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liep uit en haar hoofd
Lidewii Digici wordt geconfronteerd
stond er ook niet meer naar. Mevrouw met een motie van afkeuring over een
Lidewij Digici, burgemeestervan Mon- betrekkelijkonbelangrijkdossier.Haar
teban, kreeg na een tumultueus verlo- tot die tijd onafgebroken opwaartse
pen raadsvergaderingeen motie van carrièrekomt plotselingen geheelonafkeuring over zich heen.'
verwachttot staan.Hoe kon dit zomaar
Monteban is natuurlijk een verzon- gebeuren?Voldeedzii echt niet aan de
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in het boek
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gedwongen vertrek van burgemeester
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Lidewii Digici'. De publicatie werd ge- waag. Het dossierwaaroverzij struikelt,
schrevendoor hoogleraarbestuurskun- was eigenlijkvan ondergeschiktbelang.
de Arno Korstenen organisatieadviseur Lidewij Digici doorgrondede psycholoStan van de Laar van Pricewaterhou- gischekrachten niet die binnen de beseCoopersAdvisory. Het boek is fictie, stuurscultuur van Monteban speelden.
maar toch zullen veel lezers de indruk Ze deed wat van haar verwacht mocht
hebbenhet verhaalvan de eerstzo warm worden, maaÍ ze communiceerdeonvolbinnengehaaldeen later verguisdebur- doendemet de mensen om haar heen.
gemeester
al eenseerdergehoordte heb- Het Iukte haar wel conflicten te demben. Dat kan kloppen, want de auteurs pen, maar niet om z€ op te lossen.Ze
hebben zich met dit verhaal gebaseerd wist aanvankeliiksteedsals winnaar uit
op gesprekkenmet tal van burgemees- de strijd te komen, maar kon de striid
ters. Sommigenvan hen zijn zelf ooit in niet beëindigen.In tien hoofdstukken
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analyserenl(orsten en Van de Laar de teSomslijkt het verhaalde val van de loorgangvan eenburgemeester,
of liever
LeeuwardenseburgemeesterLoeki van gezegdde onmacht van een raad, van

overheids
management

een college en van de burgemeesterzelf
om die teloorgangte stoppen.Het boekje is een vervolgop 'De vallendeburgemeester- Een onderzoeknaar factoren,
omstandigheden,patronen en preventie- en interventiemogelii
kheden.'
'De kus en
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als een kleine roman. Maar het is eerder
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