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N
a Canada en de VS geniet nu de 
hele wereld van de uitspattingen 
van Rob Ford. Als een voormalig 
kindsterretje van Disney Channel 
springt de burgemeester van 

Toronto schreeuwend van drank- naar 
drugs- en seksschandaal.
Het begon met een fi lmpje waarin hij 
crack rookt. ‘Ik was toen dronken,’ wierp 
hij tegen. Vervolgens blijkt dat hij niet 
alleen toen, maar altijd en overal dronken 
te zien is. Daarna wordt hij betrapt terwijl 
hij wildplast, zou hij gefeest hebben met 
prostituees, is er geblowd in zijn werk-
kamer en worden zijn criminele vriendjes 
en drugsdealers vermoord gevonden op 
straat.
Ford reageert verstandig. Met scheld-
kanonnades (soms voor een klas basis-
schoolleerlingen), beschuldigingen en 
het afstormen op de publieke tribune 
tijdens een gemeenteraadsvergadering en 
 daarbij oude vrouwtjes omver te gooien. 
‘I’m a sick ass motherfucker,’ aldus de 
 burgemeester. Geruchten dat hij de ‘pussy’ 

 burge meesters in ons land die zichzelf de 
 afgelopen jaren wist te  diskwalifi ceren 
voor het ambt. 
Neem Gerd Leers (CDA) die in 2010 
moest aftreden als  burgemeester van 
Maastricht nadat hij zijn functie had in-
gezet bij een confl ict rond zijn 
vakantievilla in Bulgarije. Of 
 Annemarie Jorritsma 
(VVD), de burge-
meester van Almere, 
die in 2007 een motie 
van wantrouwen over-
leefde nadat ze zonder 
vergunning een water-
pomp in haar tuin liet 
installeren.
Alleen dit jaar had-
den we al René Roep 
(CDA) van Vlissingen 
die werd betrapt met 4500 
euro aan onrechtmatige 
declaraties. Hij trad af. Net 
als Rob Bats (VVD) van 
Haren die een verjaardags-
feestje liet uitlopen op de 
vernietiging van zijn dorp. 
 Anderen blijven 
gewoon zitten, 
zoals Henk Jan 
Meijer (VVD) in 
Zwolle die volgens 
de Raad van State 
onterecht een burger een huisverbod 
oplegde. En dan heb je in Amersfoort nog 
Lucas Bolsius (CDA) die zich ook in zijn 
vrije tijd door zijn chauffeur zou laten 
rijden. Hij bestrijdt dit en blijft zitten.

SPELERSBUS AJAX
Vorig jaar was het jaar van de  uitglijders 
op sociale media. De Helmondse burge-
meester Fons Jacobs (CDA) kwam in 
opspraak omdat hij op Facebook een 
foto deelde van een varkenstransport 
met daarop het logo van Ajax en de tekst 
‘spelersbus’. Hij vond het zelf geinig, maar 
verwijderde het plaatje uiteindelijk toch 
maar. Nog knulliger was zijn partijgenoot 
en collega in het Zeeuwse Hulst,  Jan-Frans 
Mulder, die na een reeks overvallen op 
Chinese  restaurants  twitterde: ‘Nu al 
die overvallen op  Slineese  lestaulants 
in  Zeeland. Hoop dat die lale overvaller 
snel in z’n klaag gelepen wordt... niet 
sambalb(l)ij!’ Hij kwam weg met een 
 excuusbezoekje aan zo’n restaurant.
Verder hadden we Marlies de Loo (CDA), 

burgemeester van Gennep, die wet-
houders en raadsleden schoffeerde via 
een openstaande microfoon. En er was 
ene burgemeester Ricardo Offermanns 
(VVD) van Meerssen. Hij was hard op 
weg te promoveren tot burgemeester 

van  Roermond, totdat een telefoontap 
ont hulde dat de omstreden Jos van 
Rey  vertrouwelijke informatie over de 
 solli citatie aan hem doorspeelde. Hij hield 
de eer aan zichzelf na dit ambtsmisdrijf.
Ook komen we sinds de vorige 

raadsverkiezingen nog Wim Cornelis 
(PvdA) tegen. De burgervader van Gouda 
ging wel heel vaak van belastinggeld 
naar zijn vakantiehuis in Ghana. Hij trad 
in 2011 af. 

