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Zoals op 28 maart 2017, tijdens het verkenningsdebat in de 
Tweede Kamer al werd bekend gemaakt maar al een week eerder 
te voorspelen was, begon Edith Schippers op woensdag 29 maart, 
aan haar informatietaak, die vooral ten doel heeft om de 
gedroomde voorkeurscoalitie van Rutte in het zadel te brengen en 
aan de macht te helpen.  

Daarbij zijn Schippers en Buma het snel eens dat feitelijk het 
beleid van Rutte 1 moet worden voortgezet en zou het allerminst 
verbazing wekken als plotseling ouderling Henk Bleker weer in 
de Haagse wandelgangen wordt waargenomen.  

Want die was in 2012 immers juist zo goed op weg met de 
complete sloop van alle onnutte natuur- en faunarotzooi in ons 
kostbare agrarische mest-, gif dump- en productieoverschotten-
landje.  

Buma wil dan graag zijn kinderen en kleinkinderen uitleggen 
dat anno nú al ruim een halve eeuw bekend is dat zij – zijn 
nakomelingen – een frisse kans zullen maken om met kanker te 
worden geboren of daaraan in ieder geval vroegtijdig te overlijden. 

Maar met zijn domineesstem en schelvisogen zou hij hen dan 
meteen uitleggen, dat God ook de bio-industrie, de veehandelaren  



de mens- en dieronterende megaslachterijen, de gif producenten 
en loonspuiters  heeft geschapen en dat hun onoverkomelijke 
lijdensweg dus ongetwijfeld regelrecht naar de hemel zal leiden.  

Het is maar dat zij het weten!  

Want terwijl op 28 maart Vrij Nederland meldde dat onze 
weidevogelpopulaties vrijwel zijn uitgeroeid door de veel te 
intensieve landbouw en veehouderij en vanaf preekstoelen en 
kansels wordt verkondigd dat wij de aarde in bruikleen hebben en 
daarom zorgzaam met Gods schepping moeten omgaan, zijn zelfs 
de huismus en spreeuw al zeldzaam aan het worden en blijken 
kievit, grutto en leeuwerik bijna nergens meer voor te komen. 

Jawel Buma, leg dat maar eens aan jouw nakroost uit!  

Dat is namelijk allemaal de schuld van CDA en VVD, met 
hulp van de kleine christelijke clubs. 

Dat hele rapaille hoort dus absoluut niet in een komende regering 
thuis.  

Daarom doet Edith er dus beter aan om de Bumaboemel op een 
dood spoor te rangeren! 



Minder scepsis bestaat er onzerzijds tegen structurele 
onderhandelingen met Alexander Pechtold, ook al wordt zijn 
partij allang niet meer gevoed door het bevlogen idealisme 
waarmee Hans van Mierlo cum suis in 1966 van wal staken.  

“Een andere politiek”, zo luidde toen het streefmotto. Maar na 
een halve eeuw aanmodderen als middenpartij wil het nog altijd 
niet lukken om de leugenaars, bedriegers, graaiers en 
zakkenvullers van Ruttes VVD electoraal te onthoofden.  

De oorzaak daarvan ligt in de veel te heftige draai naar rechts en 
de gulzige omarming van het neoliberale gebakkenluchtbanket, 
waardoor in beginsel alleen het vaste electorale D66 kader voor 
permanent bestaansrecht blijft zorgen, maar échte jonge aanwas 
slechts mondjesmaat blijft en zelden beklijft. 

Daarom zijn niet alleen het blauwe blazer aanzien maar ook het 
inhoudelijke verhaal van D66 toe aan een eigentijdse revisie, 
waarbij structurele verdieping de hemeltergende vervlakking 
dient te gaan vervangen, die er in sloop omdat men in alles de 

VVD is blijven imiteren. Maar schoftentuig kan 
alleen door Koot en Bie worden nagebootst!  



Daarom zou D66 eindelijk lering moeten gaan trekken uit de nu 
al ruim 30 jaar durende windturbinewaanzin en alles moeten 
inzetten op zonne-energie, zoals op 28 maart 2017 Ed Nijpels bij 
Pauw een lans brak voor zonnecollectoren op alle daken van 
woonhuizen en gebouwen. 

Dáárvoor pleitten wij godbetert al meer dan 20 jaar, stuurden 
ongevraagd nota’s en rapporten naar Brussel, Den Haag en de 
Provinciehuizen maar kregen nooit enig respons. 

Door samen te gaan werken met Rutte en hiervan een breekpunt 
te maken zou de krankzinnige windmolenleugen eindelijk kunnen 
worden ontmanteld. 

