op je voorhoofd of scheldt

1996 hebben geplant tot goede
wasdom zijn gekomen.’
Er zijn momenten dat je er alleen voor staat. Dan is het prettig dat
er een blad is waarin je verhalen tegenkomt over collega’s die ook
met bepaalde zaken worstelen. Aanvullend op ontmoetingen met
collega-burgemeesters, speelt het blad zeker een rol in het kunnen
uithuilen bij elkaar.’

Spanningen met wethouders
Als het gaat om de toekomst van het ambt vraagt Ouwerkerk
zich hardop af of er ook door het Genootschap wel voldoende
wordt ingespeeld op het steeds steviger profiel dat burgemeesters krijgen. ‘Met name op het gebied van orde en veiligheid.
Burgemeesters mogen bijvoorbeeld mensen die hun partner en/of
kinderen mishandelen zelfs uit huis gaan zetten. De taak voor
burgemeesters om de boel bij elkaar te houden, wordt steeds
pittiger. Ook worden ze daar steeds harder op beoordeeld. Ze
moeten steeds vaker zichtbaar tussen de mensen in staan. Op de
Nieuwjaarsreceptie van de Koningin sprak ik Aboutaleb. Hij heeft

‘Voor je het weet loop je als
bestuurder rond met een kruis op
je voorhoofd.’

iemand je de huid vol. Een burgemeester kan van vandaag op morgen op een zijspoor worden gezet. In Nederland moeten we vaak
nog leren dat zo iemand niet per se slecht is. Neem nou iemand
als Ella Vogelaar. Die dame kan echt wel wat, anders word je ook
geen president-commissaris bij Unilever.’ <
Peter van Noppen
burgemeestersblad 50 2009
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interview geert jansen
Geert Jansen wil mediatorrol Cdk formaliseren in de ambtsinstructie
In 2005 pleitte CdK Geert Jansen van Overijssel in het Burgemeestersblad ervoor dat CdK’s door de minister formeel worden aangewezen als mediator in het geval een burgemeester in zijn gemeente in een politiek-bestuurlijk conflict verzeild raakt. Nu bijna vier later is dat nog steeds niet het geval. Geert Jansen: ‘De
noodzaak om dit in de ambtsinstructie voor CDK’s te regelen, bestaat nog steeds.’

Commissaris in B

‘D

e ambtsinstructie is tijdens de vorige kabinetsperiode onder minister Remkes al wel een keer gemoderniseerd, maar dat proces is stopgezet door de
kabinetswisseling. Dit voorjaar willen de CdK’s het weer op de
agenda van de minister van BZK zien te krijgen.’ Jansen gaat er
vanuit dat dat geen probleem is. ‘Ook minister Ter Horst hecht
er veel belang aan dat CdK’s die mediatorrol actief oppakken.
Ze verwacht van ons echt dat we die rol actief oppakken. En dat
doen de CdK’s ook. Gezien het belang dat deze minister eraan

6
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hecht, is het volstrekt logisch om die mediatorrol in de ambtsinstructie formeel juridisch te regelen.’

Geen halsoverkop vertrek
Ook de afgelopen jaren deed Jansen weer de nodige ervaring op
met mediëren in conflicten tussen burgemeesters en wethouders
c.q. gemeenteraden. Zo bemiddelde oud-gouverneur Van Voorst
tot Voorst van Limburg op zijn instigatie in Kampen bij een conflict
tussen burgemeester en
raad over het evenementenbeleid. ‘En met succes’, zegt Jansen, ‘want
hij heeft kunnen voorkomen dat het vertrouwen
in de burgemeester werd
opgezegd.’ Ook bood hij
vorig jaar diverse malen
aan om te mediëren in
het conflict tussen burgemeester Frans Willeme
van Dinkelland en de
wethouders. Kampen en
Dinkelland kan hij noemen, omdat die kwesties
breeduit in de publiciteit
zijn geweest. Daarnaast,
zegt Jansen, bemiddelde
hij nog twee keer succesvol in een gemeente
in een conflict waarbij de
burgemeester betrokken
was.

Geert Jansen, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel

n Burgemeestersblad
Het formaliseren van de mediatorrol in de ambtsinstructie van
CdK’s is een belangrijk middel om te kunnen voorkomen dat

‘Ik proef bij niemand weerstand
tegen het zich kwetsbaar opstellen.’
politiek-bestuurlijke conflicten tussen burgemeesters aan de
ene kant en gemeenteraden en/of wethouders aan de andere
kant tot het vertrek van burgemeesters leiden. Maar voorkomen is altijd nog beter dan genezen, stelt Jansen nadrukkelijk.
Hij is dan ook blij met de tendens dat burgemeesters met hun
gemeenteraden steeds beter en gestructureerder functioneringsgesprekken voeren. Als dat gebeurt, is de kans een stuk
kleiner dat een burgemeester halsoverkop gedwongen wordt op
te stappen, omdat conflicten eerder boven tafel komen en worden besproken. En als dan blijkt dat een conflict onoplosbaar
is, heeft hij of zij in ieder geval de gelegenheid om uit te kijken
naar een andere functie. Jansen: ‘Niet in alle gemeenten vindt
jaarlijks zo’n functioneringsgesprek plaats, wat wenselijk is,
maar het gaat de laatste jaren daarmee wel flink de goede kant
op. Zeker voor nieuwe burgemeesters is het vanzelfsprekend dat
functioneringsgesprekken kunnen leiden tot bijsturing. Als ik
kijk naar de burgemeesters in mijn eigen provincie, proef ik bij
niemand weerstand tegen het zich kwetsbaar opstellen.’

op bepaalde aspecten nader in te gaan, bijvoorbeeld zaken die
in de profielschets staan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een raad
andere accenten wil leggen dan in de profielschets. Het is dan
voor een burgemeester belangrijk om zich af te vragen of hij of
zij op termijn nog de juiste persoon is om in die gemeente burgemeester te blijven. In die zin werken gesprekken bij mij ook
door bij het besluit over herbenoeming.’
In het kader van voorkomen is beter dan genezen, zou Jansen
soms ook eerder in een gemeente willen interveniëren dan hij
nu kan. ‘Ik ontvang bijvoorbeeld geregeld mailtjes van raadsleden die klagen over een burgemeester. Daar kan ik meestal niets