CHAMPAGNE
Zonnekoningin Wilma Verver 
(VVD) van Schiedam declareerde 
bij de belastingbetaler de verbou-
wing van haar huis, champagne, 

dure etentjes en zelfs een 
portret van zichzelf. Ze 

moest weg en inmiddels heeft 
de bank haar villa in beslag 

genomen.
Bart Meinema (CDA) van 

 Cranendonck kroop volgens raads-
leden regelmatig  dronken achter 
het stuur en ging met  pensioen. 
Wim de Gelder (GroenLinks) 
gaf ambtenaren en  bestuurders 
goedkope antikraak  woningen 
in Alphen aan den Rijn en trad 
in 2010 af. Ook stuurde hij een 
 denigrerende e-mail naar een 
 burger. En dan was er nog  Gerard 

Daandels (CDA) 
van Deurne die pro-
beerde een bezwaar-
maker met 250.000 
euro aan publiek 
geld om te kopen.

Crack roken is er niks bij. Misschien 
tijd dat niet de kroon, maar het volk de 
burgemeester benoemt. A

NEDERLANDSE EERSTE BURGERS DOEN NIET ONDER VOOR DE GEK VAN TORONTO

van een bevallige ambtenares wilde ‘eaten’ 
deed hij chic af met de opmerking: ‘Ik ben 
gelukkig getrouwd. Ik heb thuis meer dan 
genoeg te eten.’

HENK WESTBROEK
Het mooie is dat de dikke Ford weigert 
af te treden. ‘Ik zal deze storm doorstaan. 
En dan mogen de kiezers  volgend jaar 
 beslissen of ze me willen houden,’ zegt 
hij. 40 procent van de bevolking sluit niet 
uit volgend jaar weer op Ford te  stemmen. 
Een prima uitgangspositie in een  systeem 
met verschillende tegen kandidaten, 
 hoewel Ford inmiddels ook aan een 
 carrière als minister-president denkt. Hem 
naar huis sturen, kunnen ze niet, maar de 
gemeenteraad heeft  inmiddels wel zijn 
macht ingeperkt. ‘Dit doet me denken aan 
Saddams invasie van Koeweit,’ reageerde 
Ford.
Kijk, dat krijg je als je het volk een burge-
meester laat kiezen. Wij mogen geen 
eigen burgemeester kiezen. Daarvoor 
vinden de ondemocratisch gekozen  leden 

van de Eerste Kamer ons te dom. Zij doen 
er  alles aan om het ambtsketen niet aan 
een man des volks te hoeven geven. In 
Utrecht zochten ze een  burgemeester 
en uit een peiling van AD Utrechts 
 Nieuwsblad bleek zanger Henk Westbroek 
de favoriet onder Utrechters. Dus hij op 
gesprek bij de ook al niet democratisch 
gekozen  commissaris van de koning, maar 
al snel kreeg  Westbroek te horen dat hij 
was afgewezen.
Aleid Wolfsen (PvdA) is sinds 2008 
wel burgemeester van Utrecht. Na zijn 
 installatie liet hij de totale oplage van een 
lokale huis-aan-huiskrant vernietigen van-
wege een kritisch artikel, declareerde hij 
buitensporige bedragen, gaf hij buiten de 
gemeenteraad om geld aan een omstreden 
Roma-familie en liet hij een geterroriseerd 
homostel aan z’n lot over. Zelfs partijleider 
Diederik Samsom noemde het optreden 
van Wolfsen ‘niet altijd even succesvol’ en 
ontmoedigde een tweede termijn.
De met geld smijtende en  censurerende 
Wolfsen is maar één van de vele 

Verslaggever MARIJN SCHRIJVER is te volgen 

op Twitter via @schrijver.

MISSCHIEN TIJD DAT NIET DE KROON,
MAAR HET VOLK DE BURGEMEESTER BENOEMT

In het overzicht van omstreden burge-
meesters telde Nieuwe Revu maar liefst acht 
burgemeesters van het CDA, tegenover vijf 
van de VVD, twee van de PvdA en eentje 
van GroenLinks. Nu hebben de christen- 
democraten met 122 burgemeesters ook 
veruit de meesten in Nederland. De VVD 
volgt met 96 en de PvdA heeft er 86. 
Dat het CDA oververtegenwoordigd is in 
deze opsomming lijkt dus niet zo gek. 
Wel opmerkelijk is dat er nog zoveel CDA’ers 
burgemeester zijn in een tijd dat de partij 
zelfs lokaal niet meer de reus van vroeger is, 
laat staan landelijk.

CDA’ERS BLUNDEREN HET VAAKST

GERD LEERS. ÉÉN VAN DE 
ACHT  CDA-BLUNDERAARS.
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OPSTAPPEN?! DE 64STE BURGERVADER ROB FORD 
VAN TORONTO PEINST ER NIET OVER.

BATS. FEESTJE 
IN HAREN.

WOLFSEN. TE VEEL 
OM OP TE NOEMEN.

JORRITSMA. WATERPOMP. 

De doorgeslagen Rob Ford van Toronto is 
een mondiale hype. Maar moeten we voor 
ongeschikte burgervaders echt zo ver over 
de grens kijken? Nee dus. Door Marijn Schrijver
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