Dus Alexander, doe eindelijke eens iets inventiefs en ga op de 
koffie bij Ed Nijpels: een zeldzaam neoliberaal sieraad!   

Het is dán ook geen ramp meer om Rutte gelijk te geven in zijn 
scepsis over windmolens, want die zijn er inderdaad alleen maar 
om de Shell aan blijvende olie en gasomzet te helpen.  

Het zou een mooi gebaar zijn om samenwerking met het CDA 
mordicus af te wijzen en te hechten aan een coalitie waaraan 
zowel Groen Links als de SP en de PvdD deelnemen.  



Zulk een wáre pro-life coalitie (de andere mogelijkheid met hypocriete mens-, 

dier-, milieu- en natuurvijandige christenen van CDA, SGP en CU moet niet eens 

in overweging komen) met groot respect voor AL het leven, de natuur, 
het milieu en bovenal de waarheid, kan dan steunen op 85 zetels 
en zal in veel van haar dossiers unanieme bijval van andere 
fracties ontvangen. 

 

Er is namelijk al veel teveel kapot gemaakt in het land waarover 
Rutte graag in superlatieven spreekt maar dat in feite is 
verworden tot een stinkende cultuursteppe waarin voor mens en 
dier nauwelijks nog waardig te leven valt. 

Nederland wás mooi tot het moment waarop men landbouw-
subsidies bedacht en met gemeenschapsgeld ging uitbetalen, 
waardoor het hek van de dam ging en letterlijk iedere vierkante 
meter van onze buitengebieden ecologisch totaal verwoest werd. 

Bij deVVD heeft hoegenaamd niemand daar oog voor en draait 
alles om het nastreven van een groei die volledig krankzinnig is. 

Want alles heeft zijn grens en behoort die ook te hebben.  

Zéker bij D66 moet dat besef in brede zin aanwezig zijn!  



Daarom is het ook zo bizar en schandalig, dat de onuitputtelijke 
warmtebron die gratis voor al het leven op aarde beschikbaar is, 
technologisch nu al langer dan een halve eeuw nagenoeg volledig 
genegeerd werd, terwijl men al in de jaren ’60 en ‘70 zonne-
collectoren ontwikkelde en op remote plaatsen in gebruik nam. 

Hierdoor deed zich ook toen al de krankzinnige situatie voor, dat 
bij ontwikkelingsprojecten in Derde Wereld landen 
zonnepanelen werden geplaatst, terwijl men de rijke westerse 
wereld volplempte met foeilelijke -, landschap bedervende-, 
lawaai- en slagschaduw veroorzakende-, vogels dodende en 
bovendien hyper-onproductieve windturbines. 

Want met productie en bouw van die masten, wieken en rotors 
waren kapitalen te toucheren en bovendien hield het de mega-
omzet aan olie, gas en steenkool in stand.  

Dit megalomane misdrijf is een van de hoofdoorzaken van het 
almaar toenemende broeikaseffect door CO2 uitstoot, want al 40 
jaar geleden bestond de zonnewarmtetechnologie en zouden 
vrijwel alle kolen-, gas- en olie gestookte centrales gesloten hebben 
kunnen worden, terwijl alle woningen en bedrijven ook toen al de 
eigen energie hadden kunnen opwekken!  



 

 

 

Daarom is het volledig gestoord, krankzinnig en getuigend van 
slaafs nihilisme dat er nu al tientallen jaren complete 
landschappen en ecosystemen van onschatbare waarde worden 
verwoest door de sluikindustrie die windturbineopstellingen 
volgens de letter van de wet zijn.  

Bazelen over “de kennis van nu“ zet ook hierbij geen zoden aan 
de dijk, want er zijn honderden – zo niet duizenden - gedrukte en 
gefilmde bewijsstukken voorhanden die aantonen dat er 
moedwillig is en wordt voorbijgegaan aan het grootschalig 
omschakelen op zonne-energie. 

Zowel op lokaal als op internationaal niveau!  

Daarom getuigt het van misdadige idiotie wat de president van 
het machtigste land via zijn twitteraccount uitkraamt.  

 



 

 

Donald Trump zou zich dus feitelijk voor een mondiaal 
tribunaal dienen te verantwoorden voor de misdaden die hij op 28 
maart 2017 voor het oog van de hele wereld pleegde, door Obama’s 
klimaatwetgeving te verkrachten. 

Want daarmee beging hij een misdrijf tegen de hele aarde en al 
wat er op leeft!  

Er nog vanaf gezien dat een president geen opwellingen en 
bevliegingen via de social media behoort rond te strooien, tekent 
dit de teloorgang van het fatsoen dat typerend is voor de 
neoliberale selfkicking-scene, waaraan ook Rutte mank gaat. 

