De column ‘Hersenspinsel’ wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes
en verschijnt digitaal 2 x per maand

Voorbeeld: De belofte(s) over de pensioenkwestie zullen
door 50Plus en de Lijst Henk Krol als een berg van een
regeringspunt gezien worden en dan beloven ze daar van
alles over, maar voor het GroenLinks van de man in de
eikeltjespyama zal dit meer van het heuvelachtige kaliber
zijn en zullen zij vooral gouden bergen beloofd hebben op
het gebied van stikstof, te veel CO2, koeienstront, fijn stof
en wat voor soort stoffen dan ook waarvan zij vinden dat die
onze gezondheid bedreigen.
Zo heeft iedere partij zijn eigen gouden bergen met alles wat
daarover beloofd wordt op een manier die geen tegenspraak
duldt. “Zo is het en zo moet het” volgens hun
verkiezingsproza en daarvan wordt niet afgeweken. En
vooral de bekende linkse partijen of de nieuwkomers die
zich als zodanig voordoen, zijn daar heel sterk in.

Het is alweer een maand geleden dat u en ik op pad gingen
om te stemmen op de partij die ons voor de Tweede Kamer
voor de volgende vier jaar de voor ons persoonlijk de
aangenaamste gouden bergen beloofde. Een spannende
aangelegenheid dit jaar, want velen zagen allerhande
leeuwen en beren op de weg en in de omgeving van de
diverse stemlokalen vanwege de coronaperikelen.

Maar dan is daar de uitslag. Iedere winnende partij is
natuurlijk tevreden met het behaalde resultaat. Zelfs zij die
maar 1 of 2 blauwe stoelen in de vervangende 2e Kamer
mogen gaan bezetten. En de verliezende partijen zullen
ondanks het (sterke) verlies niet helemaal ontevreden zijn
met het behaalde resultaat en hun verantwoordelijkheid in
de Kamer nemen en ervoor zullen zorgen dat ook “hun
geluid” zal worden gehoord en in het beleid van het nieuwe
kabinet zichtbaar zal zijn.

De tegenstanders van het doorgaan fundeerden hun
bezwaren vooral op het gezondheidsrisico. Die van de
voorstanders wezen vooral op allerlei staatsrechtelijke en
wettelijke bepalingen, die niet veronachtzaamd konden of
mochten worden. Minister Kajsa en haar ministeriële
diensten zochten naar allerlei geoorloofde middelen en
mogelijkheden om dit vierjaarlijkse “feest van de
democratie” gezond en ongestoord door te kunnen laten
gaan.
In het kader van dit Hersenspinsel hebben we het niet over
winnaars en verliezers. “Het volk heeft gesproken” en daar
zullen we het de komende 4 jaar mee moeten doen. En wie
straks de lakens mag uitdelen dat “zien we ook wel weer”
om het met TiTa Tovenaar te zeggen.
Met deze scribent zijn velen vooral nieuwsgierig welke
gouden bergen uit de kiezersmenu’s van de 37 deelnemende
partijen er uiteindelijk in het regeerakkoord zullen komen en
hoeveel daarvan na de volgende 4 jaar daadwerkelijk
gerealiseerd zullen zijn. Want iedere partij heeft minstens
wel 1 gouden berg(je) in haar programma staan. Dit is
afhankelijk of het al een “gevestigde” partij is of een
“nieuwkomer”. Sommige van die beloftes zullen minder van
het “berg”niveau zijn, maar meer van het “heuvelige”. Als
U begrijpt wat ik bedoel.

En voorwaar, ik voorspel U: er zullen weer vele debatten
worden gehouden waarin de oppositie zich vooral zal
bezighouden om de bepalingen in een nieuwe wet tot 10
cijfers achter de komma te regelen, zodat zij aan hun kiezers
kunnen melden dat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen om de standpunten van de partij “Jezus Leeft”
of de “Piratenpartij” tot in de nieuwe wet te laten
doordringen. We zullen weer vele spannende uren beleven.
En van heel veel bergen zal blijken dat het “Niet alles goud
is wat er blinkt”.
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