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De gemeente Marker Wadden
Jeroen van Urk, Certified Municipal Clerk en oud-raadslid
De Marker Wadden, de nieuwe natuureilanden in het Markermeer. Ik droomde
een decreet over de constitutie van een
gemeente daar!
“Geacht politiek dier Thieme!
In den beginne was er niets. Een hele poos later
de Marker Wadden. U heeft de insteek om álle
dieren te dienen en daarom wijs ik u aan als
Landdrost: het bestuursorgaan dat we uit tijden
van oer-Hollandse inpoldering nog kennen van
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Voorlopig is in ú het gezag van de Burgemeester, het
College en de Gemeenteraad almachtig verenigd. Uw opdracht is de meest duurzame
democratie der Nederlanden te vestigen!
Uw eerste taak is het opstellen van een ruimhartige ‘verordening Voor Vogelvlucht & Dierenasiel’: de VVD-verordening. De Marker
Wadden zal aan allen een ordentelijke plek
bieden. Artikel 1 van de verordening geef ik u
mee en luidt ‘Het recht en de plicht van alle
leven op de Marker Wadden is te floreren in
gemeenschappelijkheid’. Laat u verder advise-

ren door filosofe Eva Meijer, die kortelings aan
de Universiteit van Amsterdam promoveerde
op de theorie over de politieke stem van dieren.
Zij onderzocht ‘hoe bestaande politieke instituties en praktijken inclusiever kunnen worden en
hoe nieuwe politieke praktijken en instituties
ontwikkeld kunnen worden met andere dieren
(dan de mens)’ – zie E.R. Meijer: Political
Animal Voices, bekendmaking UvA, 2017.
Met die benadering concipieert u verder de
VVD-verordening, tezamen met wie zich
binnen uw grenzen vestigt. Vanaf artikel 2 bent
u dus niet meer het baasje. U begeleidt uw volk.
Werkende weg sticht u de ultieme poldergemeente: op de Marker Wadden bedenken en
organiseren de bewoners met u hun eigen
democratie. Daarvoor vraagt u ieder eiland
een politiek dier aan te wijzen, dat de titel
raadslid-nieuwe-stijl krijgt. Zij beraadslagen
niet namens de andere bewoners, maar geven
leiding aan het gesprek met hen, ieder op hun
eiland in een faunaforum. Het leidt tot bouwstenen voor gemeenschapsbestuur dat wortelt
in diversiteit en évolutie. Dan roept u de raads-

leden-nieuwe-stijl bijeen om als volksverbinders
in een constituerend beraad samen de VVDverordening voor de gehele Marker Wadden te
stellen en voor de uitvoering ervan wetverstouwers te kiezen. Deze bestuurders worden uw
helpers en moedigt u aan om bewoners blijvend
te laten meedoen! Zo bent u code oranje weer
voor.
Vanwege het alom wassende water rondom de
democratie, wel het volgende ten overvloede.
Dit decreet maakt van de Marker Wadden niet
een radenloos oefenterrein van eilanden in de
verte. Integendeel, u veredelt er definitief de
democratie, die u met de raadsleden-nieuwestijl uitzaait over het hele binnenlands bestuur.
De Mystery Bever zal daartoe over uw inspanningen opbouwend kritisch rapporteren!
Is getekend,
de Burgermatcher der Nederlanden.”
Ontwaakt!
www.jeroenvanurk.nl