 

 



Een president echter, die eigenmachtig een internationaal 
geratificeerde bindende verplichting meent te kunnen schrappen 
zonder zelfs maar raadpleging van Senaat en Congres, stort met 
zulk een daad zijn land in de dictatuur van het volsagen onbenul 
en zal daar dan ook vast en zeker juridisch , bestuurlijk en 
economisch  internationaal op worden afgerekend.  

Want zélfs voor Yanks zijn klimaatverandering, opwarming, 
ijskapsmelting en zeespiegelstijging niet weg te poetsen feiten, 
waardoor komende generaties letterlijk kopje onder kunnen gaan.  

Dat is inmiddels ook in het Torentje en het Buitenom 
doorgedrongen, maar desondanks ontbreken klimaatmaatregelen 
prominent in de verkiezingspunten van VVD en CDA. 

Het moge dus duidelijk zijn dat die twee partijen feitelijk niets 
te zoeken hebben in een nieuwe regering, die juist alles op alles 
zal moeten gaan zetten om onze Parijse verplichtingen op orde te 
krijgen.  

En te houden!  

Dat zal niet voldoende zijn, want als Uncle Samuel zijn plicht 
verzaakt dan zullen de overige landen alle zeilen bij moeten 
zetten om een mondiale natuurramp te voorkomen.  



En daar hangen gigantische prijskaartjes aan!  

In eigen land komen daar de noodzakelijke miljardenkosten bij 
om onze krijgsmacht na 30 jaar confessioneel-neoliberale 
verwaarlozing weer op orde te krijgen, want langzamerhand is er 
geen auto, schip of vliegtuig meer dat nog inzetbaar is zonder 
eerst een half ander toestel te slopen voor onderdelen. 

Eerder al memoreerden wij de al jarenlang vleugellamme 
Nationale Politie die nog altijd niet op orde is, evenals de 
Belastingdienst die ook in de eigen reorganisatie lijkt te stikken.  

En dan zijn er nog dossiers als die van Zelfdoding, Euthanasie 
en Voltooid Leven: voor immorele farizeeërs onbespreekbaar en 
dus ideaal om confessionelen buiten een waarlijk seculiere 
regering te houden.  

Dit is nog maar een klein deel van de barrières waarover Edith 
kan gaan struikelen, dus het worden roerige tijden. 

En zo hoort het ook!  



                                  SHAKING HANDS 

Geheel in de geest van de nieuwe neoliberale tijd mag oud-akela en 

kersvers informateur Edith Schippers opnieuw bleke handen gaan 

schudden die toebehoren aan een mannetje, een kereltje, een ventje en 

een knulletje in blauw pak met een slabber voor en een hoop loze en 

voze prietpraat op zak. 

Er nog van afgezien dat het een regelrechte blamage is na een halve 

eeuw vrouwenemancipatie, dat geen enkele van de gevestigde 

regeringspartijen en slechts eentje van de kleinere clubs zich laten 

voorgaan door een dame, is het minstens zo erg dat een ministeriële 

informatrice in haar bestuurlijk leven het verschil niet kent tussen mijn 

en dijn en al jarenlang heen walst over de meest elementaire regels 

van het Mededingingsbesluit, waarop in het normale bedrijfsleven 

zeer zware sanctionele straffen staan. 

Kortweg: een bestuurder (man of vrouw) dient er zorg voor te dragen dat 

er door zijn/haar bestuurlijk handelen geen derde partijen tekort 

worden gedaan door bevoordeling of vriendjespolitiek. 

 

 

 

 



 

Wij legden in deel 1 van deze formatiereeks (De Verkennerij) al uit, dat 

zowel Schippers als Schultz Van Haegen vanuit hun publieke functie 

van hoogwaardigheidsbekleder zich bezondigen aan extreme vormen 

van belangenverstrengeling, omdat de echtgenoten van beide 

bewindslieden (“toevallig”) zakelijke miljoenenbelangen hebben in 

bedrijfsmatige activiteiten die lineair gerelateerd zijn aan en/of 

voortvloeien uit de bestuurlijke dossiers van hun wederhelften. 

Het moge zo zijn dat een slapend parlement dit tot op de huidige dag 

oogluikend heeft toegestaan, FEIT is dat wij niet voor niets een 

Mededingingsautoriteit kennen, die er nu juist op is toegesneden om 

dit soort van bestuurlijk handjeklap te voorkomen, op te sporen en te 

bestraffen.  

