De man met de hoed 16 maart 2017
Wandelen op weg naar de trein zou nu een slecht plan zijn: overweegt de man met
de hoed.
Bovendien: eerst weer de fiets uit de schuur. Laat op de avond, diep in de nacht. Dat
gaat niemand goed vinden. Was het niet een grote grootvader: op zijn blote voeten in
Dordt: wandelend door de straten: even een blokkie om.
Iemand heeft het nog eens opgetekend: in één van de onvolpraezen boeken.
Dat verhaal ging als volgt.
Reider, steendrukker, vakman, ging weleens een straatje om. Na het drukkende werk
van drukwerk. Steendrukken heet dat: een zeer listig en arbeids intensief werk.
Voortdurend de steen weer drukklaar maken. Een enorm intensief werk. Niet alleen
voor het talent van lezen: maar ook een intensief werk voor de handen. Steendruk is
niet zozeer talent, het is net als met brood maken: daar heb je klauwen bij nodig.
Brood en deeg, dat moet je met je handen doen: maar met verstand, zo ook
steendruk.
Daar heb je handen en verstand voor nodig. Tegelijkertijd. Een listige samenhang.
Een talent wat tegenwoordig niet meer zozeer begrepen wordt.
Van vele markten thuis. Zoiets.
Die Reider: de steen weer opnieuw voor de volgende druk klaargemaakt, liep een
straatje om.
Op blote voeten, maakt toch niet uit ?
En een hoed.
… tja, totdat je een oom agent tegen komt.
Het verhaal is bekend.
De uitslag van de verkiezingen 15 maart 2017: die representeren in feite alles, met
het bovenstaande.
Een straatje om.
Even, met de hoed op het hoofd: met blote voeten. De steen is immers gezet voor de
volgende druk, de komende formatie, nu even niks. Even wandelen. We gaan het
zien.
Wat met de steen wordt gedrukt is voor morgen. Wat nu de steen representeert is de
formatie van morgen. Alles is mogelijk: tegenwoordig noemen we dat televisie of
internet: maar de mogelijkheid blijft hetzelfde. Wat wordt de volgende 2e kamer ?
De man met de hoed snapt die Reider wel: als je steendrukker bent: dan weet je dat
alles is op te schrijven. Dat is een begin van vrijheid. Dat begint met een gevlakte
steen. Daarop wordt de volgende pagina voorbereid: tot drukwerk. Kiezen, stemmen.
De fiets blijft binnen: ondanks het kaartje en de trein: een sigaar en biertje = beter.
Verkiezing 15 maart 2017. Zelfs de man met de hoed heeft het gezien.
Beloofd = beloofd.
Het is 16 maart.
De vlakke steen heeft een verkiezingsuitslag gemaakt. We gaan het de komende tijd
zien. Nu is de politiek aan het woord.
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