
Het boek bevat daarentegen een chaotische
beschrijving van losse gebeurtenissen met ran-
cune als centrale drijfveer. Er wordt een Kafka-
achtig beeld geschetst van een gemeentelijke or-
ganisatie waarin niets en niemand deugt en
waarin iedereen, zowel politici als ambtenaren,
vanaf het begin uit is op haar val. In die zin is er
een treffende overeenkomst met haar eerdere
boek (‘Te veel vrouw’) over haar Haarlemse wet-
houdersjaren. Alle leed van de wereld overkomt
ook daar de hoofdpersoon. Deze gaat vrijuit door
de slachtofferrol te kiezen. Als de PvdA in Haar-
lem bijvoorbeeld als grootste partij voor het
eerst in 52 jaar buiten het college wordt gehou-
den, analyseert ze niet de mogelijke eigen fou-
ten als lijsttrekker: andere partijen zijn simpel-
weg verantwoordelijk. L’histoire se repète. Vanuit
een zelfde complottheorie gaat ook Leeuwarden,
ondanks het warme welkom, direct over tot col-
lectieve samenspanning tegen de hoofdpersoon.
Ook in dit boek creëert Van Maaren dus een ge-
heel eigen werkelijkheid. Een burgemeester als
Alice in Wonderland, verzeild geraakt in een
mysterieuze leeuwenkuil. In Nova verklaarde ze
dat vrouwen met bruine ogen onder de blauw-
ogige Friezen niet kunnen aarden... Uiteraard
greep Jeroen Pauw toen hoofdschuddend in.

Van Maaren put zich bijna 400 bladzijden
lang uit in dit type beschrijvingen van mensen

Het gedwongen afscheid van Loekie van Maaren
als burgemeester van Leeuwarden ging eind
2001 gepaard met een landelijke mediahype.
Deze was terug te voeren op de afspraak tussen
gemeente en burgemeester om elkaar publieke-
lijk niet onnodig te beschadigen op overtreding
waarvan een boete van ruim ¤ 22.000 zou staan.
Het boetebeding ging alsnog van tafel. In de
openbare raadsvergadering werd aan de hand
van tientallen voorbeelden duidelijk waarom ge-
meenteraad en college niet meer met deze bur-
gemeester verder wilden. Het kwam neer op ge-
brek aan leiderschap, professionaliteit en gezag.
De oud-burgemeester sloeg vlak voor de zomer
terug met haar boek ‘Hoezo burgemeester’. Op
de achterflap van het boek staat dat het conflict
zou gaan over de modernisering van bestuur. Zij
werd daarbij tegengewerkt door ‘de ondoor-
dringbaarheid en onbeweeglijkheid van het
sinds mensenheugenis door de PvdA gedomi-
neerde stadsbestuur’.

De daarmee gewekte verwachting dat Van
Maaren haar visie op de modernisering van het
bestuur ontvouwt en de PvdA-rol in de bestuurs-
cultuur analyseert wordt helaas niet waarge-
maakt.
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unaniem in met Van Maaren’s voordracht als
burgemeester. Als de PvdA achteraf iets te ver-
wijten valt is het dat de landelijke partij (inclu-
sief de toenmalige fractiespecialist De Cloe) niet
een kandidaat van een zwaar kaliber voor deze
provinciehoofdstad wist te vinden. 

In een interview met Trouw merkt Van Maa-
ren op dat de PvdA in Leeuwarden haar als bur-
gemeester ‘begon te claimen; ik was hun bezit’.
Alweer een hoogst onbegrijpelijk verwijt. Er
werden namelijk geen bijzondere contacten tus-
sen fractie/afdeling en haar onderhouden. Ze be-
zocht geen ledenvergaderingen. Margreeth de
Boer in de lokale pers: ‘Ik herken niet dat de
PvdA mij claimt of dingen van mij verwacht om-
dat ik bij hun partij behoor. Dat is nooit ge-
beurd.’

