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'Het burgemeesterschap is wat men e r  
zelf van maakt.'' Dat zei eens mr Frans 
Johan van Lanschot, d e  eerste burger van 
's-Hertogenbosch tussen 191 7 e n  194 1. 
Op hem is deze uitspraak in ieder geval 
van toepassing. Van Lanschots waarheid 
als een  koe verdient echter wel enige 
nuancering omdat d e  maatschappelijke 
context waarin burgemeesters hun func- 
tie moesten uitoefenen, en  dus het bur- 
gemeesterschap zelf, steeds aan  veran- 
dering onderhevig is geweest. Vooral d e  
voortdurende uitbreiding van gemeente- 
lijke taken in d e  laatste eeuw en  een  
daarmee gelijk opgaand democratise- 
ringsproces zijn daarvan d e  belangrijkste 
oorzaken. Van magistraat tot modern 
bestuurder luidt d e  ondertitel van een 
boek uit 1984 over het burgemeester- 
schap e n  daarmee zijn d e  veranderingen 
in een  notedop goed s a m e n g e ~ a t . ~  
In deze bijdrage van d e  Nijmeegse histo- 
ricus jan Walravens worden een  paar 
momenten uit da t  veranderingsproces 
belicht en enkele grote lijnen ervan 
geschetst. Centraal staat d e  vraag hoe d e  
opeenvolgende Bossche burgemeesters 
passen in deze landelijke ontwikkelingen. 

Grondwet en Gemeentewet 

Het midden van de vorige eeuw is voor de 
ontwikkeling van het burgemeesterschap in 
Nederland op het eerste gezicht een bijzon- 
dere periode geweest In de toen in werking 
getreden Grondwet ( 1848) en Gemeentewet 
( 1  85 1 )  zijn namelijk de juridische principes 
vastgelegd die de formele positie van de 

burgemeester tot op de dag van vandaag 
bepalen Was de burgemeester voor 1795 
lid van een stedelijke elite die hem uit haar 
midden benoemde, sinds de Grondwet van 
1848 is hij de door de Kroon benoemde 
voorzitter van een gekozen gemeenteraad 
en van het college van burgemeester en 
wethouders (BGW) Deze laatste twee orga- 
nen gaan hem sindsdien in de gemeentelij- 
ke hiërarchie vooraf Niet de burgemeester, 
maar de raad werd formeel-juridisch aan 
het hoofd van de gemeente geplaatst Naast 
het voorzitterschap van de raad en van het 
college deelde de wetgever van 185 1 de bur- 
gemeester ook een aantal taken toe die 
hem tot een gedelegeerde van de regering 
in het gemeentebestuur maakten Zijn rol 
als toezichthouder op de rechtsgeldigheid 
van raadsbesluiten en zijn leidende taken 
op het terrein van de politiezorg springen 
daarbij het meest in het oog 
De staatsrechtelijk derde plaats heeft echter 
aan de centrale en sterke positie die de bur- 
gemeester in het gemeentebestuur innam 
vooralsnog weinig veranderd Hij was nog 
lange tijd de enige full-time-bestuurder in 
het gemeentelijke apparaat Het wethouder- 
schap was niet meer dan een deeltijdfunc- 
tie, de Gemeentewet beschouwde de we.t- 
houder zelfs nog tot 193 1 als een soort 
assistent van de burgemeester. Zeker in 
plattelandsgemeenten, maar ook in steden 
waar de politieke tegenstellingen niet al te 
groot waren, kon de burgemeester tot ver na 
de Tweede Wereldoorlog profiteren van het 
natuurlijk respect voor het gezag bij de bur- 
ger. de raadsleden, maar ook bij de wethou- 
ders 's-Hertogenbosch valt zeker onder 
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deze steden te rekenen Bovendien was tot 
in de laatste decennia van de vorige eeuw 
de handhaving van de openbare orde, 
samen met de zorg voor het openbaar lager 
onderwijs, kerntaak van de gemeentelijke 
overheid Staatsonthouding was verder de 
heersende negentiende-eeuwse liberale 
doctrine, in 's-Hertogenbosch net zo goed 
als elders Het feit dat de politiezorg door 
de wetgever aan de burgemeester was toe- 
bedeeld, garandeerde als het ware ziln cen- 
trale plaats in het lokale bestuur 
Aan nog een andere omstandigheid leek in 
185 1 niet veel te veranderen Aansluitend 
bij een eeuwenoud rechtsgebruik was het 
namelijk de uitdrukkelijke bedoeling van 
zowel de Grondwet als de Gemeentewet dat 
de burgemeester ingezetene was van de 
gemeente waarin hij werd benoemd en zo 
mogelijk lid van de gemeenteraad ter plaat- 
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erom vroeg, kon tot de benoeming van een 
niet-ingezetene worden overgegaan In de 
loop van de negentiende en aan het begin 
van de twintigste eeuw werden echter 
steeds vaker burgemeesters benoemd in 
gemeenten waarmee zij geen enkele bin- 
ding hadden In 193 1 werd daarom aan de 
regering 'volledige vrijheid' verleend ten 
aanzien van de keuze van de burgemeester 
De in Nederland inmiddels gangbare prak- 
tijk werd er slechts mee bevestigd, niet ver- 
anderd 
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'Het Bossche familiecomplex' 