‘Ik ontvang bijvoorbeeld geregeld
mailtjes van raadsleden die klagen
over een burgemeester.’
mee. Maar er zitten signalen bij, waarvan ik denk, dat het de
moeite is om eens in die gemeente te gaan praten. Eigenlijk zouden we als CdK’s een soort algemeen wetsartikel moeten hebben dat ons in staat stelt om formeel een gesprek aan te gaan
met de raad, wethouders en burgemeesters als er signalen van
een conflict zijn. Een CdK zou de boel gewoon bij elkaar moeten
kunnen roepen.’ <

Algemeen wetsartikel
In de tweejaarlijkse functioneringsgesprekken die hij met burgemeesters voert, spelen de verslagen van die gesprekken ook een
belangrijke rol. ‘Voor mij zijn die verslagen vaak aanleiding om

Peter van Noppen
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interview willem hoornstra
‘Het is goed om elkaar collegiaal te ondersteunen.’
Burgemeester Willem Hoornstra schreef in Burgemeestersblad nr. 23 over zijn ervaringen met de MKZ-uitbraak op de Veluwe. De toenmalige burgemeester van Heerde is inmiddels neergestreken in GaasterlânSleat. De Friese burgemeester blikt terug op zijn crisiservaringen en de waarde van collegiale ondersteuning in crisistijd.

Crises in het B

‘D

estijds heb ik mijn ervaringen over de MKZ-crisis
op papier gezet, vanuit de gedachte dat het goed
zou zijn om die met collega’s te delen’, zo zegt
Hoornstra. ‘Bij collega’s leidde het verhaal tot de nodige herkenning. Veel burgemeesters op de Veluwe waren vastgelopen in de
relatie met LNV. Het ministerie benaderde de dierziekte toen erg
technocratisch. MKZ moest met alle middelen en ten koste van
alles worden bestreden. Het leek wel alsof de burgemeesters de
enigen waren die de maatschappelijke en menselijke gevolgen
van de crisis in beeld hadden.’

Verplaatsen in dilemma’s
Sinds Hoornstra’s bijdrage zijn er tal van collega’s geweest die
ook via het Burgemeestersblad hun ervaringen hebben gedeeld.
‘Dat is een goede tendens, omdat je van elkaar altijd weer

‘Het is waardevol is om je te
verplaatsen in de dilemma’s van
anderen.’
inzichten kunt opdoen die je bij toekomstige crises kunt benutten. Ik heb destijds ook veel van mijn ervaringen gedeeld via
gastcolleges bij de Politieacademie, waar voor burgemeesters
bijeenkomsten over crises werden georganiseerd. Daar zag ik
ook dat het waardevol is om je te verplaatsen in de dilemma’s
van anderen. Zo zal ik zelf niet zo snel een stille tocht organiseren, maar het is zinvol om van collega’s te vernemen in welke crisissituaties ze wel besloten om mee te lopen in een stille tocht.
8
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In de recente interviews in het Burgemeestersblad komen die
afwegingen ook goed aan de orde.’
Willem Hoornstra stelt dat zijn crisiservaringen hun weerslag
hebben op zijn beleidsmatige visie op crisisbeheersing. ‘Ik heb

Willem Hoornstra, nu burgemeester van Gaasterlân-Sleat

et Burgemeestersblad
als burgemeester van Brakel het hoogwater in 1995 van nabij
meegemaakt. Toen is mij duidelijk geworden dat je bij grote
crises een beroep moet doen op andere gemeenten, omdat je
het als kleine gemeente niet meer redt. Tegelijkertijd speelde in
Brakel, net als bij de latere MKZ-crisis, het feit mee dat naburige gemeenten in hetzelfde schuitje zaten en niet in staat zijn
om je te ondersteunen. De capaciteit moet dan van verder weg
komen. Verder is mij ook gebleken dat de nasleep van incidenten en rampen vaak veel langer is en meer capaciteit vergt dan
je vooraf inschat. Dat zijn belangrijke lessen die je meeneemt in
de discussies over de gemeentelijke crisisorganisatie en de regionale samenwerking.’

intensief contact gehad. Ik heb mij op gepaste afstand gehouden toen er stemmen opkwamen om een stille tocht te organiseren. Uiteindelijk hebben wij de jongeren gefaciliteerd om de

Burgemeester van iedereen

tocht te organiseren, maar ben ik niet meegelopen. Dat vind en
vond ik niet mijn taak, omdat de rouwverwerking vooral iets is
voor de directe omgeving.’

Als burgemeester in Heerde kreeg Willem Hoornstra ook te
maken met een zwaar auto-ongeval in Wapenveld, waarbij vier
jongeren omkwamen. ‘Die crisis bestond meer uit een pieksituatie dan de andere crises die ik daarvoor had meegemaakt. Daar
neem je weer andere lessen uit mee. In de crisis in Wapenveld
ging het voor een belangrijk deel over de invulling die ikzelf
wilde geven aan het burgemeesterschap. In eerste instantie
leek het alsof de jongeren waren omgekomen bij een achtervolging tussen twee groepen rivaliserende jongeren. Het politieonderzoek heeft dat later niet kunnen bevestigen, maar in het
geruchtencircuit ging die theorie al snel rond. De twee groepen
jongeren dreigden tegenover elkaar te komen staan. Als burgemeester was dat een situatie waarin je op eieren moest lopen,
omdat de daders van nu de slachtoffers van vorige week waren.
Er was een continue wisseling tussen daderschap en slachtofferschap. Ik wilde de situatie beheersbaar houden, zonder zelf
partij te hoeven kiezen. Uiteindelijk ben je immers burgemeester
van iedereen. Ik heb met beide groepen jongeren en hun ouders

‘De nasleep van incidenten en
rampen vergt vaak meer capaciteit
vergt dan je vooraf inschat.’

