Spotvogel

Van verkennen tot laveren

Schipperen in troebel water

haastige spoed

Is zelden goed!

In week 1 van de - vermoedelijk langdurige- periode die naar
de formatie van een nieuw afbraakkabinet met de naam
Rutte 3 zal moeten leiden, maakte u kennis met de tot dan
toe volsagen onbekende (althans volgens haar eigen inschatting)
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
deBaarnse selfmade zakenvrouw en gelegenheids-politica
Edith Schippers.
U maakte zodoende ook kennis met de vrouw, die in een
recordtempo ons complete Zorgstelsel
tot mijlen beneden het maaiveld afbrak
en daarbij oprecht meende, dat de
stompzinnige Nederlandse bevolking
er geen idee van zou hebben aan wie
deze complete kaalslag te danken was.
Gelet op de verkiezingsuitslag kwam dat ten dele uit, want
het kan niet anders of het gros van de zultkoppen en rompen
op benen wiens huis dankzij de VVD nog tot in lengte
van jaren onder water zal blijven staan, moet via Rutte dus
ook op Schippers hebben gestemd.

Zij heeft dan wel geen bemoeienis met hypotheekrentebeslommeringen, maar door haar Eigen Risico –alpinisme
is het gezondheidsleven er ook voor het stomme liberale
middenklasse stemvee allerminst betaalbaarder op geworden.
En dús stemmen we gewoon toch weer VVD!
Wat dat betreft zijn liberalen al even hersenloos als
confessionelen!
Dit gezegd hebbende nemen we
even een kijkje in de weinig
opwindede ambiance van de
ministerskamer, met laminaat
dat tijdens een diepzinnige
ijsbeermars een verticale wandeling tegen de wanden tot de
mogelijkheden doet behoren, zodat de bewindsvrouwe nooit
kan zeggen dat de muren op háár af kwamen.

Enfin: het is betaalbaarder dan destijds het marmer
van partijgenoot Joustra bij het UWV, al oogt deze
vloerafwerking als een ZZP-haastklus!

Dat de minister het graag hoog in haar bol heeft blijkt
uit het verstelbare bureau, dat
desgewenst leverbaar is in een
speciaal voor haar ontworpen
stratosferische uitvoering, met
bijgeleverde stelten.( niet afgebeeld).
Zo hebt u toch weer een wat helderder beeld gekregen
van de mens Schippers achter de rücksichtsloze
Binnenhofse sloopster van de integrale vaderlandse
gezondheidszorg en de keizerin van de medische- en
farmaceutische verdienmodellen.
Ingevolge de Wet Openbaarheid Bestuur
dient voortaan alleen nevenstaande afbeelding
van de minister gebruikt te worden, zodat zij
nooit meer saillante details aan het kiezersoog
zal kunnen onttrekken.
Dat maakt het Openbaar Bestuur pas écht transparant!

Platbodems op het Wantij
Voortbordurend op het voorgaande en indachtig eerdere
onbeschaamde belangenverstrengeling van neoliberale bewindslieden,
parlementsleden, Europarlementariërs, Statenleden, burgemeesters,
wethouders en raadsleden, is het vanzelfsprekend dat wij ons
enigszins verdiepten in de feitelijke beweegredenen van Schippers’
aanwezigheid op een ministerie waar veel te sjoemelen, rotzooien en
zakkenvullen valt over de landbrede rug van de totale Nederlandse
samenleving.
Daarvoor is enige geschiedenisles noodzakelijk en daarvoor
gaan we terug naar juni 1983, toen de liberale
Europarlementariër Cornelis Berkhouwer (roepnaam
Boerenkees), na afloop van een vergadering in Straatsburg
werd betrapt terwijl hij armenvol flessen wijn, kaas en
andere exquise overblijfselen van een ambtelijk samenzijn in
de kofferbak van zijn dienstauto verstouwde.
Een oplettende persmuskiet (die waren toen nog niet uitgeroeid) legde dit vast
en bracht het in de media, waardoor er een rel uitbrak waarna
Berkhouwer niet langer meer deel uitmaakte van het Europese
Parlement.
Wij herinneren ons dit voorval nog levendig, maar op de actuele
pagina Parlement & Politiek heeft de VVD kans gezien om deze smet
in leugen en verdraaide feiten te smoren.
Wij lezen dan dat de opgewerkte uienplukker en
bollenpeller Berkhouwer het bracht tot advocaat en
procureur en in juni 1983 als Europarlementariër:
“enigszins in opspraak kwam omdat hij na een
receptie van de Italiaanse Boerenbonden een dure
fles wijn zou hebben meegenomen”.