In 's-Hertogenbosch is de traditie hardnek- 
kiger geweest dan in veel andere plaatsen 
Wie de lijst van burgemeesters elders in dit 
themanummer van 's-Hertogenbosch door- 
neemt, zal zien dat tot 1941, dus na de 
invoering van de Gemeentewet nog bijna 
een eeuw lang, alle Bossche burgemeesters 
uit 'eigen kweek' afkomstig zijn geweest 

Slechts een van hen, jhr mr E.J.C.M. de Kuy- 
per (1857-1874), was niet in de stad gebo- 
ren, maar er sinds 1842 wel als advocaat 
gevestigd. Als telg uit een welgesteIde 
Oostbrabantse familie behoorde hij boven- 
dien, net als al zijn voorgangers en veel van 
zijn opvolgers, tot de financiële en bestuur- 
lijke eiite van 's-Hertogenbosch, ook wel het 
'Bossche familiecomplex' genoemd. 
Ondanks het feit dat verpaupering en socia- 
Ie wantoestanden onder De Kuypers bewind 
in de stad hoogtij vierden, werd hij bij een 
tussentijdse gemeenteraadsverkiezing met 
grote meerderheid van stemmen in de raad 
gekozen. De nog kleine groep financieel 
draagkrachtige stemgerechtigde Bosschena- 
ren bevestigde daarmee de beperkte taak- 
opvatting die her gemeentebestuur onder 
De Kuypers leiding huldigde.& 
Groepsvorming was er de oorzaak van dat 
die relatieve eenstemmigheid bedrelgd 
werd. Niet zoals in grote delen van Neder- 
land het ontstaan van verschillende politie- 
ke partijen, maar een scheiding in het 
katholieke kamp zette in 's-Hertogenbosch 
de lokale verhoudingen m eerste instantie 
onder druk. Tot ongeveer 1870 hadden de 
meeste, uiteraard overnegend katholieke 
stadsbestuurders de liberale beginselen 
gesteund Godsdienst- en onderwijsvrijheid 
waren e F  het meest bij gebaat en bovendien 
Was de algemene opvatting dat gelmf en 
politiek twee verschillende zaken waren die 
van elkaar m.oesten worden gescheiden De 
geestelijkheid was er voor godsdienstige 
zaken en diende zich van politiek te onthou- 
den. 'Verkiezingen zijn zuiver politieke ver- 
rigtingen, dte in de burgerlijke, en niet in de 
kerkelijke maatschappij te huis behooren', 
aldus verwoordde een verkiezingspamflet 
uit 1871 het aristocratisch-liberale, maar 
toch 're@$-eloovig'+katholieke standpunt. 
Vooral onder invloed van een door de kerk 
gesteund katholiek emancipatiestreven ont- 
stond er echter een steeds sterker worden- 
de groep katholieke 'conservatieven' die ket 
liberalisme principieel als een aan het 
geloof vijandige strommg beschouwde In 
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's-Hertogenbosch kwamen liberalen en con- 
servatieven fel tegenover elkaar te staan.' 
De in 1880 aangetreden burgemeester 
H.F.M. van Lanschot werd er bij zijn benoe- 
ming het slachtoffer van. 
Door deconservatieven werd hij namelijk 
gezien als een vertegenwoordiger van de 
terrein verliezende liberaal-katholieken 
De scherpe negatieve reacties op zijn 
benoeming hebben zijn entree als burge- 
meester uiterst moeilijkgemaakt. 'Deze 
benoeming is zeer te betreuren', schreef de 
antiliberale krant Het Huisgezin bij Van Lan- 
schots aantreden, 'want ofschoon mr Van 
Lanschot katholiek heet, weten wij zeker, 
dat hij te 's-Hertogenbosch niet daaronder 
geteld wordt.' Nog feller van toon was het 
landelijke blad De Ma~sGads. 'Een protestant- 
schen burgemeester heeft de minister Six 
niet aan 's Bosch durven geven, maôr met 
een liberalen heeft hij het gewaagd. 0, die 
minister is zoo onpartijdig, uit louter onpar- 
tijdigheid geeft hij de Katholieken een slag 
in het aangezicht ' In de slechts korte tijd 
die Van Lanschot als burgemeester gegeven 
was, viel hij vooral op door zijn streven voor 
de watervrijmaking van de stad. Dat was 
voor veel critici uit 1880 voldoende reden 
om Van Lanschot bij zijn overlijden in 1883 
in positieve zin te herdenken.8 
Niet lang daarna was ook in 's-Hertogen- 
bosch in dit opzicht de negentiende eeuw 
voorbij. Landelijk en lokaal won de verzui- 
ling terrein en liberaal-katholicisme werd 
een verschijnsel van het verleden in de stad 
overheerste vanaf de jaren 1890 een princi- 
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burgemeester in de twintigste eeuw De eer- 
ste, een voortdurende uitbreiding van 
gemeentelijke taken vanaf het einde van de 
negentiende eeuw, werd vooral veroorzaakt 
door een explosieve bevolkingsgroei 