Allemaal op het netvlies
Terugblikkend is Hoornstra’s belangrijkste les dat een crisis
iedereen kan overkomen. ‘Daarom is het goed om elkaar collegiaal te ondersteunen. Dat gebeurt deels via het Nederlands
Genootschap van Burgemeesters, maar ook in de onderlinge
contacten. Soms is het voldoende om elkaar even een hart
onder de riem te steken. Vaak is het signaal al voldoende dat je
meeleeft met wat er in de gemeente van een ander gebeurt. Als
ik terugdenk aan alle incidenten die ik in de afgelopen twintig
jaar als burgemeester heb meegemaakt, staan ze allemaal nog
op het netvlies. Dat geeft wel aan wat voor impact die crises uiteindelijk op mij als mens hebben gehad. Dat zal bij collega’s niet
anders zijn.’ <
Wouter Jong
burgemeestersblad 50 2009
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interview jaap pop
Oud-voorzitter Jaap Pop: ‘Recrutering is veel te eenzijdig geworden.’
Acht jaar lang schreef Jaap Pop zijn voorzitterscolumn voor het Burgemeestersblad. Voor de oud-voorzitter
van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters was het een luchtige manier om te communiceren.
‘En soms gemakkelijker om in een column iets raak te typeren dan er vier pagina’s over te schrijven’, zegt
Jaap Pop, die nog steeds zeer betrokken is bij de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Dat bleek wel,
toen het Burgemeestersblad hem opzocht. Het werd een gesprek over de ontwikkeling en toekomst van het
ambt.

Column als c

‘I

k ben er een hartstochtelijk voorstander van om het
Burgemeestersblad te handhaven naast alle digitale
kost die er is. Je ziet ook dat de gedrukte weekbladen een vaste plaats hebben naast de talloze digitale media
die er zijn. Digitale nieuwsbrieven en nieuws op websites zijn
allemaal veel vluchtiger. Het Burgemeestersblad is meer een
blijvertje. Ik zal vast niet de enige zijn die jaargangen van het

‘Je valt op, iedereen ziet de
burgemeester en dan vindt
iedereen er ook wat van.’

Burgemeestersblad heeft bewaard. Als je die openslaat zie je
de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie en de discussie
erover. Het Burgemeestersblad heeft ook de functie van forum
voor collega’s: proefballonnetjes oplaten en ervaringen met
andere burgemeesters delen. Ik vond het leuk om daar met mijn
columns aan mee te werken en ik ben blij dat Ronald Bandell
met de voorzitterscolumn is doorgegaan.’

Publieke discussie?
‘Er is nooit een gebrek geweest aan publieke discussie over de
burgemeestersfunctie. Ik heb twee planken vol met dertig jaar
discussie. Aan de ene kant is al die aandacht overdreven. Er zijn
vele andere interessante functies in het openbaar bestuur, die
veel minder aandacht hebben gekregen. Aan de andere kant illustreert het wel de aard van de functie: je valt op, iedereen ziet
10
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de burgemeester en dan vindt iedereen er ook wat van. Zonder
overigens een goed beeld te hebben van wat een burgemeester
allemaal vermag.
Terugkijkend op de laatste zeven jaar kun je wel zeggen dat de
discussie een zware politieke lading heeft gehad. Ik wil zeker
niet zover gaan dat door de aandacht voor de aanstellingswijze
het denken over de inhoud van de functie stil heeft gestaan.
Er is fors doorgedacht en uiteindelijk was er toch geen politiek
voldoende noodzaak om de benoemingswijze te veranderen. De
wereld is er niet door in paniek geraakt en ondertussen hebben we een bestendigde functie die mee is ontwikkeld met de
praktijk. We hebben nu toch feitelijk een door de raad gekozen
burgemeester met de Kroonbenoeming als bevestiging. Ik vind
dat laatste goed, omdat de kern van de burgemeestersfunctie
anders is dan van de wethouders. Bijvoorbeeld voor de continuïteit heb je iemand nodig die niet rechtstreeks afhankelijk is
van de gemeenteraad. Ik kom nauwelijks tegen dat het niet goed
gaat. Iedereen is prima tevreden over hoe het systeem werkt.’

En de herbenoeming?
‘Je moet niet te veel overgeleverd zijn aan de grillen van de raad,
maar het is juist een sterk punt dat de burgemeester draagvlak
nodig heeft. Daar moet je een radar voor hebben. Het komt nu
wel explicieter aan de orde dat iedere zes jaar gecheckt wordt
of het draagvlak voor het functioneren van de burgemeester nog
wel aanwezig is. Ik vind dit een goede zaak. Soms zie ik echter
wel dat bij de herbenoeming naar oneigenlijke dingen gekeken
wordt; het functioneren van de burgemeester moet centraal
staan.
Ook vind ik dat de burgemeester zich niet te veel moet verbinden aan het collegebeleid. Het is niet goed dat een burgemeester mee aftreedt als de raad het politieke vertrouwen in het

Jaap Pop, oud-voorzitter van het NGB, hier op de foto die acht jaar lang bij
zijn voorzitterscolumn stond.

s communicatiemiddel
college opzegt. De burgemeester moet naar buiten toe laten
blijken dat hij er net anders inzit dan de wethouders. Er moet
iemand zijn die tijdens bestuurscrises voor de continuïteit zorgt.
De burgemeester moet daar in zijn werk rekening mee houden.
Je moet afstand houden, niet te veel op de voorgrond treden,
anders ga je de fout in.
Dat ligt anders op het terrein van openbare orde en veiligheid, dat een volwaardige portefeuille is geworden. Kijk naar
Rotterdam: Aboutaleb besteedde er zowat zijn hele installatierede aan. Bij incidenten en in acute situaties moet je je
eigen koers varen. Maar als het gaat om structuren, dan moet
je terug kunnen vallen op anderen. We moeten oppassen dat
de bevoegdheden van de burgemeester niet uit de hand gaan
lopen. Er moet echt een grens getrokken worden. Goed dat
een burgemeester en niet een wethouder bestuurlijk verantwoordelijk is voor het integrale veiligheidsbeleid, maar al die
extra bevoegdheden heb je niet nodig. Grenzen tussen straf- en
bestuursrecht gaan door elkaar lopen en dat is niet goed voor
de algemene inhoud van de burgemeestersfunctie. Daarin zie