Dit is weer typisch zo’n neoliberaal geval van geschiedvervalsing.
Want het voorval vond plaats na afloop van een EU-vergadering
annex banket in Straatsburg en wij horen (hoewel overleden op 5 oktober 1995)
Boerenkees nog zeggen, dat hij meende: “dat de overschotten van het
banket toch weggegooid zouden worden!”
Enfin, zijn grootvader was zuurkoolhandelaar, dus daar kan het niet
aan gelegen hebben!
Dit voorval is exemplarisch voor het gerotzooi van VVD-ers en
vandaar dat deze partij al sinds jaar en dag koploper is in de scheve
schaatsen polls van Den Haag en wijde omstreken.
Natuurlijk zal historicus Rutte nu meteen gaan joenken
over ouwe koeien, maar nog slechts amper anderhalf jaar
geleden liep VVD-boegbeeld Loek Hermans tegen de
lamp als verrotzooier van zorgverlener Meavita en moest
hals over kop zijn senaatsvoorzitterschap beëindigen.
Uit ongepaste piëteit met het neoliberale rapaille
plaatsen wij hierbij wel een belegen foto van Hermans,
omdat zijn huidige verschijningsvorm gaat neigen naar
die van de zojuist sanitair verwijderde Ton Elias.
Als sluitstukje van deze ingelaste trilogie memoreren wij hierbij de
fysiek en liquide meer dan gevulde Annemarie Jorritsma, die haar
functie misbruikte om zowel de zaken van zichzelf als die haar
echtgenoot te bevoordelen.
Om met het laatste te beginnen: als minister had zij in 2002 de JSF in
haar portefeuille en sjoemelde daarbij als geheim commissaris van het
bedrijf Dutch Space, waardoor de goedlachse Jorritsma tot 2011
ondershands de nodige ondershandse revenuen kon toucheren.

Ook in 2002 kwam aan het licht dat zij de BV van haar echtgenoot
Gerlof Jorritsma, waarin zij comparant was, als minister van EZ
bevoordeelde.
Met de aanstormende Floriade 2022 die in “haar”
gemeente Almere wordt gehouden, waarover de loyale
partijgenoot Tjibbe Joustra de regie voert en waarin
miljoenen ongecontroleerde euro’s omgaan, lijkt het
zaak om oud-burgemeester Jorritsma eens geducht
ondersteboven te houden en boven een smetteloos
oranje laken uit te schudden.
Want niet alleen Rutte aanbidt via de Bapahometkop in
het Torentje het absolute kwaad, maar getuige haar
gebarentaal geldt datzelfde ook voor de in de
Achterhoek geboren Annemarie Lebbink, nauw
verweven als zij is met de Bouwfraude, Koop Tjuchem
en het JSF-debacle.
U begrijpt inmiddels ongetwijfeld dat dit hoofdstuk – evenals dit hele
dossier- niet handelen over fysieke platbodems om mee over weidse
watervlakten te zeilen maar over platvloerse winstnajagers, die zich
als politici vermommen om langs deze sluikroute toegang te krijgen
tot de pot met geld die bekend staat als Algemene Publieke Middelen:
in de volksmond ook wel Schatkist genaamd.