I 's-Hertogenbosch had in 1850 bijna 22 000 
inwoners In 1900 waren het er meer dan 
30.000 en dat aantal verdubbelde nagenoeg 
tot 57 000 in 1950 In 1970 was de grens van 
80 000 inwoners ruim overschreden. De 
visie op de functie van het lokale bestuur 
werd daardoor noodgedwongen anders, ter- 
wijl ook de centrale overheid, door de uit- 
voering van allerlei nieuwe regelingen aan 
de gemeenten over te laten, aan de groei 
van het gemeentelijke apparaat bijdroeg 

I Volksnezondheid, nutsbedrijven, het stimu- 

1874- 1880 mr A.F.X. Luyben 
('s-Hertogenbosch 1 8 l8 - 1902 's-Hertogen- 
bosch) 
Luyben was iid van de ïweede Kamer der 
Staten Generaal en minister van de R.K.Ere- 
dienst ( 18681, rechter in de Arrondisse- 
mentsrechtbank ( 1880- 1883) en raadsheer 
bij het Gerechtshof ( 1883-1 889). 

i Doordat 's-Hrrtugenbosch geen vestingstud mper is 
worden de stadspoorten en de vódnuerken gesloopt 
De eigenlijke stadsmuur blijft gehandhaafd omdat de 
binnenstad in de loop der eeuwen enkele meters is op- 
gehoogd en deze muur als waterkering dienst dort bij de 
jaarlijkse overstromingen. 

pieel-katholieke meerderheidspolitiek in 
een ook verder verzuild kader van katholiek 
georganiseerde arbeiders, werkgevers en 
anderen 

Twee ontwikkelingen 

In recent historisch-bestuurskundig onder- 
zoek worden twee, min of meer parallel 

