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Prioriteiten
Ik realiseer mij, onderwijl mijn ontboezeming hier op papier verschijnt , dat
deze pennenvrucht een jaar corona lockdown inhoud gevoegd bij nog twee
interessante voorvallen, zaken. Wij mogen bij deze corona veel beleven als
zware ellende en ook veel beleven als een feest.
Het tweede voorval in dit ellendige corona jaar is de verkiezing idioterie die we
zo nodig moeten ondergaan. Het is ongelooflijk hoe geleurd wordt met
kretologieën afgeleid van het begrip liberaal, in oorsprong de Franse revolutie,
vrijheid, gelijkheid en broederschap. Doorgaand met kreten is er het
leiderschap syndroom. Crisis leiderschap, het groene leiderschap, het totaal
leiderschap, het zorg leiderschap, het sociaal, cultureel, kerkelijk en nog wat
leiderschap, Dit al met een koor aan hoogleraren in ruimere mate dan de
loodgieter, timmerman verpleegsters om een paar ernstige te korten te
noemen.
Hoeveel fouten er ook gemakt zijn vanaf den beginne, het zij de
verantwoordelijken vergeven. Wij mogen en moeten er wel van uit gaan dat de
ambities der gekozen ministers zeer hoog zijn en zij dus capabel moeten zijn de
uitdagingen en tegenvallers aan te kunnen. Tijdens het afgelopen jaar hebben
wij mogen zien hoe het opwarmen voor het pluche in zijn werk gaat.
We hebben ook ervaren hoe regels aan de kant geschoven, door hoog
geplaatsten. Zo daar was een huwelijksfeestje , een schaatsende minister een
zingende kerkganger, en een burgemeester met zeker 8 maal hoger salaris dan
een verpleegster die bij uitoefening van de taak, Orde, Orde, zo moeilijk vond.
Voorbeelden van niet geschikte mensen voor de hun toe gewezen functies.
Ik vond het nodigt de aardige, altijd lachen bekkende minister president te
wijzen op de houdbaarheid periode van zeker zware functies. Deze aardig
overkomende man bestond het om wetenschappelijke adviezen zo te brengen
dat de wetenschappers verantwoordelijk bleven. Ook het verhaal der
ziekenhuisbedden , als smeekbeden der directies te laten prevaleren . Dit alles
ten tonele gebracht met en bij een 33 tal persconferenties.
Beste mijnheer de president stel de verkiezingen een jaar uit en leidt het land
zoals het land geleid moet worden. De virus crisis covid- 19 met prioriteit 1.
Nog drie dagen te gaan voor de verkiezingen zien we weinig resultaat bij één
der 37 partijen. Er zijn een paar aanvoerders die zwemen naar macht en

denken dar te komen. Mocht het één der azers lukken dan zal het portret van
Thorbecke uit het torentje moeten verdwijnen. Ik zie geen echte liberaal
denkende partij op de stoep van het torentje staan.
De opzichtig schaatsende opponent komt bij het overbrengen van zijn doelen
tekort. Zijn op gedane kennis bij McKinsey is leuk voor zijn c.v. Hij had
verstandiger gedan de zo bewust gekozen tweede man het voortouw te laten
nemen. Ja hij gaat het niet maken.
Ik moet eigenlijk en beetje lachen als er een dame, met behoorlijk ervaring in
het zakelijk onderhandelen zo maar even uit de mond laat vallen dat naast het
leiden der fractie het toevallig wel eens de eerste vrouw zou zijn die zich zetelt
in het torentje. Zo te zien denken de kiezers er anders over.
Het is vermakelijk te zien hoe de kleur groen als een aanzet voor de
verkiezingen gemaakt is en een aardige jongeman een poging doet de leider te
worden van wat links wordt genoemd. Groen Links, Partij van de Arbeid, de
Socialistische Partij, wat niet lukt. Wat denkt zo een rakker wel, In het torentje?
De wereld om ons slaagt kennelijk beter in het groen kleuren.
Dan is er een partij waar veel kiezers toch gehoor aan willen geven,. Het is nu
de tweede in grootte en kon wel eens de eerste worden. Gek maar waar, de
andere 36 partijen sluiten de PVV al uit. Waarom de partij bergt vele kiezers.
Over democratie gesproken. Of is er toch een consensus te halen. Er is een
minister president die de PVV al uit sluit. Deze slimme rakker verdenk ik er van
de regels voor de corona bestrijding scherp te houden. Het grote publiek zal
hem als leider volgen in de crisis en derhalve ook haar stem aldaar deponeren.
Schandalig vind ik dat bij het Forum voor Democratie een halfgare, zichzelf
noemend komediant, de leider van Forum voor Democratie in zijn privé sfeer
zwaar beschadigde. Het mag zijn dat het F.v.D.. hierdoor stemmen mag
verwerven. Wie lacht niet wie de mens beziet, vooral bij deze verkiezingen.
Als de verkiezingen en lange tot zeer lange formatie op levert dan wordt de tijd
van de corona vernietiging met maanden verlengt.
Mag ik een spreuken verhaal, van mijn opa gekregen, dat al bekend was in
1843 in Wolvega, Friesland. Mijn opa kende het rond 1900 Sint Annaland
Zeeland.

s ”Werelds loop.
De redelijkheid is uit de wereld gereisd.
En de oprechtheid slaapt.
De vroomheid heeft zich verstoken.
En de gerechtigheid kan de weg niet vinden.
En de helper is niet thuis.
En de liefde ligt krank.

De goedaardigheid zit gevangen.
En het geloof is merkelijk veranderd.
De deugd loopt te bedelen.
Em de waarheid ligt reeds lang begraven.
Het krediet is verminderd.
En het geweten hangt aan de wand.
Het geduld overwint alles.
Dit soort spreuken, ook verhalen en gedichten werden in Zeeland, ik denk in
het gehele land, binnen familie en kennissen kringen voor gedragen.
Het gaf een zekere status. Ik heb mij altijd verbaasd dat mijn ongeschoolde opa
verzen van en gedichten van Bredero en Joost van de Vondel uit het hoofd op
kon zeggen.
Zij hadden daar tijd voor en hoefden niet naar de NOS en andere deskundigen
te kijken.
Ik nodig u uit het afgelopen jaar te overdenken en ook bij het uitbrengen van
uw democratische stem de bovenstaande spreuk te betrekken.
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Nieuwerkerk aan den IJssel.

