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In je blote kont in
de gemeenteraad

Er zijn gisteravond 1479
mensen uit het Bildt be-
drogen. Belazerd. Besode-

mieterd.
Op 19 maart namen 4422

Bilkerts de moeite naar een
stemlokaal te gaan. Van hen
hebben 1479 het vakje rood
gemaakt van VVD of De Frije
Bilkerts. Als ik op hen stem gaan
zij hard voor mij aan het werk
om het Bildt mooier, beter, wat
al niet te maken. Zo hebben ze
gedacht in die stemhokjes.

Logisch, zo’n stembiljet ziet er
officieel uit en de partijnamen
klinken als serieuze organisaties,
met een lijst mensen die weten

Oplichters

hoe het werkt en die Bismarcks
‘Politiek is de kunst van het
mogelijke’ in het achterhoofd
hebben.

Maar het zijn helemaal geen
serieuze partijen, het zijn ordi-
naire oplichters. Ze boycotten de
raad, gisteravond. Ze denken dat
ze hun werk kunnen doen door
het na te laten. Leve het feest
van de democratie!

Dat is uit protest, legde Jaap
de Haan van de VVD uit. Want

de partijen zitten niet in het
college.

Er zijn talloze manieren om
tegen zoiets te protesteren. Je
kunt meteen het vertrouwen in
het college opzeggen en nieuwe
verkiezingen eisen. Je kunt
wreed oppositie voeren. Je kunt
elk half uur op je vuvuzela bla-
zen. Je kunt in je blote kont in de
gemeenteraad gaan zitten.

Mogelijkheden zat. Maar ja:
daarvoor moet je er wel zijn.
Dan moet je wel doen wat de
kiezer van je verwacht had,
namelijk aan de vergadering
deelnemen en kijken wat er te
regelen valt.

Elke keer is het weer erg. In
Harlingen hebben we het nog
krasser beleefd, met die klaplo-
pers van Frisse Wind.

Als ik een van die 1479 stem-
mers op het Bildt was, dan no-
teerde ik de namen (Wiebe Post-
ma, Jaap de Haan, Ben Bruinsma,
Leendert Ferwerda, Roel Nauta,
Frans van der Mossel) met de
waarschuwing: ‘Nooit een twee-
dehands auto van kopen!’

Of ik zou gewoon wegblijven
bij de volgende gemeenteraads-
verkiezingen. Uit protest. Het
voorbeeld is al gegeven.
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