leren van de economische bedrijvigheid en 
volkshuisvesting zijn de belangrijkste nieu- 
we werkzaamheden geweest tot 19 17 In de 
jaren tussen de twee wereldoorlogen kwam 
daar de werkloosheidsbestrijding bil, terwijl 
de wederopbouw na 1945 weer een andere, 
nog intensievere aanpak vergde Een ont- 
wikkeling die de functie en de positie van de 
burgemeester eveneens vergaand heeft 
beïnvloed is de democratisering van de 
samenleving De ontwikkeling naar het alge- 
meen kiesrecht met evenredige vertegen- 
woordiging in 191 7 bood kansen aah nieu- 
we en kleine groeperingen, in 's-Hertogen- 
bosch aan de arbeiders en de socialisten, 
om ook hun stem te laten horen Een twee- 
de democratiseringsgolf deed zich voor in 
de loop van de jaren zestig, toen een jonge 
protestgeneratie de vanzelfsprekendheid 
van het gezag als sneeuw voor de zon deed 
verdwijnen 
Hierop aansluitend zijn er verschillende 
pogingen gedaan om de rol van de burge- 
meester in Nederland in de twintigste eeuw 
te karakteriseren Samenvattend zou die als 
volgt getypeerd kunnen worden Tot 1940 
was de burgemeester de 'magistraat-burger. 
vader': magistraat in de grotere gemeenten 
en burgervader op het platteland. Na 1945 
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ontstaat een ander type dat wel de 'promo- 
tor-manager' is genoemd, vooral gericht op 
bevordering van een snelle economische 
ontwikkeling van de eigen gemeente Vanaf 
1970 ten slotte, ontwikkelt de burgemees- 
tersfunctie zich tot die van een 'coördinator- 
teamleider'.1° Voor 's-Hertogenbosch valt 
deze periodisering goeddeels samen met de 
zittingsperiodes van vier burgemeesters 
waarvan de eerste drie lange tijd aan het 
bewind waren. Het zijn achtereenvolgens. 
Ihr mr P 1.J.S M van der Does de Willebois 
(1884-1917), mr F l  van Lanschot (1917- 
1941), mr H J M. Loeff (1944-1960) en mr 
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Toen Van der Does de Willebois in 1884 als 
burgemeester aantrad bezat nog slechts 
zo'n vijftien procent van de Bosschenaren 
het stemrecht 191 7, het jaar van zijn 
afscheid, bracht in Nederland het kiesrecht 
voor alle mannen. Kort daarna werd het 
gevolgd door het algemeen kiesrecht voor 
vrouwen. In 1884 was het pas tien jaar gele- 
den dat 's-Hertogenbosch haar status van 
vestingstad was kwijtgeraakt, waarmee het 
mogelijk was geworden de stad als vesting 
te ontmantelen en stadsuitbreiding buiten 
de wallen de realiseren Het vergde een tot 
dan ongekende activiteit die bij het aantre- 
den van Van der Does de Willebois nog op 
het gemeentebestuur lag te wachten Daar- 
naast is de periode 1884-1917 ook het tijd- 
vak geweest waarin in het hele land, dus 
ook in 's-Hertogenbosch, de lokale overheid 
nieuwe taken op zich nam in de sfeer van 
infrastructuur en volksgezondheid Niet te 
ontkennen valt dat in 1917 in 's-Hertogen- 
bosch op beide punten wel het een en 
ander was gepresteerd 
Meer in een negentiende- dan in een twin- 
tigste-eeuwse traditie staande, was Van der 
Does de Willebois allereerst een produkt 
van zijn eigen afstamming Afkomstig uit 
een voornaam en adellijk geslacht was hij 
aristocraat in hart en nieren De 'superieure 
bestuurskwaliteiten van zijn klasse' waren 
voor hem een gegeven feit, zo is wel gecon- 
stateerd. Van politieke invloed van de arbei- 
ders moest hij eigenlijk niets hebben, ter- 
wijl er vanaf 1910 toch een enkele - voorals- 
nog katholieke - 'arbeidersvertegenwoordi- 
ger' in de Bossche gemeenteraad zitting 
had Het moment van zijn afscheid kon dan 
ook niet symbolischer zijn 'Democratie won 
veld ten koste van aristocratie en voor- 
naamheid in de politiek '" 

Zelf beschreef Van der Does de Willebois de 
manier waarop hil het burgemeesterschap 
had uitgeoefend bij zijn afscheid als volgt 
'Van nature was ik altild meer aan den opti- 
mistischen kant dan van den pessimistischen 



foto Stadsarchief's-Hertogenbosch 

En daardoor heb ik gelukkig iets voor den 
stad durven ondernemen en kunnen tot stand 
brengen.' In hetzelfde nummer van de Provin- 
ciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Cou- 
rant als waarin Van der Does de Willebois 
deze uitspraak deed, werden zijn grote ver- 
diensten voor de stad inderdaad breed uit- 
gemeten Toch klonk er ook iets van kritiek 
door, zij het met de voor die tijd kenmerken- 
de eerbied voor 'Zijn EdelAchtbare' 
'Op sommig gebied stond Den Bosch in de 
verloopen jaren niet altijd vooraan in de rij 
harer zustersteden. Misschien werd wel 
eens te dikwijls gedacht aan het Engelsche 
gezegde Be not the first by whom the new is 
tried, / Nor yet the last to lay the old aside, 
en leek het dat daarbij aan het eerste wel 
eens te veel aandacht werd geschonken 'l2 