Daarbij spelen kleine kaaskrabbelaars en flessentrekkers zoals
Boerenkees Berkhouwer en witteboordensjoemelaar Loek Hermans
nauwelijks een rol, maar raken we met Annemarie Jorritsma wel
meteen de kern van het neoliberale afvalvat dat in dezelfde volksmond
bekend staat als Zelfverrijking en dat door rechtschapen medemensen
ook wel Graaien genoemd wordt.
Een van de grootste neoliberale platbodems van de recente tijd (want
schuinsmarcherende liberalen waren er zelfs al voordat Troelstra’s geesteskind vleselijke
gestalte kreeg, want het vlees is nu eenmaal zwak) na

Ton Hooimaijers is zonder
twijfel de Roermondse miljonairsvriend Jos van Rey, die het vetleder
gebonden missaal verruilde voor een onopvallend zwart kasboek en
meende dat hij daarmee ook het Wetboek van Strafrecht op zak had.
Zó oliedom kunnen tot het neoliberalisme bekeerde confessionelen
zijn. Althans in het Limbabwe ten tijde van Rutte 2! Voor de goede
orde: Van Rey wordt hier niet geëscorteerd door zijn dochter of een
callgirl, maar door zijn advocate.
Want zelfs het zwaarste geboefte heeft in ons land recht op juridische
bijstand in volstrekt uitzichtloze situaties.

Hierboven ziet u het panorama van de oude Maasstad Roermond dat
schuil gaat achter oneigenlijke bebouwing in het buitengebied bij
Hatenboer, waar Van Reys kapitale vriendenclub hun fortuinen
verdient aan het bestuurlijke mismanagement van Foxy Foxtrots zoals
elastieken Jos.

Nadat ontgronder Smals cum suis al het winbare grint en zand uit het
eens weergaloos mooie Maasdal hadden weggebaggerd en de plassen,
waar nodig, waren verondiept of gedempt met overtollig puin dat
destijds in Zuid-Limburg uit mijngangen was opgedolven, kregen
projectontwikkelaars vrij spel om een surrogaat LoosdrechtsVinkeveen te maken van het op en top terrestrische Midden Limburg.
Natuurlijk kwam daar louche volk op af en in hun voetspoor de alom
aanwezige ondermaatse bestuurlijke sprotjes, die echter – een
Ichthologisch unicum- razendsnel tot bovenmaatse roofvis muteerden!

Geheel in de lijn van het verwaterende RoomsLiberale leven tussen Ohé en Laak en
Grubbenvorst, gaf van Rey als verdachte zélf al
omvang en strafmaat van het vergrijp aan en zat
daarmee aardig in de juiste richting, zoals lokale
hengelaars aantoonden.

Ichthologisch is het daarbij uniek, dat zélfs het uiterlijk
aanzien van het corpus delicti sterke gelijkenis begint
te vertonen met dat van een apathische karper, die zich
in gulzigheid heeft verslikt in een strontbromvlieg.
Een dergelijke oogopslag ziet men overigens
doorgaans uitsluitend in psychiatrische klinieken.
En in aquaria!
Maar nooit zag de wetenschap daarbij een gebit dat zelfs maar
overeenkomst vertoonde van dat van salongrabbelaar Van Rey.
Zelfs dáár heeft hij
ze niet allemaal op
een rijtje!

Zo bent u er dus getuige van waar ontrouw aan de doopbelofte,
valsheid in geschrifte en grofgebektheid tegenover de wél fatsoenlijke
medemens, toe kunnen leiden!

Daarom bieden wij u hierbij een pamflet aan dat men in Limburg liefst
zou wegpoetsen, maar dat dankzij het Internet eeuwigheidswaarde
heeft verworven als spotgoedkope proeve van volksverlakkerij.
Alleen al aan het gebit kunt u hierop zien, dat fotoshop en veel betere
tandtechnicus is dan de peperdure tandarts en daarom overweegt Edith
om dat onnutte handwerk uit het verzekerde pakket te laten schrappen.
Dan rekent de tandarts voortaan dus cash af met het slachtoffer excuus - de cliënt.
Met de gelukwensen van Jos van Rey!