‘Er moet iemand zijn die tijdens
bestuurscrises voor de continuïteit

Geschikte sollicitanten
‘De recrutering van burgemeesters is veel te eenzijdig geworden. Te gemakkelijk geven vertrouwenscommissies voorrang
aan sollicitanten uit de politiek. Er zijn geen eigenschappen van

‘Te gemakkelijk geven
vertrouwenscommissies voorrang
aan sollicitanten uit de politiek.’

een goed Kamerlid te benoemen die garant staan voor een goed
burgemeesterschap. Je ziet dat nieuwe burgemeesters ook veel
moeten doen om af te leren om als politicus op te treden. De
Commissarissen zouden dat veel meer moeten benadrukken. We
moeten breder en buiten het politieke bedrijf zoeken naar kandidaten. In het bedrijfsleven, in raden van bestuur en in grote
maatschappelijke organisaties zoals in de gezondheidszorg
moeten mensen te vinden zijn die zeer geschikt zijn voor het
burgemeesterschap.’ <

zorgt.’

je trouwens dat de boegbeeldrol geweldig is toegenomen. Een
andere nieuwe dimensie is je rol om “de boel bij elkaar te houden” of zoals ik het in Haarlem noemde “iedereen laten meedoen” want de stad doe je immers met elkaar.’

Ruud van Bennekom
burgemeestersblad 50 2009
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Een selectie uit de foto’s die in het Burgemeestersblad verschenen. Op deze pagina: Minister De Graaf na de stemming in de Eerste Kamer over het voorstel voor de gekozen burgemeester, de burgemeester in de literatuur en het Burgemeestersvoetbalelftal. Op pagina 13: het jubileumcongres in 2005, Time
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magazine (16 mei 2005) en de burgemeesters Jan Hendrikx en Harrie Nuijten die de honderdjarige Rika de Vries feliciteren.
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interview ralph pans
Ralph Pans verliet in 1998 het ambt en was in 2007 kandidaat in Utrecht
‘Heerlijk om nou eens niet in de krant te staan’, liet Ralph Pans, directievoorzitter van de VNG, in 1998
optekenen in het Burgemeestersblad toen hij het burgemeestersambt aan de wilgen hing en secretarisgeneraal werd bij Verkeer en Waterstaat. In die tijd was de achterpagina van Burgemeestersblad veelvuldig
gereserveerd voor burgemeesters die uit het ambt vertrokken. In 2007 bond Pans echter toch de strijd om
het burgemeesterschap van Utrecht aan met partijgenoot Aleid Wolfsen.

Echt weg of s

B

egon het weer te kriebelen? ‘Absoluut niet. De reden
dat ik voor het burgemeesterschap van Utrecht ben
gegaan, was vooral omdat ik de stad interessant vind:
de combinatie van nieuw en historie en de positie van Utrecht.
Niet eens omdat ik per se terugwilde in het burgemeestersambt.
En ook niet omdat ik het zo leuk vond om onderwerp van een
referendum te zijn. Wél ook, omdat ik het gewoon ontzettend
leuk vind om midden tussen gewone mensen te staan: in die
zin heeft mijn huidige baan ook zijn beperkingen. Bovendien
kwam het ook privé niet slecht uit. Mijn vrouw, die me ter wille
van mijn carrière van Zaanstad (twaalf jaar wethouder) naar
Rosmalen (vier jaar burgemeester) en Almere (vier jaar burgemeester) is gevolgd, hoefde voor Utrecht haar baan niet op te
zeggen.’

Relatieve luwte
De druk van de publiciteit, die hij als burgemeester van Utrecht
weer dagelijks aan den lijve zou hebben gevoeld, had hij op de
koop toe genomen. ‘Publiciteit vind ik niet erg, maar als je er

‘Het permanent herkend worden
is niet altijd even leuk.’
elke dag mee bezig bent, kan het ook wel eens te veel worden.
Ook het permanent herkend worden is niet altijd even leuk. Toen
ik burgemeester in Almere was, hebben mijn vrouw en ik een
theatervoorstelling ooit vroegtijdig verlaten omdat we er niets
aan vonden. Nou dat heb ik geweten.’

14
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Ralph Pans, nu voorzitter van de directieraad van de VNG.

of spijtoptant? (I)
Na twintig jaar wethouder en burgemeester te zijn geweest,
genoot Ralph Pans als SG van de relatieve luwte. Als directievoorzitter van de VNG doet hij dat ook. ‘Ik moet wel geregeld

‘Iemand die zegt dat hij heel

hogerop komen is zeker niet mijn drive.’ Hij liet dan ook diverse
functies, die heel wat beter betaalden, schieten. ‘Dat waren
banen waar ik niks mee had. Ik ben echt iemand van de publieke
zaak en een volgende baan moet voor mij altijd een relatie hebben met de ervaring die ik heb opgedaan.’

graag minister wil worden, weet

Gedoe op het Binnenhof

niet waar hij het over heeft.’

Ralph Pans, net 57 geworden en inmiddels zes jaar bij de VNG,
waagt zich niet aan bespiegelingen over wat er eventueel nog
interessant is na een directievoorzitterschap bij de VNG. Maar
minister van BZK bijvoorbeeld, is dat niet nog leuk? Pans: ‘Als
er een klemmend beroep op mij zou worden gedaan om minister te worden, dan denk ik wel dat ik het zou doen. Maar een

optreden in de pers, maar dat is niet te vergelijken met de
stroom aan publiciteit waarmee je als wethouder of burgemeester te maken hebt.’ Bij de VNG geniet hij van de grote intellectuele vrijheid. ‘Als SG mag je bijna niks in het openbaar vinden en
als burgemeester moet je de intellectuele vrijheid vooral zoeken
in verbindende thema’s. Hij heeft het reuze naar zijn zin bij de
VNG. Het blijft hier ook altijd leuk: je hebt een nauwe betrokkenheid bij het functioneren van alle 441 gemeenten en op
nationaal niveau ben je bezig ervoor te zorgen dat gemeenten
voldoende middelen en beleidsruimte houden.’