Bedoeld werd ongetwilfeld dat door een te 
voorzichtig beleid van de scheidende burge- 
meester de groei van industriële werkgele- 
genheid in de stad was achtergebleven 
Geconstateerd kan worden dat de industrië- 
le ontwikkeling van 's-Hertogenbosch ook 
onder zijn opvolger Van Lanschot. telg uit 
een fameus Bosch' bankiersgeslacht en 
zoon van de eerder genoemde burgemees- 
ter H F.M van Lanschot, geen hoge vlucht 
heeft genomen Dat is nogal eens verklaard 
door er op te wilzen dat zowel de aristocraat 
Van der Does de Willebois als Van Lanschot 
in de bevordering van de industriële ontwik- 
keling niet hun eerste taak hebben gezien. 
Van beiden is wel gezegd dat zij hun 
afkomst in deze zin niet hebben verloo- 
chend Daarmee wordt bedoeld dat de tra- 
ditionele, door grondbezit of handel groot 
geworden elite waaruit beide burgemees- 
ters voortkwamen, weinig waardering kon 
opbrengen voor de nieuwe klasse van fabri- 
kanten Deze beoordeling is ten dele onte- 
recht, want in de eerste decennia van deze 
eeuw deed het gemeentebestuur wel dege- 
lijk belangrijke pogingen om industrieën 
naar 's-Hertogenbosch te trekken Alleen al 
de bevolkingsontwikkeling dwong daar toe 
Het is echter evengoed waar dat het hart 
van deze 'magistraten' niet bil de industrie 



lag. Toen de inspanningen om in 'West' een 
groot industrieterrein van de grond te krij- 
gen in de jaren twintig nauwelijks resultaat 
opleverden, werd Van Lanschot in zijn van 
huis uit meegekregen opvatting bevestigd 
's+Hertogenbosch, zo meende hij, was al 
eeuwenlang een centrum van handel en tul+ 
tuur met een regionaal verzorgende functie, 
en daarin moest de stad ook in de toekomst 
haar kracht zoeken Zijn grootste trots aan 
het einde van zijn ambtsperiode was daar- 
om niet het feit dat onder zijn stuwende lei- 
ding de bebouwde oppervlakte in 's-Herto- 
genbosch meer dan verdubbelde waardoor 
de woningnood rond 1940 grotendeels was 
opgelost Desgevraagd zou hij eerder naar 
'zijn' in 193 1 geopende overdekte veemarkt 
verwijzen, waarvoor hij inderdaad persoon- 
lijk nogal wat tegenstand in de gemeente- 
raad had moeten overwinnen ' ?  

Passend in zijn eigen taakopvatting, maar 
wel uitzonderlijk voor een burgemeester in 
die dagen, was zijn persoonlijke inzet voor 
de bevordenng van het toerisme Meer Bos- 
schenaar in hart en nieren dan de burge- 
meester zelf was geen enkele andere inwo- 
ner van de stad Niet één middel liet hij 
ongebruikt om haar schoonheid en 'de gulle 
Bossche gastvrijheid' aan te prijzen Vanaf 
1927 wist hij daarvoor zelfs een nieuw 
modern medium, de radio, te benutten. In 
een onbewaakt moment heeft hij zijn luiste- 
raars wel eens uitgenodigd voor een bezoek 
aan de stad onder zijn persoonlijke leiding 
en dat heeft hij geweten Wekenlang was 
het voor de Bosschenaren geen ongewoon 
gezicht de burgemeester met groepen toe- 
risten door de stad te zien lopen.'" 
'De aristocraat pur sang, Van der Does de 
Willebois, zou naar alle waarschijnlijkheid 
nimmer aanvaard hebben wat zijn opvolger 
Van Lanschot van sommige raadsleden ( ) 
moest incasseren', zo is wel vastgesteld l5 

De reden daarvoor is heel eenvoudig, want 
pas na het vertrek van Van der Does de Wil- 
lebois zouden op de golven van het alge- 
meen kiesrecht de eerste socialisten een 