Daarom moet hier nogmaals worden vastgesteld, dat Edith Schippers 

als Minister van Volksgezondheid en Melanie Schultz van Haegen als 

bewindsvrouwe van Infrastructuur en Milieu, beiden zijn gehuwd met 

ondernemers die hun meer dan vorstelijk inkomen verdienen in 

respectievelijk de Zorg en de Weg- en Waterbouw.  

Zélfs zonder consultatie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

en de Europese Wet- en Regelgeving aangaande bestuurlijke 

belangenverstrengeling, aanbesteding en gunning van kapitale 

opdrachten moge duidelijk zijn, dat een diepgravend onderzoek hier 

het minste is, wat door Rutte 2 en het haar controlerende Parlement 

had moeten zijn ingesteld. 

Dat onderzoek kan en moet dus alsnog plaatsvinden! 

En omdat er enorme bedragen aan gemeenschapsgelden gemoeid zijn 

met deze relationele handjeklap lijkt het dienstig, om dit punt alvast te 

noteren op de agenda van het volgende kabinet.  

             



Ook de twee onwelriekende lijken die in de Rutte2-bezemkast zijn 

achtergebleven – zijnde het waarheidsgetrouwe échte MH17-Dossier 

en de door of met medeweten van EZ in scene gezette Vogelgriephoax 

2016/17– kunnen bezwaarlijk als erfstuk op de kaasplank van het 

nieuwe kabinet gekwakt worden. 

Wij brachten die onderste stenen immers niet voor Mark met de 4-

letterige achternaam, maar voor een waarachtig plichtsbewuste 

regering aan het daglicht. 

En wij zullen dit blijven herhalen totdat het Recht zijn loop heeft 

gekregen! 

Intussen is Edith begonnen aan haar Informateurstaak, waarvoor zij 

vier partijen aan tafel vraagt waarvan zij meent, dat drie daarvan wel 

bereid zijn om een coalitie met haar eigen club aan te gaan.  

Toch zitten daar nogal wat haken en ogen aan en schuilen er ook de 

nodige adders tussen het Binnenhofse straatjes- en varkensgras. 

Zo heeft Sybrand Buma onverholen al wekenlang natte dromen bij de 

gedachte dat het CDA, na de nachtmerrie van 2012, als een 

Confessionele Zombie uit haar as zal verrijzen en aan Rutte’s zijde de 

verdere afbraak van ons land kan gaan voltooien. 

Maar aangezien medisch- en ethisch verantwoorde beëindiging van al 

dan niet geboren leven voor het CDA onbespreekbaar is, geven wij 

zulk een coalitiegenoot 0,0 kans van slagen.  



Datzelfde geldt overigens ook voor de genetisch nauw aan het CDA 

verwante Christen Unie en SGP, die beiden ook liever ongewenst 

leven verminkt geboren zien worden en hopeloos leven een eindeloze 

lijdensweg gunnen.  

Zo benepen zijn de volgelingen van een gekruisigd fantoom.  

Dit legt- wij signaleerden het al eerder- de heldere kern bloot van het 

naakte feit waarom in een moderne democratie Kerk en Staat absoluut 

gescheiden behoren te zijn.  

En blijven!  

Maar dit uiteraard terzijde. 

Want ook Buma’s visie – of beter de totale afwezigheid daarvan - op de 

klimaatproblematiek, de zorg voor natuur en milieu, het energie-

dossier, het onderwijs, kunst en cultuur en gaat u zo nog maar wat 

Buitenommetjes door, getuigt van een flagrante minkukeligheid, 

waarin alleen Groei van de Agrarisch Productiemogelijkheden (lees: bio-

industrie), Instandhouding van Landbouwsubsidies en Uitbuiting van 

onze Inheemse Fauna, bij dit syndicaat van alle tijden blijken te zijn. 

Als wij Schippers waren (maar wij zijn slechts stuurlui) dan mieterden we dus 

Sybrand en zijn Graskarperschool en Hooiwagenkolonie als de 

wiedeweerga over boord, zodat zij aan lager wal naast de PvdA, PVV 

en Denk oppositie kunnen gaan voeren. 

 

Een krachtig tegenstem is immers een zegen voor deugdelijk bestuur! 



Minder problematisch zal het de natuurlijke stamcelgenoot van Rutte, 

Alexander Pechtold, vergaan en dat niet in de laatste plaats omdat het 

wetvoorstel Voltooid Leven afkomstig is uit zijn eigen onderbuik – 

excuus - denktank. 

Voor de VVD als geheel is het leven al voltooid zodra men dagelijks 

een ton aan liquide middelen in de knip heeft. 