Toegevoegde waarde
Wat hij zich continu afvraagt, zegt hij, is wat zijn toegevoegde
waarde is voor de organisatie waar hij deel van uitmaakt. ‘Ik
heb nooit de behoefte gehad steeds een etage hoger te komen.
Toen ik op mijn 26ste wethouder in Zaanstad werd, zei ik tegen
mijn vrouw dat ik waarschijnlijk een loopbaan in de vorm van
een omgekeerde piramide zou kunnen krijgen. Nu heb ik niet het
gevoel dat ik een stapje terug heb moeten doen, maar alsmaar

‘Een volgende baan moet voor mij
altijd een relatie hebben met de
ervaring die ik heb opgedaan.’
ministerschap ambieer ik echt niet. Ik weet veel te goed wat het
betekent om vier jaar lang dagelijks met het politieke spel en
het gedoe op het Binnenhof bezig te zijn. Iemand die zegt dat
hij heel graag minister wil worden, weet niet waar hij het over
heeft.’ <

Peter van Noppen
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interview aat de jonge
‘Het was alsof ik er een weekje tussenuit was geweest.’
Het Burgemeestersblad portretteerde in de serie vertrokken burgemeesters ook Aat de Jonge. Hij was in
2000 net overgestapt naar het bedrijfsleven. Het portret sloot destijds af met ‘Ik hou niet van wachtkamers. … We moeten af van het idee eens burgemeester, altijd burgemeester. Vraag niet aan mij waarom ik
verander, maar vraag de (voormalige) collega’s: waarom veranderen jullie niet?’

Echt weg of s

I

n 2000 verliet Aat de Jonge het burgemeestersambt in
Houten om commercieel directeur bij een projectontwikkelaar te worden. ‘Ik koos niet voor het grote geld of zo –
ik ging nauwelijks meer verdienen. Het was een inhoudelijk
gedreven keuze. Ik heb altijd veel met stedenbouw en architectuur gehad. Bovendien stond ik als bestuurder bekend als zakelijk en resultaatgericht. Ik heb er goed over nagedacht en er
met veel mensen vooraf over gesproken en toen de stap
gewaagd.’

Na zijn vertrek bij de projectontwikkelaar, heeft hij zich vaak
afgevraagd waarom hij zich daar niet op zijn plek voelde. ‘Ik

‘Ik ben liever dirigent dan dat
ik de tweede of derde

Snelle heren
Maar na een aantal maanden moest De Jonge voor zichzelf de
conclusie trekken dat hij een misrekening had gemaakt. Als hij
’s ochtends in de spiegel keek, zag hij iemand die hij niet was.
Hij raakte los van zijn eigen identiteit. ‘Die wereld van de snelle
heren – dames liepen er in die tijd nauwelijks rond – was niet de
mijne.’
In 2002 keerde hij terug in het ambt als waarnemer in de
gemeente Maarn. Ook ging hij waarnemen in Woudenberg,

‘Het vak van burgemeester is
meerdimensionaal; je toneel
verandert van uur tot uur.’

waar hij na een half jaar werd benoemd. Inmiddels is hij alweer
ruim vier jaar burgemeester van Dronten. ‘Vanaf dag 1 dat ik in
Maarn als burgemeester aan de slag ging, voelde ik me op mijn
16

plek. Het was alsof ik er een weekje tussenuit was geweest.
Misschien helemaal niet zo gek voor iemand die als jongetje
van vijf al tegen zijn vader zei dat hij later burgemeester wilde
worden.’
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viool speel.’

miste de afwisseling die ik tijdens vijftien jaar burgemeesterschap dagelijks had mogen ervaren. Ik miste bij wijze van
spreken het contact met kinderen, bejaarden, gehandicapten,
nieuwkomers, ga zo maar door. Het vak van burgemeester is
meerdimensionaal; je toneel verandert van uur tot uur. Die baan
was eendimensionaal.’ Ook trok hij de conclusie dat hij meer
een man van het woord is dan van het getal. ‘Debatten, spreekbeurten en interviews, daar voel ik me lekker bij. Ik sluit niet
uit dat dat komt door mijn protestants-christelijke opvoeding.’
Ook ontdekte hij bij de projectontwikkelaar dat hij moeilijk een
baas boven zich kan dulden. ‘Ik ben liever dirigent dan dat ik de
tweede of derde viool speel. En daarnaast vind ik het verbinden
van belangen mooier dan kiezen voor dat ene belang. Niet dat ik
geen respect heb voor mensen die vanuit één belang handelen,
integendeel zelfs. Maar het past niet bij mij.’

Aat de Jonge, nu burgemeester van Dronten.

f spijtoptant? (II)
Anderen, zegt hij, zouden hieruit de conclusie kunnen trekken
dat hij iedereen afraadt om van de publieke wereld naar een private organisatie over te stappen. Niets is minder waar. ‘Switchen
kan heel goed zijn. Wim Urlings van Hoogeveen, die binnenkort
voor zichzelf begint, vind ik heel moedig. Ook voor mij is de
switch goed geweest. Die anderhalf jaar is zeker geen verloren
periode. Behalve dat ik mezelf beter heb leren kennen, heb ik
nu veel meer gevoel en inzicht bij hoe ondernemers in het leven
staan. Zo iemand die Flevonice mogelijk maakt, daar miljoenen
in steekt en onder moeilijke omstandigheden gewoon doorzet,
daar heb ik onnoemelijk veel respect voor.
Los van het feit dat hij zich direct weer thuis voelde in het burgemeestersambt, zegt hij, heeft hij het burgemeesterschap wel
weer moeten leren waarderen. ‘De eerste tijd had ik het gevoel
dat ik mijn carrière zat over te doen. Nu houd ik nog meer van
het openbaar bestuur dan ooit tevoren. Ik kan echt ook enorm
genieten van kleine dingen: dat een straat is opgeknapt of dat
de nieuwe gemeentegids er goed uit ziet. De liefde is gegroeid.
Burgmeesters hebben een prachtig beroep.’ <

Peter van Noppen
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Buitenstaanders over b
Met regelmaat laten ‘buitenstaanders’ in het Burgemeestersblad hun licht schijnen op de burgemeestersfunctie. Uit het lezersonderzoek van oktober 2006 kwam naar voren dat de burgemeesters de opvattingen
van externen over het burgemeestersambt in het blad het sterkst onderbelicht vonden. Toch komen in elk
nummer van het Burgemeestersblad wel een aantal mensen van buiten aan het woord. Enkele jaren geleden was Buitenstaanders over burgemeesters zelfs een vaste rubriek.

