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Elders
Je zal maar Kamerlid wezen, erger nog je zal als nieuw kamerlid geïnstalleerd
gaan worden, nog erger geïnstalleerd worden met nog 58 andere nieuwe
Kamerleden. En dan wordt het in de plechtige kamer een heksenketel doordat
een brief aantekening van een der verkenners openbaar wordt door de
onbeleefdheid van een fotograaf en de domheid van de betrokken verkenner.
De demissionaire ministers en de leden der tweede kamer hebben het maar
moeilijk. Daar is het volgende op gevonden, we gaan ze leuk met de Paasdagen
bezig houden opdat ze volgende week weer ontspannen aan het werk kunnen.
Er komt een eier zoek wedstrijd voor de tweede Kamerleden op maandag 5
april. Dat begint om 1.00 uur en stopt om 3.00 uur waar aansluitend een prijs
uitreiking en gezellig bijeenzijn is gepland. Hiervoor is het Catshuis
gereserveerd met het aanliggende Sorgvliet park.
Op de eerste Paasdag komen de ministers de eieren van tekst voorzien en het
RIVM onder leiding van Jaap van Dessel komen de eieren testen op kwaliteit
keuren. Er kunnen rotte eieren bij zijn omdat ze door minister Hugo de Jonge te
vroeg besteld zijn. Ja zo gaat dat, nu is die op- tijd of weer te vroeg?
De ministers gaan voor elk Kamerlid twee eieren voorzien van de naam van het
Kamerlid. De RIVM leden geven ieder ei een anti covid-19 injectie. Zij gebruiken
hiervoor de vaccins die zijn blijven liggen. De ministers verstoppen de eieren.
De tweede Paasdag gaan de tweede Kamerleden op zoektocht gewapend met
viltstift. Bij het vinden van een ei met de naam van een Kamerlid vult de vinder
achter de naam; Kamerlid of elders aan. Vindt hij het Kamerlid lastig of
vervelend dan wordt het elders.
De eieren worden anoniem in geleverd maar wel wordt het aantal geteld. De
eerste winnaar wordt automatisch volgende week de nieuwe verkenner. Eén
verkenner en geen twee. Twee beginnen als een automaat ook te formeren.
De pers mag bij deze ontspannen bijeenkomst niet aanwezig zijn en ook
fotograven zijn niet welkom.
Het moet kunnen slagen op deze unieke locatie die ik persoonlijk zeer goed
ken. Ik heb daar veel vertoefd en ook geslapen. Ik hoop dat de Kamerleden en
ministers zich niet verloren en alleen voelen.
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