Maar totaal anders dan bij het CDA, waar vanaf eind 2008 dagelijks 

wel ergens in een van onze buitengebieden een agrarisch partijlid aan 

een henneptouwtje bungelde of zichzelf van kant maakte onder het 

achterwiel van een landbouwtrekker, een duik nam in de 

maïshakselaar of een teug Zinkfosfide naar binnen werkte (wat ondank het 

openbarende boek De Hanenbalken van Lizzy van Leeuwen nog altijd hermetisch verzwegen 

wordt), zijn eigentijdse neoliberalen nóg niet tevreden, als ze jaarlijks 

een miljoen Euro’s jatten via allerhande louche constructies en dit het 

liefst als CEO van een Bancaire- , Vastgoed-, Beleggings- of 

Zorginstelling of desnoods als beheerder van publieke middelen. 

In dat metier zal Pechtold zich niet per sé onwennig voelen, want als 

Veilingmeester en Burgervader van de Food Valley kwamen er in een 

eerder leven beslist de nodige monetaire sjoemelaars op zijn pad. 

Zulke pappenheimers zijn óns ook bekend, maar daarover zullen we 

op een later tijdstip en gepastere plaats wel wat registers open trekken.  

Te voorzien valt dus, dat D66 en de VVD elkaar snel zullen vinden in 

het dossier Voortijdige Levensbeëindiging, want wat de neoliberalen 

betreft kunnen er niet genoeg gedachtenprentjes gedrukt, kisten 

getimmerd, graven gedolven, urnen gegoten, kransen geleverd en 

koffiemaaltijden gehouden worden. 

Want dit zijn nog maar slechts zes van de talloze Verdienmodellen die 

voortvloeien uit het al dan niet voortijdig heengaan van een 

tweebenige medebewoner/-ster van onze Lage Landen.  



Omdat er al jarenlang een zorgwekkende ontwikkeling in gang is 

waardoor mensen almaar langer leven, moedigt de VVD het dan ook 

hartstochtelijk aan om toch maar vooral de hand aan zichzelf te slaan. 

Dat uitgangspunt lijkt onverenigbaar met de eveneens doodzieke 

standpunten van Christelijk Rechts, maar sluit wel aan bij de visie van 

de 50 jaar geleden afgesplitste jonge liberalen: “eenieder die het leven 

voltooid acht kan straffeloos een reis maken naar het hiernamaals en 

mag daarbij indien gewenst een helpende hand toegestoken krijgen!”  

Chapeau!  

Zó hebben hypocriete moralisten van het Buma – Segers - Staaijslag 

de alledaagse problematiek in onze maatschappij nog nooit bekeken.  

Tóch is het te hopen dat Pechtold bij de aanstaande gesprekken niet 

vergeet, dat hij samen met Groen Links en PvdA deel uitmaakte van 

een Mooi Nederland Coalitie die zonder slag of stoot onze natuur, 

flora en fauna onderwierp aan de meest afzichtelijke natuurwet ooit.  

Een wet namelijk, die van A tot Z door VVD en CDA gedicteerd 

werd.  

Want vergist u zich niet: al vanaf 2002 waren deze twee slopers 

eendrachtig in touw om ons complete natuurnetwerk uit te hollen en af 

te breken, ten faveure van boeren, houtrovers en faunamoordenaars.  

Totdat die schade is hersteld, mogen in ieder geval Pechtold en Klaver 

een hele compositie aan valse toontjes lager zingen!  

Beide heren hebben nu de kans om te bewijzen dat het hen menens is!          



 

Toen Jesse Klaver op 1 mei 1986 werd geboren, onderzochten wij al 

jarenlang de invloed van windturbine-opstellingen in onze 

buitengebieden en elders in Europa en zouden als coauteur in de 

daaropvolgende decennia tientallen wetenschappelijke rapporten en 

adviezen publiceren, waaruit dikwijls substantiële negatieve effecten 

op het natuurlijke dierenleven – vooral de avifauna - werden 

aangetoond en gekwantificeerd. 

Het was ook toen al duidelijk, dat windenergie een fake-middel was 

om de fossiele brandstofindustrie ter wille te zijn en dat dit nooit een 

serieuze oplossing zou kunnen bieden voor het almaar nijpender 

wordende energieprobleem.  

Die oplossing was en is namelijk veel simpeler dan vanuit de olie-

industrie via onze regeringen werd en wordt voorgesteld en waardoor 

er mondiaal al voor triljoenen dollars en euro’s aan natuur- , milieu- , 

landschaps- , belevings- en gezondheidsschade is aangericht, terwijl er 

miljoenen trekvogels vermalen werden door rotorbladen. 