122 plaats in de gemeenteraad verwerven Hun 

optreden daar was minder conventioneel 
dan men in de voorheen slechts uit katho- 
lieken bestaande raad gewend was. Nog 
populistischer stelde marktkoopman Harry 
Kuijpers zich op Hij was de naamgever en 
voorman van de Groep-Kuijpers die als 
raadslid vanaf 1923 de Bossche socialisten 
de wind uit de zeilen nam door in felle 
bewoordingen op te komen voor de gewone 
man Met zijn rondborstige aanvallen op 
het establishment had Van Lanschot nogal 
wat te stellen, al was het maar omdat hij er 
zelf toe behoorde Minder onaantastbaar 
dan zijn voorganger. maar ontegenzeggelijk 
begiftigd met een groter gevoel voor humor, 
pareerde Van Lanschot Kuijpers' aanvallen 
steeds met een zekere paternalistische en 
patricische neerbuigendheid In die zin 
bleef hij de superieure magistraat die ook 
Van der Does de Willebois geweest was 
In nog een ander opzicht is er tussen de 
ambtsperiode van Van Lanschot en zijn 
voorganger een verschil aan te wijzen, en 
wel wat betreft de toegenomen invloed van 
sommige wethouders Het is een fenomeen 
dat landelijk al rond 1900 inzette, maar dat 
in 's-Hertogenbosch pas na 19 17 zichtbaar 
werd Onder voortdurende druk van grote 
werkloosheid veranderde in de jaren tussen 
de twee wereldoorlogen het sociale beleid 
van het gemeentebestuur Van onthouding 
koersten de stadsbestuurders naar een 
positief ingrijpen, met name door omscho- 
lingsprojecten voor werklozen op touw te 
zetten en door werkverschaffing in de 
woningbouw Architect van deze plannen 
was Manis Krijgsman, een van de oudste 
katholieke arbeidersvertegenwoordigers in 
de raad (191 7) en wethouder van 1919 tot 
1935, die zich in zijn beleid gesteund wist 
door Van Lanschot Zeer verschillend van 
afkomst, vonden zij elkaar in hun sociale 
instelling l 6  

Dat het op de voorgrond treden van ook 
anderen dan de burgemeester aan de status 
van de laatste weinig afbreuk deed, bewijst 
de eerbiedige en dankbare toon die door- 
klinkt in de vele kranteartikelen die aan Van 
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Lanschot bij lubilea en andere feestelijkhe- 
den zijn gewijd In een lofdicht bij zijn 
afscheid luidde het aldus. 

Vier en twintig jaar regering, 
Hoog en ernstig opgevat, 
Bracht U ,  lang reeds, de waardenng, 
Van de gansche Hertogstad 

Die waardenng zal nog groeien, 
N u  gij ons verlaten gaat, 
Midden in uw naarstig werken, 
Edel-Achtpre Magistraat 'l7 

Het is dan augustus 1941 en Nederland is 
bezet Alvorens Van Lanschot, door zijn leef- 
tijd daartoe gedwongen, plaats moest maken 
voor een opvolger met nationaal-socialisti- 
sche sympathieën verrichtte hij een laatste 
opvallende daad Als één van de weinige 
Nederlandse burgemeesters durfde hij in het 
begin van de bezettingsperiode in het open- 
baar zijn respect aan de koningin te betui- 
gen De moeite die het hem kostte om zijn 
plaats af te staan, klonk door in de emotie- 
volle laatste woorden waarmee hij afscheid 
nam van 'zijn' 's-Hertogenbosch 'Ik heb mijn 
best gedaan, mijn vaderstad steeds tot het 
einde voor te staan Vaarwel 's-Hertogen- 
bosch, verwacht een ander Heer 'l8 

Van promotor tot coördinator 

In Van Lanschot had 's-Hertogenbosch fei- 
telijk al een 'promotor' gehad die zijn weer- 
ga niet kende Maar in de hierboven gege- 
ven typering van twintigste-eeuwse burge- 
meesters wil het woord 'promotor' uiteraard 
wat anders uitdrukken dan hetgeen Van 
Lanschot met zijn bevordering van het cul- 
tuur-historisch toerisme had gedaan 
Bedoeld is namelijk de naoorlogse burge- 
meester die de economische mogelijkheden 
van zijn gemeente goed weet te verkopen 
Dat was ook wel nodig, in 's-Hertogenbosch 
net zo goed als in de rest van Nederland, 
want de oorlogsschade was enorm en de 
economische vooruitzichten waren bar 