Tenslotte klopt evenmin het verwijt aan het
adres van ex-minister Klaas de Vries, door wie
Van Maaren zich in de steek gelaten voelde. Als
een burgemeester het vertrouwen heeft verloren
van college én gemeenteraad én de gehele amb-
telijke organisatie, kan een minister van
Binnenlandse Zaken hoog of laag springen. Hij
moet zich daar, partijgenoot of niet, bij neerleg-
gen. Diezelfde Klaas de Vries schreef naar aanlei-
ding van Van Maaren’s verwijt op zijn website
overigens dat zij tegen hem had gezegd: ‘Ik heb
een hekel aan die Friezen, ik kan niets met die
mensen”. Dat leek Klaas de Vries ‘geen goede ba-
sis voor haar burgemeesterschap van de Friese
hoofdstad.’  Een droog maar messcherp
[under]statement.

Minister Thom de Graaf introduceert deze ka-
binetsperiode de rechtstreeks gekozen burge-
meester. Dat systeem garandeert evenmin als het
huidige stelsel kwaliteit. Ook dan kunnen (geko-
zen) burgemeesters het vertrouwen van de (even-
eens gekozen) gemeenteraad verliezen. De zaak-
Van Maaren maakt duidelijk dat een heldere wet-
telijke regeling voor die situatie geboden is én dat
er dan niet meer onderhandeld moet behoeven te
worden over een vertrekregeling. Er moet een
standaardregeling komen, zoals nu voor wethou-
ders geldt. Dat scheelt veel ellende voor gemeen-
ten én voor de persoon in kwestie.

en situaties. Ondanks omvang en (soms) raffine-
ment overtuigt het boek zelden omdat elke zelf-
reflectie ontbreekt. Zelfkritiek en zelfbeklag zijn
twee uiterste polen, het boek beweegt zich vrij-
wel permanent op de laatste pool. Te veel situa-
ties worden aantoonbaar vertekend weergege-
ven. Voorbeeld van die eenzijdigheid is dat wel
haar eigen afscheidsrede en niet het betoog van
het college in de gemeenteraad is opgenomen.
De sterk aangezette vertekening van de werke-
lijkheid viel naast de regionale media ook haar
opvolgster, Margreeth de Boer, op. Deze ver-
klaarde dat ze al direct na haar aantreden heeft
ervaren dat ‘Leeuwarden een volstrekt normale
bestuurlijke organisatie heeft met normale pro-
blemen’ en dat er op bestuurlijk niveau ‘een
grote wil tot samenwerking en veel loyaliteit
over en weer [is]’. Van Maaren’s voorganger,
Hayo Apotheker, liet zich eerder in Binnenlands
Bestuur in soortgelijke bewoordingen uit.

Resteert Van Maaren’s verwijt inzake de door
de PvdA gedomineerde bestuurscultuur. De PvdA
is in Leeuwarden inderdaad al sinds jaar en dag
de grootste partij. Als oud-secretaris (en partner
van een PvdA-raadslid) weet ik dat de PvdA in de
jaren ’80 met 18 van de 37 raadszetels vanwege
omvang en kwaliteit inderdaad inhoudelijk sterk
domineerde. Toch is ook in die periode overigens
nooit voor een smal meerderheidscollege geko-
zen. De PvdA heeft nu nog 10 zetels. In de laatste
raadsperiodes kent Leeuwarden een regenboog-
coalitie, waarin ook cda, Groenlinks en vvd zijn
vertegenwoordigd. Toen was Van Maaren burge-
meester. Alleen al getalsmatig kan niet meer
worden gesproken van dominantie. Maar ook
feitelijk wordt in het boek het verwijt niet hard
gemaakt. Of het moet zijn dat PvdA-wethouder
Den Oudsten de burgemeester waar mogelijk
‘uit de wind heeft gehouden’. Dat gebeurde uit
nood en is de facto eerder een compliment dan
een verwijt. Van Maaren verwijt de PvdA-fractie
impliciet zich niet tegen haar gedwongen ver-
trek te hebben verzet. Maar had de PvdA niet be-
lang bij een normaal functionerende burge-
meester als elke andere partij?

De vertrouwenscommissie stemde destijds
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