S

jors Fröhlig, programmamaker en presentator
van de NCRV-radio, was in 2001 de eerste die
als buitenstaander werd geïnterviewd over
burgemeesters. ‘Een bijzonder slag mensen, met een

goed gevoel voor publiciteit’, zo omschrijft Fröhlig de
burgemeesters. ‘Burgemeesters moeten wel bepaalde
karaktereigenschappen hebben. Bang moet je niet
zijn. Je moet het leuk vinden om in de openbaarheid te
verschijnen, om daar het woord te doen. Wat ijdelheid
hoort erbij. Je moet iets uitstralen. Mensen moeten
vertrouwen in je hebben.’ Destijds voelde Sjors Fröhlig
(nog) niets voor het burgemeesterschap: ‘Of ik zelf
ambitie heb in die richting? Burgemeester, een leuk
vak, maar voor mij nog niet. De journalistiek bevalt mij
uitstekend.’

Je nek uitsteken
Toenmalig voorzitter van het Nederlands Genootschap
van Hoofdredacteuren, Piet Broertjes (De Volkskrant)
kwam in 2002 aan het woord. De discussie over de
gekozen burgemeester was toen nog actueel. Broertjes
vond dat de burgemeester te weinig in het gewone
dagelijkse leven verschijnt. ‘Als er een gekozen burgemeester komt, waar ik voor ben, zal dat beeld veranderen. Burgemeesters moeten veel meer mannen en
vrouwen “van het volk” worden’, zo vond de hoofdredacteur van De Volkskrant. ‘Op gemeentelijk niveau
moet de burgemeester meer de straat op, dat geldt
ook voor de wethouders. Laat zien dat je er bent, voor
de publieke zaak. Je nek uitsteken houdt wel risico’s in.
Er is minder geduld en consideratie dan vroeger. Ook
daarmee moet je leren omgaan.’
Het NGB hield in 2001 zijn jaarcongres in Rotterdam.
Ze bezochten er de Kop van Zuid, toen nog in maquettevorm. Riek Bakker, toen directeur van de Dienst
Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam, vertelde over de relatie tussen plannenmakers en het
gemeentebestuur. Daarbij verklapte ze dat ze ooit
werd opgebeld door toenmalig burgemeester Bram
Peper, die nieuwsgierig geworden was naar haar bezig18
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r burgemeesters
heden met de stad en vroeg ‘wie bent u nu eigenlijk’.
In het Burgemeestersblad vertelde ze: ‘Burgemeester
is in mijn ogen een bijzonder aantrekkelijk vak. De burgemeester is niet onderhevig aan de politieke hitte en
kan zich richten op de bestuurlijke lijn. Kan meer strategisch bezig zijn, integraler. Hij hoeft niet vanuit een
eigen portefeuille te denken of te handelen. Wel moet
hij de gave van het woord hebben, het vermogen om te
overtuigen. De burgemeester belichaamt bij uitstek dat
besturen mensenwerk is’, aldus destijds Riek Bakker
die nu een stedenbouwkundig bureau leidt.

Dualisme
Rond het werk van de Staatscommissie Elzinga
organiseerde het NGB in het Burgemeestersblad
zijn eigen discussie over dualisme. Een aantal
externen entameerde deze discussie. Zo verkenden
Pieter Tops en Stavros Zouridis van de Universiteit
Tilburg de mogelijkheden om monisme en dualisme
complementair in plaats van tegengesteld aan
elkaar te maken. ‘Het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters doet er goed aan zich nu reeds te
bezinnen op de betekenis van het dualisme voor
de positie van de burgemeester. En daarbij kan het
alledaagse interessante aanknopingspunten bieden.
Want heeft het burgemeesterschap niet de beste
papieren voor de pacificatie van tegenstellingen
in een postmoderne samenleving?’, aldus Tops en
Zouridis. Prof. Hennekens, destijds Universiteit
Nijmegen, vond de discussie over dualisme ‘een weinig relevant aspect van en voor het lokale bestuur’,
omdat het om een intra-gemeentelijk aspect zou
gaan en ‘de vraag naar de extra problemen waarmee
de gemeente als instituut kampt, uit het gezichtsveld
is gewerkt’. Hennekens waarschuwde: ‘Hoe meer
window-dressing, hoe gemakkelijker centralisatie in
Nederland voortschrijdt. Hoe meer gesproken wordt
over gemeentelijk monisme of dualisme, hoe gemakkelijker de centrale overheid haar slag kan slaan.’

Departementale inbreng
En er was natuurlijk de nodige inbreng van het
ministerie van BZK. Aanvankelijk met BZK-berichten,
later met de column DGBK van de directeur-generaal

Bestuur en Koninkrijksrelaties. Ook verschenen er
regelmatig artikelen over of interviews met bewindspersonen en topambtenaren. Zo opende nummer
6 van het Burgemeestersblad in 1998 met de kop
‘Burgemeesterschap geen baan meer voor het leven’,
een uitspraak van toenmalig DG Jan Willem Holtslag
van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Twee jaar
later stelde de minister van BZK, Klaas de Vries, in het
blad: ‘Ik zie niets in een verplichting van maximaal
twee ambtstermijnen.’ <
Ruud van Bennekom
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Burgemeestersblad e
Het Burgemeestersblad moet eerlijk zijn. Er staat niet veel in dat te kwalificeren is als humor. Natuurlijk
zal de lezer bij sommige columns en commentaren de mondhoeken naar boven trekken, maar voor de rest
is het Burgemeestersblad vooral serieuze kost. Ruud van Bennekom nam de verschenen 49 nummers nog
eens door en kwam toch wel het een en ander aan humor tegen, althans dat door de makers waarschijnlijk
geestig bedoeld was.