Nu we toch in het Limburgse Maasdal vertoeven zou het dom zijn om
niet even virtueel aan te wippen bij de fout declarerende en daarom uit
ons parlement verwijderde Veldense oud-wethouder Mark Verheijen,
die met aanzienlijk minder bravoure het Binnenhof verliet (zie verderop)
dan de feestelijke wijze waarop hij niet lang daarvoor met Veldense
fractiegenoten de juridische overwinning vierde op een lokale
ondernemer, die niet tegen de neoliberale smeerlapperijen bleek te zijn
opgewassen (hierboven).
Van alle foute klonen van neoliberale mutanten is Verheijen de ergste
verpersoonlijking van de nageboorte, die destijds per abuis in de wieg
werd gelegd terwijl men de krijsende boreling door het gemeentelijke
riool naar de Maas afvoerde.
Jos van Rey indachtig zouden veel meer Limbo´s dat moeten doen!

Verheijen is namelijk behept met een afstotelijke geldingsdrang en
een air alsof hij niet uit ons nationale wormvormige aanhangsel maar
uit Wassenaar, Leidschendam of Voorschoten afkomstig is.

Zulke nullité´s komen bij tijd en wijle in alle politieke groeperingen
boven drijven, maar de VVD grossiert er in en lijkt zelfs
assemblagebedrijven te onderhouden waar dergelijke misgeboorten als
stukgoed geproduceerd worden.
Vandaar de robotachtige pantomime bij het aanbieden van Verheijens
ontslag.
Eigenlijk is het beschamend dat na jarenlang uitbeen en afbraakbeleid
de VVD nu opnieuw in staat wordt gesteld om een regering op te
tuigen en dit laat doen door een belangenverstrengelaarster waarmee
zelfs Annemarie Jorritsma zich maar ternauwernood kan meten.
Maar het electoraat besliste dit en moet dus – for the time being - ook
maar op de blaren zitten!

Want afgezien van ándere passies waarover Edith in onbewaakte
ogenblikken uit haar dak kan gaan maar waarvan échte vrouwen geen
tintelingen onder de navel krijgen, loopt zij vooral warm als er door
haar interventies heimelijke pecunia’s te cashen zijn.
Daarom was het ook zo’n toffe zet dat Sander Spijker, de vader van
haar dochter en de man waaraan zij op bóvenstaande foto refereert,
puur toevallig Zorgconsultant werd op het moment waarop zij aantrad
als akela op VWS.

Er lopen wel vaker enge mannen rond op plaatsen waar zich leuk
vrouwvolk vertoont, maar voor ogenschijnlijk forse doch nietig
geschapen kattenklootjesdragers in de nabijheid van eenzame gezagsjouwers (vr/m), is het altijd oppassen geblazen.
Vooral als zo’n engerd dan ook nog neoliberaal gemankeerd is, met de
handen op de rug loopt en een hoog Ron Brandsteder coëfficiënt bezit.
Dan is er namelijk door de bank genomen stront aan de knikker!

Daarom hadden de BVD, de AIVD, de FIOD en de Zorgautoriteit
meteen in actie moeten komen toen deze griezel begon met het als
Zorgconsultant inwachten van honderdduizenden euro’s, die zijn
bedrijf kon en kan toucheren dankzij de voorkennis en het
afbraakbeleid van de moeder van zijn dochter.
Rutte is al van meet af aan op de hoogte van deze smeerlapperijen die
de schatkist op jaarbasis honderden miljoenen euro’s kosten, maar van
zulk een premier valt alleen maar nat brandhout te verwachten omdat
hij dirigent is van al die subversieve praktijken.
Wij gaan hier niet het uitmuntende researchwerk van anderen herhalen
en verwijzen daarom naar Want To Know.nl/be Winst maken in de zorg Zondag
met Lubach 6 september 2016.