I 
]hr mr C.A.F.H.W.B. van den Clooster Baron Sloet tot 
Everloo. foto Stadsarchief 's-Hertogenbosch foto Stadsarchief 's-Hertogenbosch 

slecht Als deze 'promotor-burgemeester' Al in een proclamatie bij zijn benoeming tot 
typerend is voor het burgemeesterschap in waarnemend burgemeester eind 1944 maak- 
de jaren na 1945, dan heeft 's-Hertogen- te hij zijn positie duidelijk Liever dan 'met 
bosch in de persoon van Loeff wel het pro- vermoeiden stap restaureeren wat verloren 

124 totype in huis gehad ging', wilde Loeff van 's-Hertogenbosch een 



nieuwe stad maken, 'de hoofdstad van ons 
dierbaar Brabant ten volle waardig'. In zijn 
ogen betekende dat bouwen en uitbreiden, 
meer nog dan voorheen, en met bijzondere 
aandacht voor industrialisatie. Wat hij met 
Van Lanschot deelde was zijn bezetenheid 
als het ging om de stad, beiden spraken het 
liefst over niets anders Maar waar Van Lan- 
schot buitenstaanders naar 's-Hertogen- 
bosch liet komen om hen van haar schoon- 
heid te overtuigen, ging de onvermoeibare 
Loeff erop uit om financiële steun te ver- 
werven bij het Rijk en om industriëlen van 
de aantrekkelijkheid van 'zijn' stad als vesti- 
gingsplaats te overtuigen Befaamd zijn in 
's-Hertogenbosch Loeffs reizen geworden 
naar de Verenigde Staten, waar hij de nodi- 
ge verkooppraatjes heeft gehouden. Niet 
veel andere Nederlandse burgemeesters 
hebben hetzelfde gedaan 's-Hertogenbosch 
hield er onder andere een vestiging van een 
Amerikaanse vijlenfabriek aan over l 9  

Loeff kon als laatste burgemeester profite- 
ren van de beleidsruimte die de  Bossche 
gemeenteraad hem bood Die was traditio- 
neel al groot en onder invloed van een ook 
landelijk waarneembare 'wederopbouwmen- 
taliteit' werd die zeker niet kleiner Wie de 
raadsnotulen uit de periode-Loeff naslaat, 
zal nauwelijks onenigheid ontdekken waar 
het ging om beslissingen die voor het toe- 
komstige aanzien van de stad van het groot- 
ste belang waren Een weinig kritische en 
gezagsgetrouwe pers ondersteunde het 
gemeentelijke beleid en prees de daad- 
kracht van de burgemeester Onder het 
motto 'de schouders eronder' werden poli- 
tieke strijdbijlen amper gehanteerd en 
wezen alle neuzen, zelfs die van Harry Kuij- 
pers, in dezelfde richting. 'industrialisat~e- 
burgemeester' Loeff wees de weg! 
Bij Loeffs afscheid in 1960 leek er voor zijn 
opvolger Lambooy nog geen vuiltje aan de 
lucht te zijn Al in de beginjaren zestig ech- 
ter werd hij geconfronteerd met kritiek op 
het gemeentelijke beleid ten aanzien van de 
binnenstad De in het 'structuurplan' voor- 
gestelde sloop van veel karakteristieke pan- 

foto Stadsarchief 's-Hertogenbosch 

den werd fel bekritiseerd door een uit de 
burgerij gevormd comité onder leiding van 
mr H. Bergé Een gaandeweg steeds kriti- 
scher wordend Brabants Dagblad verstoorde 
de grote naoorlogse eenstemmigheid ver- 
der In 1966 verwierven de opposanten een 
flink aantal zetels in de gemeenteraad 



