
RECENSIES 

kreeg niet alleen veel kritiek uit Blerick (dat is bij grenswijzigingen heel normaal), maar 
vooral ook uit de eigen gemeenteraad! Slechts de helft van de raad was voorstander van 
de annexatie, die door Van Rijn vurig werd verdedigd. In de 'dubbele raad' was nog maar 
één lid dat met het voorstel instemde. 
c. 1912-1918. Van Rijn wordt in 1912 voor de tweede keer herbenoemd. Hij is dan 71 

jaar. Van den Berg schrijft hierover: 'Meer en meer bleek, dat bij hem zich het verschijnsel 
voordeed, dat men zo vaak bij bejaarden kan constateren, nl. dat zij, hoewel hun in
tellectuele kwaliteiten overigens onverminderd zijn, aan juistheid van oordeel, aan ob
jectiviteit en zelfkritiek hebben ingeboet' (blz. 37). De schrijver geeft dan diverse voor
beelden van ontactisch optreden en ernstige bestuursfouten, die in deze periode door Van 
Rijn zijn gemaakt. 
d. 1918-1921. Na de wereldoorlog begint Van Rijn nog aan een vierde ambtsperiode. 

Hij is dan 77 jaar. De verhouding met de gemeenteraad, die door de invoering van het 
algemeen kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging een geheel andere samenstelling 
had gekregen, was wederom bijzonder slecht. 'Raadsbesluiten werden vaak niet uitge
voerd', zo lezen wij in de beschrijving van deze periode (blz. 43). Ook met de wethouders 
ontstonden ernstige meningsverschillen en liet de samenwerking te wensen over. 
Bij een beoordeling over de prestaties van Van Rijn is het billijk, aldus de schrijver in 

zijn laatste hoofdstuk, dat wij hierbij: 'de laatste jaren van zijn burgemeesterschap moeten 
uitschakelen' (blz. 150). Afgezien van het feit of het mogelijk is een verantwoord eindoor
deel over iemands prestaties in de publieke dienst te geven indien hierbij slechts de helft 
van de ambtsperiode in ogenschouw wordt genomen - Van den Berg betreurt het ook 
zelf, dat Van Rijn zich voor een derde ambtstermijn liet benoemen en vindt deze periode 
derhalve ook weinig succesvol - lijkt het mij, dat op grond van hetgeen wij in dit boek 
over Van Rijn te weten komen, hij toch moeilijk als 'een groot bestuurder' gekwalifi
ceerd kan worden. De schrijver maakt onderscheid tussen 'bestuurskwaliteiten' en 
'menselijke kwaliteiten' die men in zijn oordeelvorming moet betrekken. Maar burge
meester Van Rijn kan nóg zo dynamisch zijn geweest, nóg zo slagvaardig en doortastend 
(dat hij deze eigenschappen bezat toont Van den Berg duidelijk aan), hij miste het ver
mogen om 'leiding te geven' (ook Van den Berg onderschrijft dit) en het ontbrak hem 
ten ene male aan de voor een gemeentebestuurder onmisbare tact om met mensen om 
te gaan. Dat Van Rijn door zijn werkkracht en zijn snel tempo van werken voor Venlo 
van betekenis is geweest, in het bijzonder voor de milieu-hygiëne: ik zal dit niet ontkennen. 
Het boek van Van den Berg, dat ik ondanks de minder geslaagde compositie met belang
stelling heb gelezen, toont dit duidelijk aan.
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