Maar het statement is meer dan duidelijk:
“De Zorg is onder Schippers/Rutte2 onbetaalbaar geworden omdat
Edith Schippers via haar echtgenoot zaken drijft en munt slaat uit
dossiers waarmee miljarden zijn gemoeid en waarmee het welzijn en
de gezondheidszorg voor 17 miljoen belastingbetalers naar de kloten
wordt geholpen, terwijl enkelen zich mateloos verrijken.”
Dat Mark Rutte het bestaat om dit alles volledig te negeren en voor
het monddood gemaakte parlement te verzwijgen, is op zichzelf al een
halsmisdrijf.
Maar dat deze neoliberale charlatan vandaag (28 maart 2017) de taak van
Informateur aan deze lief kijkende maar sluw handelende zakenvrouw
toevertrouwt, zet onze hele parlementaire democratie te kijk als een
grabbelton voor subversieve neoliberale zelfverrijkers.
Na het negeren van de waarheid over MH17 en de Vogelgriephoax is
dit al een derde reden om dit hele circus onmiddellijk te stoppen en
zowel een parlementair als strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar
alle hierin vigerende dossiers!

Dat Nederland verandert valt niet tegen te spreken, maar dat is het
geval met alles in ons leven: inclusief de eigen fysieke en materiële
verschijningsvorm.
Maar dat, om bij dit dossier te blijven, het puik functionerende
collectieve verzekeringsstelsel dat Ziekenfonds heette door neoliberale
hufters werd afgebroken en met instemming van slapende meelopers
vervangen door doodzieke marktsystemen die alleen maar dienen ter
verrijking van enkelen, is te krankzinnig voor woorden.

Natuurlijk had Schippers na een parlementair onderzoek en debat
gewoon achter Verheijen, Weekers, Opstelten, Teeven, Steur en van
Miltenburg aan de laan uit gebonjourd moeten worden ter illustratie
van het droeve feit, dat de enige goede neoliberale politicus een
gestrande politicus is!

Zelfs voor de Telegraaf werd dit alles te
bar en daarom berichtte de spreekbuis van
slapend Nederland over de monetaire
misstanden in de zorg, die hoofdredacteur
Sjuul Paradijs zijn baan kostte.
Dat zal wel weer worden tegengesproken
want alles waar een neoliberale
fingerprint aan zit stinkt mijlen in de wind
naar leugen, bedrog, intimidatie en erger.
Omdat de Gezondheidszorg een zaak
is die voor iedere Nederlander
letterlijk van levensbelang is of dat
op enig moment kan worden, moet er
in het volgende kabinet korte metten
worden gemaakt met de megalomane
afbraak, die vanaf 2010 in gang is.
Maar dat geldt niet alleen voor het dossier VWS, want ook op de
andere door de VVD verklootte ministeries is het een ontzagwekkende
tinnefzooi geworden.
Dat begon al direct toen Melanie Schultz van HaegenMaas Geesteranus haar 130 km. stokpaardje van stal
haalde, waardoor ons milieu in nog heviger mate wordt
vervuild met fijnstof zodat het aantal gevallen van
longkanker explosief zal toenemen, vooral daar waar
autowegen raken aan woonkernen.
Maar bestuurlijk nog erger werd het toen bleek, dat
Melanies echtgenoot zakelijke belangen heeft in
waterbouwkundige bedrijf Tocardo, dat opdrachten
krijgt van I & M, waar Schultz van Haegen minister is.

Die echtgenoot verdiende voorts bijna 3 miljoen euro aan verkoop van
aandelen in Keuringsinstituut KIWA, dat voor opdrachten afhankelijk
is van het ministerie van zijn partner!

Hoewel iets anders geproportioneerd zou deze Haro Schultz van
Haegen een fout uitgevallen genetische kloon kunnen zijn uit dezelfde
stamcel waaruit ook Sander Spijker gemuteerd werd.
Curieus: zelfs kostuum en vlinderdas blijken te klonen te zijn!
Maar alle gekheid op een stokje: er nog vanaf gezien dat de
neoliberale mokkels abominabel slechte partnerkeuzes maken, blijken
zij uitermate explosieve seksbommen te zijn v.w.b. het dossier
“Bestuurlijke Belangenverstrengeling”.
Voor details verwijzen wij daarom naar de site Want to Know.nl/be
Echtgenoot minister Schultz verdiende miljoenen aan Kiwa.