Al rond de eeuwwisseling adviseerden wij en tal van andere 

onderzoekers om af te zien van verdere uitbreiding van 

windturbineopstellingen en in plaats daarvan zonnepanelen te gaan 

plaatsen op alle daken van woonhuizen, appartementencomplexen, 

flats, boerderijen, bedrijfspanden, stallen, schuren en loodsen.  

Zowel Groen Links, D66, PvdA, VVD, CDA als andere politieke 

partijen werden destijds hiervan in kennis gesteld, maar van nagenoeg 

geen enkele van deze geadresseerden werd ooit zelfs maar een vraag 

of verzoek om meer informatie ontvangen. 



De enige uitzonderingen waren de Socialistische Partij en de Partij 

voor de Dieren. 

Inmiddels weten wij dat dit vaste regel is en dat ongevraagde adviezen 

stelselmatig worden genegeerd, ook als deze worden aangeleverd door 

onderzoekers met een aantoonbaar langdurige en uitmuntende staat 

van dienst in de betreffende vakgebieden.  

We zien dan ook, dat ons hele land is volgeplempt met inefficiënte 

mastturbines die wél ons hele karakteristieke open landschap van 

polders, stroomdalen, moerassen, meren en kusten verwoesten.  

En dat alles om een nietig percentage van het totale landelijke 

energieverbruik op te hoesten, waarvoor zonder enige vorm van 

proces vrijwel ons hele buitengebied inclusief de Noordzeekust, het 

IJsselmeer- en Waddendistrict zijn verworden tot sluik-industriezones. 

Tel uit je megaverlies! 

Deze idiotie dendert nu dus al ruim dertig jaar onbelemmerd voort 

terwijl – zoals eerder al uiteengezet werd - de onuitputtelijke mogelijkheden 

van zonne-energie nauwelijks een rol van betekenis spelen.  

Er zou dus feitelijk per direct gestopt moeten worden met het bouwen 

van almaar hogere nieuwe windturbines en alle aanwezige 

windlocaties zouden op termijn ontmanteld dienen te worden. 

 

 

 

 

 

 



Want als er op ieder dak van ieder woonhuis, bedrijfspand, boerderij, 

stal, loods, schuur etc. zonnepanelen zouden liggen en er tevens op 

slimme wijze zulke panelen worden toegepast in geluidwallen c.q. -

schermen en andere lijnvormige afscheidingen (voorbeeld: de Betuwelijn), 

dan kan ons land in snel tempo energie-onafhankelijk worden zonder 

dat het iemand een strobreed in de weg legt en het landschap zowel als 

de natuur en de fauna ongemoeid laat.   

Wij ergeren ons er al jaren aan, dat zowel buitenparlementaire 

milieuorganisaties als milieubewuste politieke partijen de vuile 

windleugens klakkeloos blijven slikken, terwijl het zonneklaar is dat 

er langs die weg altijd fossiele brandstoffen nodig zullen blijven.  

Alleen al aan het 160 kilometer lange tracé van de Betuwelijn kan 

zonder veel aanlegkosten een immens zonne-energieproject worden 

ingericht, waarvan de Zuid-geëxponeerde bevestigingsschermen(rechts 

op de foto) al jarenlang aanwezig zijn.  

Politiek: tel dus uit je winst! 



U begrijpt, dat zowel Jesse Klaver als Alexander Pechtold hiermee 

hun voordeel kunnen doen in het overleg met de plotseling energie- en 

klimaatvriendelijke Mark Rutte. 

Tevens is dit een reden om de PvdA op afstand te houden, want 

destijds werd deze energiek-zonnige mogelijkheid voor de in beton 

gegoten Betuwelijn ongevraagd aangereikt aan minister Tineke 

Netelenbos, die ons zelfs nooit een bericht van goede ontvangst heeft 

gezonden. 

Dat bleek afgelopen decennia vaste mores bij de PvdA te zijn. 

Ach ja: een verlies van dertig zetels moet toch érgens een oorzaak 

hebben!  

Dit verwerpelijk hautaine gedrag waarmee vooral de regeringspartijen 

behept zijn en die zodoende volkomen vervreemden van hun 

achterban, is echter langzamerhand gemeengoed geworden. Net zoals 

het al breken van verkiezingsbeloften bij de allereerste formatie-

verkenningen, waaruit een verwerpelijke machtsgeilheid aan het licht 

treedt.  

Wij menen dergelijke signalen al in deze eerste termijn bij zowel 

Pechtold als Klaver te onderkennen en dat stemt allerminst gerust, 

want straks voegt men zich slaafs naar de dictaten van Rutte en 

Zijlstra en krijgt Nederland een herhaling van Rutte 2 te zien.  

Op zulk een zeperd zit dus echt helemaal niemand te wachten! 