Zij legden van meet af aan het college van 
BGW het vuur na aan de schenen De sinds 
jaar en dag sterkste partij in 's-Hertogen- 
bosch, de Katholieke Volkspartij, verloor 
tegelijkertijd haar tot dan vanzelfsprekende 

meerderheid. Even later nam een kritische 
jonge generatie in de Partij van de Arbeid 
afstand van het naoorlogse consensus-den- 
ken De zogenaamde 'polarisatiestrategie', 
gericht op het aanscherpen van politieke 
meningsverschillen, kwam er bij de sociaal- 
democraten voor in de plaats.'" 
Kortom, in 's-Hertogenbosch manifesteerde 
zich op lokaal niveau wat op hetzelfde 
moment ook landelijk zichtbaar was protest, 
democratisering en ontzuiling. Het vanzelf- 
sprekende gezag van alle ambtsdragers. dus 
ook van de burgemeester, werd er door aan- 
getast. Gestimuleerd door de nieuwe politie- 
ke formatie D'66 beleefde in Nederland de 
discussie over de gekozen burgemeester een 
hoogtepunt Was immers de benoemde 
ambtsdrager, op wiens aanstelling geen 
enkel democratisch gekozen orgaan invloed 
kon uitoefenen, niet achterhaald? 
Voor het burgemeesterschap hebben deze 
ontwikkelingen uit de jaren zestig waar- 
schijnlijk zelfs ingrijpender gevolgen gehad 
dan de invoering van de Gemeentewet in 
185 1. In deze periode verloor de ambtsdra- 
ger namelijk de grote invloed op het 
gemeentelijk beleid die de 'magistraat' en 
de 'promotor' tot dan steeds hadden gehad. 
In 's-Hertogenbosch is dat heel goed zicht- 
baar in de ontwikkeling van de portefeuille- 
verdeling in het college van B&W Loeff had 
na 1945 steeds belangrijke onderwerpen 
onder zijn beheer gehad als stadsuitbrei- 
ding, stadsontwikkeling, stadssanering, 
handel en nijverheid Lambooy moest vanaf 
1968 genoegen nemen met representatie, 
voorlichting, cultuur en archiefzaken Het 
z ip  taken die wil sindsdien kennen als ken- 
merkend voor het burgemeestersambt 
De 'coördinator-burgemeester' was ermee 
geboren, de 'promotor' verdween 
Nu valt niet te ontkennen dat er ook steeds 
meer te coördineren viel Het ingewikkelder 
worden van de lokale politieke verhoudin- 
gen door het ontstaan van grote tegenstel- 
lingen in de raad maakte het werk van de 
voorzitter er uiteraard niet eenvoudiger op 
Conflictbeheersing werd een steeds belang- 



rijker burgemeesterstaak. Openbaarheid van 
bestuur vergde alsmaar meeT voorlichting. 
De al in de  jaren vijftig ingezette ontwikke. 
ling naar bovengemeentelijke samenwer- 
king nam na 1965 een grote vlucht. Lange 
tijd bijvoorbeeld was de Bossche burge- 
meester qualitate qua voorzitter van het 
Stadsgewest ' s - ~ e i o ~ e n b o s c h .  Daar komt 
nog bij dat ook de centrale overheid zich na 
de Tweede Wereldoorlog niet onbetuigd 
liet. Vooral op het terrein van welzijn, cul- 
tuur en sociale zekerheid werden van die zij- 
de allerlei uitvoeringsmaatregelen bij de 
gemeente neergelegd. De burgemeester 
werd door dit alles voor een groot deel 
teruggeworpen op de representatieve, coör- 

foto Stadsarchief 's-Hertogenbosch dinerende en 'technische' taken die hem als 
raads. en collegevoorzitter formeel waren 
toebedeeld. Het heeft de functie uitgehold, 
zo menen nogal wat bestu~rskundigen.~' 

Slot 

Het burgemeesterschap is maar gedeeltelijk 
wat men er zelf van maakt Deze parafrase 
op de uitspraak van Van Lanschot waarmee 
deze bijdrage opent, lijkt als afsluiting bij- 
zonder geschikt Want ondanks dat veel 
aspecten van het burgemeesterschap en 
van de 'eigen-aardige' invulling die de Bos- 
sche ambtsdragers eraan gegeven hebben 
in het korte bestek van dit artikel onbespro- 
ken moesten blijven, is eén ding wel duide- 
lijk geworden. Buiten kijf staat dat persoon- 
Iiike karaktereigenschappen op de burge- 
meestersfunctie steeds hun stemper heb- 
ben kunnen drukken Maar de gemeentelijke 
taakontwikkeling, de wisselende verwachtin- 
gen ten aanzien van wat een burgemeester 



eigenlijk moest  doen e n  de sprongsgewijs beleid in de jaren 19 10- 1940'. in 's-Hertogen- 
doorgevoerde democratisering hebben wel bosch Dnemaandeiijks tijdschrift over de geschiedenis 
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