Follow the money en u komt vanzelf meer te weten.
Naar het zich laat aanzien is de stoer gelaarsde Jeanine
Hennis-Plasschaert tot dusverre het braafste meisje van
het neoliberale trio geweest en zijn er ook in de
richting van haar echtgenoot geen sporen van
belangenverstrengeling aan het licht gekomen.

Feitelijk hadden we dat ook wel verwacht van Jeanine,
die als enige Europarlementariër in 2010 het SWIFTakkoord blokkeerde en daarvoor een staande ovatie
kreeg.
Zij spreekt zich ook duidelijk uit over het verkokerde
politieke metier waarin afwijkende visies en
individueel optreden eerder worden afgestraft dan
aangemoedigd.
Het zwakste materiële punt in haar ministeriële carrière is het JSFdossier dat door haar voorgangers hermetisch was dichtgetimmerd,
waardoor er een miljardenlast op de Nederlandse schatkist komt te
rusten.
Verder worden haar oorlogsmisdaden aangewreven omdat zij als
minister verantwoordelijk is voor het optreden van onze militairen in
blauwhelmverband. Maar daar is ook PvdA-er Koenders bij betrokken
en waar gehakt wordt vallen nu eenmaal spaanders.
Such is life!
Jammer dat Jeanine bij de foute club zit, want D66 zou eigenlijk veel
meer op haar lijf geschreven zijn.

Als we de blik nu richten op de andere departementen die door de
VVD tot botte verdienmodellen zijn gemaakt, zoals de uitverkoop in
de huurwoningsector, waardoor er nu ineens tienduizenden betaalbare
woningen tekort zijn, wat natuurlijk weer tot opdrachten in de
bouwvaksector leidt maar waardoor de sociale woningsector wel
volledig overhoop is gegooid met alle maatschappelijke ellende van
dien!
Dit debacle was een product van Stef Blok, die nu V&J nóg verder
naar de Gallemiezen aan het helpen is nadat Opstelten en van der
Steur de nationale politie al versjteerden, waarvan korpschef Gerard
Bouwman ook al snel als malverserend tegen de lamp liep!

Voor de goede orde: ook Bouwman is prominent VVD lid!

Wie kan nog het abominabele gestuntel vergeten van Staatssecretaris
van Financiën Frans Weekers, die bijna grienend verdwaalde in zijn
eigen papieren mestvaalt en al stuntelend achter de parlementaire
coulissen verdween.
Gelukkig werd hij daar opgevangen door Jette Kleinsma die hem
collegiaal een lift op haar rollator aanbood, maar neoliberale Frans
wilde op eigen benen blijven en absoluut geen linkse hulp aannemen.

U begrijpt dat we langzaamaan arriveren in het neoliberale appendix
van brekebenen en andere bestuurlijke krukken, zoals bijvoorbeeld
Weekers’ opvolger Eric Wiebes. Dat was alfabetisch-lexicografisch
het meest voor de hand liggend, vond Henk Kamp.

Het was de bedoeling dat Wiebes “alleen maar de Belastingdienst zou
reorganiseren”, waarvan Frans Weekers al had ontdekt dat er daarbij
nogal wat adders in de Haagse kunstgrasmat schuil gingen.
Want nog afgezien van ingrijpende maatregelen in het
personeelsbestand met omscholingen, afvloeiregelingen,
overplaatsingen, prepensioneringen en functionele ontslagen moeten
er bij deze dienst omvangrijke mutaties in digitalisering worden
doorgevoerd en iedereen herinnert zich nog goed wat er destijds alleen
al bij de invoering van de Digi-D fout is gegaan.
Het laatste wat daarbij nodig is, is een flierefluitende wegwimpelaar
die niet eens een specialist is op financieel gebied maar slechts een
Delfts ingenieurtje dat toevallig VVD-lid is.
Dat doet het ergste vrezen!

