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Twee referendums: stem niet
bezwangerde en verlaten vrouwen.
Kijk, ook ik vind Poetin een
despoot, die niettemin ten onrechte
te zwart wordt gemaakt door ons.
Brussel is een wangedrocht, dat
niettemin al tijdenlang de vrede in
Europa bewaart en crisis na crisis
met overleg bezweert.
Wethouder Schneider is gekozen in
Rotterdam na een dolksteek
richting de geliefde van Marco
Pastors, maar hij heeft niettemin
goede ideeën over hoe je
Rotterdam minder arm maakt.

Dat stadsreferendum komt er.
Stadsreferendum? Moeten we na
die absurde stembusgang over een
verdragje met Oekweggistan
opnieuw ja of nee invullen? Dat
moeten we, of nee, dat mogen we,
zeggen de initiatiefnemers.
Nu al wordt actie gevoerd in
Rotterdam voor een referendum
over het vermoedelijke voornemen
van wethouder Schneider om
goedkope huizen te vernieuwen ten
gunste van huurders met ruimere
beurs. Hoeveel huizen weten we
nog niet eens, maar zoals bij elk
referendum gaat het niet over de
gestelde vraag, maar over de
invulling door lobbyisten. Altijd zal
de uitslag zijn: NEE, NIET DOEN,
IK BEN TEGEN. En nooit: JA, DOE
MAAR, GOED IDEE.

Opvallend genoeg is D66 in
Rotterdam de collegepartij die een
lans breekt voor sociale
woningbouw. In Amsterdam wordt
D66 verweten alleen op te komen
voor expats, yuppen en hipsters,
hier het omgekeerde. Meneertje
Pechtold staat erbij en kijkt er op
afstand naar, de lokale kikkers
zitten niet meer in zijn kar.
Het referendum is een instrument
voor mallotige Jantjes Roos, voor
nee-roepers en mensen met
wantrouwen tegen het
establishment.
Ik roep ook graag nee, en krijg ik
jeuk van pluche, maar een ander
vertrouwen is net nog iets groter:
dat is één keer in de vier jaar
meebeslissen en in de tussentijd
meepráten als actiegroep,
deskundige,
wijkvertegenwoordiging of medium.
De democraat in mij roept op NIET
te gaan stemmen.

Als democraat mag je hopen dat de
opkomst onder de 30 procent blijft.
Over aantallen gaat het woningsloop-referendum niet. De
initiatiefnemers wachten op één
cijfer: wordt het 20.000 woningen of
minder? Zelfs bij 5000 minder gaat
het niet over de vraag hoeveel van
die huizen worden bewoond door
scheefwoners, erfelijke
werkweigeraars of te vroeg
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