Omdat Rutte en Buma coute que coute progressieve partijen nodig 

hebben om tot een werkbare coalitie te komen die niet bij ieder 

wissewasje om oppositionele steun moet gaan bedelen, dienen 

Alexander en Jesse een onwrikbaar front te vormen dat harde eisen 

kan stellen aan de samenwerking. 

Daarbij moeten zij eindelijk de keiharde realiteit onder ogen zien: 



Samsom, Asscher en Spekman maakten in 2012 de onvergeeflijke 

fout, dat zij door pure machtsgeilheid hun club volledig klem lieten 

zetten met eisen waardoor zij zich letterlijk aan satan verkochten. 

Omdat er zich bij dit drietal geen enkele erudiete strateeg bevond, liet 

men zich blind strikken in de val die helleveeg Rutte voor hen op 

scherp had gezet, zodat na afloop van de termijn (doctor Faust kreeg 7 jaar 

de tijd, Bapahomet Rutte had slechts 4 jaar nodig) hel en verdoemenis des PvdA’s 

loon waren.  

            

      

 

     

   

               

Voor de goede orde: doctor Faust sloot dus voor een tijdsspanne van 7 

jaren een pact met satan en werd na afloop daarvan door het betraliede 

raam van de middentoren van kasteel Waardenburg naar buiten 

getrokken, waarvan de bloedspatten nog altijd op de muren zichtbaar 

zouden zijn. (NB: Bij onderzoek in 2008 troffen wij hier echter spatten van verweerde rode menie aan!)  

Onder het wakend oog van satan Bapahomet sloten Samsom cum suis 

in 2012 in het Binnenhofse torentje een pact met duvelstoejager Rutte 

en na afloop van de contractperiode bleef er geen vezel van hen over. 

Geheel zoals te voorzien was. 

 

   

 



Wij verzinnen niets: de geschiedenis heeft zich herhaald en daar was 

nadrukkelijk voor gewaarschuwd! 

Het wordt nu dus hoog tijd dat er parlementair-, staatsrechtelijk- en 

juridisch wordt uitgezocht hoe het mogelijk is, dat Jan Peter Balkenende 

tijdens zijn premierschap ambtelijk in het bezit is gekomen van een occult 

Bapahomet-ornament (symbool van het kwaad en mascotte van de New 

World Order aka de Illuminati ofwel de Bilderberggroep, die mondiale 

alleenheerschappij nastreeft en derhalve een gevaar is voor onze rechtsorde en 

soevereiniteit),dit object bij de regeringsoverdracht in 2010 aan Rutte heeft 

overhandigd, die het een prominente plaats gaf in het torentje. Waar slechts 

het portret van ons staatshoofd en niet de mascotte van een gezags-

ondermijnend kapitalistengenootschap aanwezig behoort te zijn! 

Wij attendeerden hier al meermalen tevergeefs op en achten het 

tijdstip waarop formeel wordt gesproken en onderhandeld over een 

nieuwe samenstelling van onze democratisch gekozen regering het 

juiste moment, om volledige helderheid te eisen over de 

ontegenzeglijk aanwezige subversieve banden van onze minister-

president met staatsgevaarlijke machten die door hem kennelijk hoger 

worden geacht dan het eigen staatshoofd, de constitutie en de 

Rechtstaat aan wie hij trouw heeft gezworen. 

Omdat in dit land een ieder vrij is om er een eigen mening en 

zienswijze op na te houden gaan wij niets dicteren, maar een 

regeringsleider die een subversief machtspact heeft gesloten met een 

kapitalistische overheerser die aast op mondiale hegemonie, is rechts- 

of linksom niet anders dan een Pleger van Hoogverraad!  

En daarop staan in ons Constitutionele Recht zware straffen. 

Mark Rutte zou in deze optiek dus aangeklaagd, voorgeleid en berecht 

dienen te worden en dat klinkt gans anders dan een nieuwe termijn!  

Want landverraders horen niet op het regeringspluche maar op een 

kale brits in Scheveningen, Kamp Vught of in Esserheem op het 

Drentse platteland! 



Wellicht kan historicus Rutte zich dan verdienstelijk maken door, 

onder bewaking en in zebra-uniform, rondleidingen te verzorgen in 

Kamp Westerbork waarbij hij dan zou kunnen vertellen, dat dezelfde 

clan waaraan Balkenende en hij onze constitutie, volk en vaderland 

verpatsten, niet alleen de financier en aanjager was van de 

Napoleontische oorlogen, de Amerikaanse Burgeroorlog en de 

Russische Revolutie, beide Wereldoorlogen en de vergassingsmoord 

op miljoenen Judistische Joden.  