Want de huidige achterstand in die reorganisatie en de megalomane
chaos die er uit verschillende delen van het land wordt gemeld, doen
het ergste vrezen voor de nabije toekomst.
Een overheidsdienst – en zéker een belastingdienst – dient bovenal
betrouwbaar en punctueel te zijn, maar getuige het feit dat er onder
Rutte 1 en 2 volkomen ten onrechte honderden miljoenen Euro’s aan
toeslagen werden uitbetaald aan Oost-Europeanen terwijl massa’s
Nederlandse staatsburgers onterechte of veel te hoge aanslagen kregen
opgelegd, rammelt die dienst als even erg als de partij waaraan wij dit
alles te danken hebben.
En dat gaat niet meer goed komen tenzij de hele boel wordt
ontmanteld en opnieuw opgetuigd.
Maar dan zónder de VVD!

U begrijpt het al?
Dan kan mórgen de eerste formatiepoging beginnen!

Het is helaas te kort dag om ook alle andere malheur waarmee Rutte 1
en 2 onze natie opzadelden hier te memoreren, zodat de in puin
stortende monumentale boerenhofsteden en woonhuizen in de
Ommelanden onbesproken moeten blijven.
Dat is geheel in de lijn van Henk Kamp, die immers proclameerde dat
het ineenstorten van de provincie Groningen nu eenmaal een fact of
life is, waarmee men maar moet zien te leven.
Tenslotte komt hijzelf uit Twenthe waar ook
van alles uit de bodem is gehaald – zout
bijvoorbeeld. Die Grunningers mogen bij hem
wel wat jozo komen halen om op hún slakken
te leggen en verder onze arme Koninklijke
Shell en haar lieve dochter Nammetje niet
meer lastig vallen.
Dat is beter voor onze economie!
Ook het volplempen van onze buitengebieden en kustwateren met
onrendabele en volstrekt onnodige windturbines vloeit voort uit het
Haagse gekoketteer met alles wat met Shell van doen heeft, al beseft
nagenoeg niemand dat.
Want het is Koninklijke Shell die al vanaf de jaren ’80 ons
energiebeleid dicteert omdat windenergie nooit zal kunnen voldoen
aan de almaar groeiende vraag naar elektriciteit en er dus in hun
optiek altijd olie, gas en kolen gestookt zullen moeten worden.

Maar met zonnepanelen op alle daken van woonhuizen, schuren,
stallen, winkelcentra, bedrijfsgebouwen etc. had ons land al tientallen
jaren zelfvoorzienend kunnen zijn v.w.b. opwekking van energie.
De VVD houdt dat al decennialang
tegen, gesteund door het al even
bekrompen CDA en dankzij dat
nutteloze wanbeleid staan ons land
en kustwateren boordevol
mastturbines die letterlijk op
subsidie draaien.
Krankzinnigenwerk!
Ook direct gelieerd aan Koninklijke Shell is de in leugens gesmoorde
MH17 ramp, die ALLES te doen heeft met de schaliegasconcessies
van Shell/Chevron in het Donetsbekken.
In ons rapport De Onderste Steen (dat aan alle fracties in de Senaat en Tweede
Kamer is verzonden) wordt de waarheid achter MH17 minutieus
blootgelegd en zolang dat dossier niet fatsoenlijk is afgesloten kan er
geen nieuw kabinet aantreden.
Want door leugen en laster kleeft het bloed van 298 inzittenden,
waarvan 196 landgenoten, aan de handen van Rutte 2.
Daar mag de VVD niet ongestraft mee weg komen!

Er waren op 17 juli 2014 twee grote militaire NATO-oefeningen in de regio
Oekraïne –Zwarte Zee: 1)de nautische oefening Sea Breeze en 2)de terrestrische
oefening Rapid Trident. Hierbij waren continue AWACS in het luchtruim.
Bovendien hield op datzelfde moment de Russische Federatie een nautische
tegenoefening in de Zwarte Zee.
Het is ONDENKBAAR dat er van het neerhalen van vlucht MH17 niet
nauwkeurige radarbeelden zijn vastgelegd en die zijn er ook ….!
Alle details hierover zijn opgenomen in ons rapport De Onderste Steen!
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LAAT HET AAN DE VVD OVER EN DE RAMP IS COMPLEET!