B

urgemeester Coninck was van eind 2001 tot in
2003 een vaste gast in het Burgemeestersblad.
Nico van Abbenes beschreef op humorvolle
wijze de belevenissen van burgemeester Coninck. ‘Er

zijn nog steeds collega’s die naar me toekomen en
vertellen dat ze niet wisten dat ik Nico van Abbenes
ben’, zegt Klaas Tammes (burgemeester van Buren) als
ik hem bel. ‘Ik koos er destijds voor om onder pseudoniem te schrijven, zodat meteen het onderscheid
met mijn functie als burgemeester duidelijk was. Ik
haalde mijn inspiratie uit de praktijk. In de verhalen zit
dus altijd een kern van waarheid met daaromheen de
nodige fantasie. Ik heb die kapstok nodig van wat ik
van anderen hoor, wat ik zelf oppik of wat ik zelf heb
meegemaakt.’ Tammes gelooft wel dat de verhalen
gewaardeerd werden. ‘Hoewel het wel een beetje des
burgemeesters is om dat niet te vertellen.’
De toekomst van burgemeester Coninck is nog ongewis. Klaas Tammes: ‘Er zijn de afgelopen jaren vier
boekjes verschenen met de belevenissen van Coninck.
Ik dacht na het derde boek Coninck’s afscheid er mee
te stoppen, maar toen kwam er een geweldig verhaal
dat ik niet kon laten liggen voor het vierde boek. Op
dit moment werk ik aan een artikelenreeks voor het
tijdschrift van het regionaal archief over oud-burgemeesters van de gemeente Buren en de voormalige
gemeenten die daar nu bij horen. Coninck is daarom
even in ruste. Maar ik heb al wel het een en ander op
het oog voor hem, dus hij kan zo maar weer opstaan,’
aldus Klaas Tammes/Nico van Abbenes.

Kettingreactie
Cartoons heeft het Burgemeestersblad vrijwel niet
gehad. Voor de beginnummers maakte Leo Elffers
(burgemeester van Dalfsen) er enkele en later voor de
rubriek De kettingreactie. Die betrof een tekening van
twee ambtsketens die wat tegen elkaar zeiden: vraagt
de ene: ‘Heb je ‘m vaak om?’, waarop de andere antwoordt: ‘Nee, meestal de loco.’ En enkele nummers
later: vraagt de ene: ‘Publiek leiderschap?’ en antwoordt
de andere ambtsketen: ‘Wordt vast geprivatiseerd.’
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burgemeestersblad 50 2009

d en humor
Siebold Hartkamp, in die tijd burgemeester van
Sneek en lid van de redactiecommissie van het
Burgemeestersblad, was er de bedenker van. ‘We zochten destijds manieren om het blad te verluchtigen en
de leesbaarheid te vergroten. De kettingreactie was een
soort glijmiddel om de meer serieuze artikelen makkelijker naar binnen te krijgen’, zegt Hartkamp. ‘We probeerden op een spottende wijze zaken die men als een groot
drama zag te relativeren, noem het maar ontmythologiseren. Of we wat hebben losgemaakt, weet ik niet; soms
hoorde ik wel dat collega’s de dialoogjes leuk vonden.’

Sinterklaas
Onder de kop ‘een ongemakkelijk gesprek’ verscheen
in december 2002 een interview dat Siebold Hartkamp
met Sinterklaas had. De Goedheiligman stak zijn ergernis over de ontvangsten door de burgemeester niet
onder stoelen of banken. ‘Stelletje egotrippers, ijdeltuiten! Kunnen jullie nou werkelijk niet eens gewoon
een kwartiertje bescheiden ter zijde staan, een liedje
meezingen en verder basta … En is het nou echt nodig
om vanaf dat bordes van jullie met die jonge moeders
te gaan flirten? Beseffen jullie niet hoe kwetsend dat
is tegenover een celibatair als ik? …’ Dat zijn enkele
citaten die Hartkamp uit de mond van Sinterklaas
optekende.
Ik waag het erop en vraag de Sint per mail of hij zich
het interview nog herinnert. En warempel, binnen twee
dagen ontvang ik keurig vanaf het Iberisch schiereiland
een antwoordmail. De Sint is nu duidelijk milder: ‘Ja, ik
herinner me dat interview met die Hartman nog prima.
Goeie vent, ook al ontvangt die Brok me nu ook goed
in Sneek. Ik was wel wat hard destijds. Of het nu mijn
leeftijd is of dat de burgemeesters de afgelopen jaren
veranderd zijn, weet ik niet, maar het gaat nu een stuk
beter. Bijzonder aardig is ook dat sommigen mij hun
burgerjaarverslag toesturen. Ik sta er steevast met een
foto in, ook al valt me op dat in de meeste verslagen
meer foto’s van de burgemeester zelf dan van de ontvangen gasten staan.’

Contactadvertenties
In december 2004 prijkte op de achterpagina een 25tal contactadvertenties. Het leek mij een leuke vorm

om de inschrijving voor de burgemeestersopleidingen
nog eens onder de aandacht te brengen. Zo van ‘Wij,
groep van vijf enthousiaste burgemeesters zoeken
een zesde collega voor intervisiegroep. Midden van
het land.’ En ‘OPROEP: was jij (Man, 50+, kalend, grijs
pak) begin vorig jaar in Lochem? Ik zou je dan graag
weer ontmoeten in hotel ’t Hof van Gelre. Mail me:
info@burgemeesters.nl’
De reacties gingen alle kanten op. Zo was er een burgemeester van een grote stad, die meldde dat hij alle
advertenties aan zijn chauffeur had voorgelezen en ze
er samen hartelijk om gelachen hadden. Een andere
burgemeester kon er geen waardering voor opbrengen
en vond de advertenties ‘ongepast’ in het statige blad.
Ik weet het niet meer helemaal zeker, maar ik dacht
dat er slechts één burgemeester zich naar aanleiding
van de contactadvertenties daadwerkelijk aangemeld
had. Tot op de dag van vandaag twijfel ik eraan of die
wel door had dat het om inschrijving voor een opleiding ging. Het was namelijk de enige opleiding waar
hij zich ooit voor heeft aangemeld. En ik heb nooit de
moed gehad hem te vragen of het hem nou om het
contact of de cursus ging. <
Ruud van Bennekom
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Wie zijn de mensen uit het colofon?

