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Wat doen we met het controlevirus?
We werden getroffen door de hoeveelheid reacties op onze vorige
editie. Veel bijval maar ook wat
constructief commentaar. We zien
ondertussen onze naaste buren
Diftar afwijzen?
Diemen, zo'n 230kg restvuil per persoon. Uithoorn, gemeenteraad
tegen. De Watergraafsmeer, afgehaakt. En zo kunnen we nog even
doorgaan. Volgens Binnenlands
Bestuur maakt Diftar de meeste
kans als omringende gemeenten
meedoen en doet het goed in een
welstandige omgeving. Mensen zal
het een zorg zijn. Als ze maar van
de troep afkunnen. En nog een
punt: mensen die jarenlang keurig
hun vuil
gescheiden aanboden
haken nu af. Ze zijn gedemotiveerd.
Om zo’n complex probleem aan te
pakken kun je 't best eerst blikverhelderend nadenken. Daarom onze
dorpsfilosoof opgezocht.
Drechtje: 'Meneer Klepzijker, wat
vindt u van deze ontwikkeling?'
Klepzijker: 'Deze financiële ontdekkingstocht is natuurlijk begonnen met het oog op de kosten.
Diemen rekende dat door en ont-

dekte dat, als iedereen keurig aan
de verwachtingen voldoet, te
weinig afval wordt aangeboden
om rendabel te zijn. De Diftar-paradox.'

Klepzijker: 'Nee, een huis heeft
geen bezit. Het is slechts een sleutel.
Die geef je toch ook wel eens aan
een ander. Is daar ooit iemand voor
bestraft?'

Drechtje: 'Maar zit daar dan geen
zwakke plek?'

Drechtje: 'Dus u denkt aan een
klepkaartruilmarkt?’

Klepzijker: 'Natuurlijk! Maar het
echte punt is het 'controlevirus'
Mensen zijn bang voor besmetting.
De oplossing kennen we. Streef
naar groepsimmuniteit! Ontkoppel
je klepkaart van je woonadres.'

Klepzijker: ’Ja. Je moet een aantal
kaarten vooraf inzamelen. Wil iemand zijn privacy echt beschermen, dan levert hij zijn kaart in en
neemt een andere mee.'

Drechtje: 'En die burgerlijke ongehoorzaamheid dan?'
Klepzijker: 'Dat hoort bij een slecht
werkende democratie. De Tocqueville (1805-1895) zei al: 'Burgerlijke ongehoorzaamheid is de motor
voor politieke verandering.'

Drechtje: 'Maar wanneer is dan die
ruilmarkt?
Klepzijker: 'Die houden we in Duivendrecht en Ouderkerk, plaats/tijd
volgt. Dus zet nog geen geld op die
klepkaart. Tot 1 jan. '22 is het gratis.
Drechtje: 'Mag dat allemaal wel?'

Klepzijker: 'Nee hoor. Zeker niet als
je groepsimmuniteit nastreeft. Het
haalt ieder virus
uit zijn verwenningsruimte. Daarom werkt ’t.’

Klepzijker: 'Zeker. Wordt diftar afgeblazen, dan moeten zelfs alle
verzamelde gegevens vernietigd
worden. Daarom dragen we graag
nu al bij aan een toekomstige
taakverlichting.’

Drechtje: 'Horen de klepkaarten nu
werkelijk bij het huis?’

Volgende Drechtje is op 13/14 nov. '21.

Drechtje: 'Is dat dan niet strafbaar?'
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