Een kijkje in de keuken
door de buurvrouw

Het ZWEVENDE KIEZER DINER!
Ik was een zwevende kiezer omdat ik
zó graag de beste keuze wilde maken.
Ik twijfelde tussen wel of niet strategisch stemmen. Pas op het allerlaatste moment besloot ik, in het privacy- en gordijnloze stemhokje, wat
mijn keus zou worden. Dat ik hier
langer verpoosde, waardoor achter
mij de rij wachtende stemmers
almaar langer werd, was zeker geen
vrijwillige keuze.
Ik stond daar namelijk enorm te hannesen met het stembiljet. Ik leek wel
een toerist die bij het zebrapad op de
hoek van de Reguliersbree- en de Vijzelstraat de kaart van Amsterdam (formaat 1,50m x 2,70m) probeert uit te
vouwen. Dit, terwijl het stoplicht op
groen springt en het oversteekgeweld
losbarst. Samen met een door hem
gestrikte, hulpvaardige Amsterdammer
(die zich tijdens deze aktie realiseert
dat hij nu toch werkelijk wel aan een
leesbril toe is) staan zij daar als kapiteins op een schip in de storm. Net als
zij met hun kaart, sta ik hevig met mijn
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stembiljet te draaien. Linksom, rechtsom, ondersteboven; het zweet inmiddels gutsend over mijn rug. Mijn wangen roder dan het rood van het stempotlood, zeer bewust dat ik deze handelingen ‘en plein public’ verricht. Als
een ware origamikunstenaar trachtte ik
het biljet weer, enigszins in hetzelfde
model als waarin ik het had ontvangen,
terug te plooien. Na wat gladstrijken
met behulp van mijn onderarm en wat
vuistslagen daar waar de papierbobbels hun hoogste punt hadden bereikt,
begon het weer vorm te krijgen. In de
volle overtuiging dat het biljet nu door
de gleuf van de stembus zou passen
draaide ik mij om. De lange rij met
geduldig wachtende stemmers had zich
verplaatst en omgevormd tot serieus
publiek. In een halfronde cirkel stonden zij rondom mijn stemhokje. Ik
meende te zien dat zij mijn handelingen verwachtingsvol hadden aanschouwd. Ik geneerde mij rot. In een
tiende van een seconde schoot er een
briljant plan door mijn hoofd. Ik zou de
prop, als ware ik een goochelaar, half
door mijn knieën zakkend, met beide
handen een flinke zwiep gevend, zo
hoog mogelijk in de lucht kunnen gooien. Dan zou ik, terwijl mijn hooggeëerd
publiek applaudisserend oh’s en ah’s
scanderend het mirakel van de prop
gespannen aanschouwde, als de sodemieter zo snel mogelijk het pand verlaten. Dit laatste nog voor zij zich zouden
realiseren dat deze prop zich tijdens
zijn vlucht echt niet ging transforme-

ren tot een witte duif. Teruggekaatst via
het plafond zou blijken dat het nog
steeds slechts een prop papier was. Een
prop papier met een rood stipje: mijn
stembiljet. Ik heb het niet in de lucht
gegooid maar keurig in de stembus
gepropt. Met de gedachte: “that’s it:
Lake can I not do” (Verkiezing Engels,
ofwel kort:VE!).
Hier volgt toch nog een weliswaar zéér
kleine bijdrage, mijn, noem het maar
‘Zwevende Kiezer Diner’. Voor een ieder
die net als ik op dit moment lijdt aan
PFCS, Post Floating Choosers Syndrom
(VE), volgt hier het recept van mijn
‘Zwevende Kiezer Diner’. Een recept
voor 4 personen waar je even vrolijk
van kunt worden. Het is zowel zuinig
voor de knip (10 euro!) als goed voor
het milieu (geen vlees!). Nodig je vrienden uit (tip: vraag of zij een lekker
drankje regelen) en maak er een gezellige avond van. Ik heb geshopt in de
Dirk, Lidl en op de markt. Het is mij
gelukt om, voor een tientje, een vijfgangen menu voor 4 personen samen te
stellen. Als u de recepten van dit menu
wilt ontvangen hoeft u mij alleen maar
even een mailtje te sturen. U ontvangt
deze dan, inclusief de bereidingswijze
en nog wat extra tips.
Mijn begroting klopt!
Veel succes en veel plezier,
Buurvrouw
Mail: info@alidus.nl of
redactie@bulletindepijp.nl
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