De makers van h
Bescheiden, achterin dit jubileumnummer past aandacht voor de mensen die de afgelopen twaalf jaar
hun best deden om er een mooi blad van te maken. De eindredactie heeft bij drie mensen gelegen. Ida
Stroosnijder startte en nam achttien nummers voor haar rekening, gevolgd door Albert van Diggele, die er
twaalf maakte. Huidig eindredacteur is NGB-directeur Ruud van Bennekom. Hij sprak met Ida Stroosnijder.

O

oit wel eens bedacht waar de naam van
het Burgemeestersblad vandaan komt? Ida
Stroosnijder weet het. Zij was de eerste
eindredacteur van het blad. ‘Ik was toen net als freelancer gestart en we zijn voorzichtig begonnen met
Het Burgemeestersblad als werktitel. Het idee was die
later te vervangen door een lyrischer term, maar dat is
er nooit van gekomen’, zegt Stroosnijder. ‘In het begin
moest ik veel schrijven en mensen opjutten om mee
te werken en mee te schrijven. Ik vond het wel belangrijk dat burgemeesters zelf het als hun blad zagen.
Gelukkig was er een redactiecommissie met mensen
die wel meedachten. Alleen omdat die allerlei andere
klussen hadden, kwam het schrijven er niet altijd van.
Je hebt immers schrijvers en denkers, maar het was
altijd wel gezellig in de redactiecommissies die er in de
loop van de tijd geweest zijn.’

Macho
‘Ik vond het niet erg om in mijn eentje te schrijven.
Ik kom uit de dagbladjournalistiek en dan ben je
ook gewend om snel schrijfklussen aan te pakken.
Het zou beter zijn als burgemeesters zelf ook bijdragen leverden, maar burgemeesters zijn gewend
om bediend te worden. Het lijkt soms wel of ze bang
zijn om te schrijven. Burgemeesters waren het in de
beginjaren van het Burgemeestersblad misschien
ook niet gewend om als een aparte groep aangesproken te worden. In de gemeenten zijn het toch
eenlingen.
Vanaf die tijd bleek toch dat men het leuk vond om
elkaar tegen te komen, bijvoorbeeld in intervisiegroepen, maar ook via het Burgemeestersblad’,
aldus Ida Stroosnijder.
Ze gelooft wel dat er bij burgemeesters veel behoefte
aan is om te lezen wat er leeft. Stroosnijder: ‘We
werkten destijds met regionale correspondenten. Dat
22

burgemeestersblad 50 2009

heeft wel goed gewerkt; je kon een beroep op ze doen
om iets te schrijven. Soms waren er ook verhalen van
‘sterke’ burgemeesters op eenzame posten, die heel
macho overkwamen. Zo was ik eens bij een lunch waar
men tegen elkaar op zat te bieden hoe vaak de ruiten
waren ingegooid. Ik was ontdaan, maar in het gezelschap werd er lacherig over gedaan.’

Goede zet
Ida Stroosnijder heeft nu haar eigen bureau en schrijft
teksten voor overheden. Daarnaast verzorgt ze teamen schrijftrainingen en is ze in haar vrije tijd wandelreisleider. Het Burgemeestersblad leest ze nog altijd.
‘Het was een goede zet om het blad bij een bureau
onder te brengen. Daar zit je dichter op de burgemeesters. Gevraagd naar een advies voor de toekomst,
zegt Ida: ‘Ik zie dat bureaus het blad wel willen vullen.
Wees daar terughoudend in en pas op dat het blad niet
vol staat met ‘talking heads’. Ik ben allergisch voor al
die verhalen met weer een foto van een hoofd erbij.

Ida Stroosnijder

n het Burgemeestersblad
Dat maakt je blad dood. Zoek het in de afwisseling en
durf kort te zijn. Burgemeesters hebben al loodgieterstassen vol papier en willen met het Burgemeestersblad
even achterover leunen. Dan moet je met de juiste signalen hun aandacht weten te trekken.’
Albert van Diggele nam in 2000 het eindredacteurschap over. Hij was werkzaam bij het streekgewest
Rijnland en werd door het NGB ingeschakeld als
beleidsmedewerker. Ook hij schreef zelf veel bijdragen
voor het blad tot hij in 2003 met FPU ging. Ruud van
Bennekom nam het stokje van Van Diggele over en herkent het probleem van het tekort aan kopij. ‘Ik herinner me een contact met een burgemeester die iets voor
het blad had. Het leek mij ook wel wat en ik sprak het

aantal woorden en de deadline af. Een week voor het
verstrijken daarvan belde hij op met de mededeling
dat hij niets meer over ‘dat interview’ gehoord had …’
Van Bennekom ziet tot zijn vreugde wel wat veranderen. ‘Ik merk de laatste twee jaar dat ik minder
zelf hoef te schrijven. Mijn collega’s Wouter Jong en
Roy Johannink leveren mooie interviews met burgemeesters op het gebied van crisisbeheersing, en ook
externen benaderen me met artikelen. De afgelopen
nummers hadden we zelfs te veel kopij. Voor de nabije
toekomst wil de redactiecommissie strenger selecteren
op wat echt voor burgemeesters interessant is om via
het Burgemeestersblad te lezen. En we willen dit voorjaar de vormgeving actualiseren.’ <

(Ingezonden mededeling)
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