Want omdat Rutte graag het woord voert zou hij dan als gesouffleerd 

historicus meteen kunnen vertellen, dat ditzelfde cabal de moord op 

John F. Kennedy, het 9.11 bloedbad en de MH17/MH370 massacres 

uitvoerde of regisseerde en dat onze regering, dankzij haar steun aan 

het Balfour-document, feitelijk medeschuldige is aan het feit dat er nu 

al een halve eeuw massamoord en eigenrichting heersen in het 

zogenaamde Heilige Land, waarvan honderdduizenden Palesteinse 

medemensen slachtoffer zijn geworden. 

Nu wij toch aan het souffleren zijn, vertellen wij onze snel sprekende 

prietpraatverkoper in zijn Bapahomet-torentje graag welke straffen er 

volgens het Wetboek van Strafrecht staan op landverraad:  

        Artikel 97a 

“Hij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbinding treedt 
met het oogmerk om een zodanig persoon of lichaam tot het verschaffen van steun aan het 
voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling te bewegen, om een zodanig 
persoon of lichaam in het daartoe opgevatte voornemen te versterken of aan een zodanig 
persoon of lichaam daarbij hulp toe te zeggen of te verlenen, of om omwenteling voor te 
bereiden, te bevorderen of teweeg te brengen, wordt gestraft met levenslange 
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde 
categorie”.  

 



 

 

 

In onze nota Het Naderend Einde (zie website 

www.ganzenbescherming.nl) wordt uitgelegd, hoe de New 

World Order in mei 1954 – dus 9 jaar na beëindiging van de door 

henzelf georkestreerde WO2, inclusief de Endlösung van miljoenen 

Judistische Joden – op initiatief van Bernard von Lippe 

Biesterfeld een eerste landdag hield in hotel de 

Bilderberg te Oosterbeek en hoe de toenmalige KVP-

minister van buitenlandse zaken Joseph Luns meteen 

de Zionistisch expansionele  fingerprint doorzag en 

meermalen poogde om zich als ongenode gast toegang 

tot die subversieve samenzweringen te verschaffen. 

Hoewel de openbarende foto’s die wij daarbij plaatsen 

inmiddels van het Internet verwijderd blijken te zijn, 

wist Luns zich kennelijk gesteund door politieke 

uitspraken die hem er al in 1936 toe brachten om zijn 

lidmaatschap van de NSB op te zeggen.  

Mogelijk doorzag Luns toen al de 

voorbereidingen voor een tweede 

wereldoorlog (die dan ook korte tijd later een 

aanvang zou nemen) en vermoedde hij in 

1954 en later, dat die Bilderberg-

bijeenkomsten in verband stonden met 

een volgende wereldbrand, die immers al 

een halve eeuw eerder door Albert Pike 

was aangekondigd.  

Het voert in het kader van dit referaat te ver om dit alles tot in detail te 

ordenen, maar geeft wel aan met welke lieden Rutte zaken doet!  

http://www.ganzenbescherming.nl/


Temeer omdat onze oud-vorstin Beatrix als beheerder van het 

miljardenkapitaal van de Koninklijke familie al decennialang vaste 

gast is op die jaarlijkse landdagen en daar sinds de eeuwwisseling ook 

geselecteerde regeringsleiders en politici worden toegelaten, is het 

cruciaal om te weten wanneer en onder welke condities de griezelig 

foute (on)gezagsgetrouwe gereformeerde ouderling Jan Peter 

Balkenende in het bezit kwam van het Bapahomet-sculptuur, dat 

kennelijk als wisseltrofee aan de ambtsopvolger diende te worden 

overgedragen ten teken van onderwerping aan een gezags-

ondermijnende macht.  

Het lijkt ons verstandig om tijdens de eerstvolgende volle maan dit 

verderfelijke land- en volksverraadsornament aan de boorden van de 

Hofvijver te verbranden, in dezelfde geest als waarop de Skull and 

Bones-discipelen van de NWO in Bohemian Grove tijdens walgelijk 

bloedige rituelen het fatsoen, de compassie en het erbarmen met 

medemensen in vlammen doen opgaan.  

In het kader van het noodzakelijke sanitaire 

corvee kan de as dan het best door de 

gemeentereinigingsdienst in het 

Verversingskanaal worden uitgestrooid! 



 

 

 

 

Zoals u bemerkt kleven er tal van sinistere schaduwkanten aan de man 

die zich al voor de derde maal op rij premier van Nederland waant, 

doch die intussen niet onze constitutie, ons staatshoofd en ons hele 

volk dient maar die, getuige het Bapahomet sculptuur, geheime 

agenda’s van kapitalistische overheersers aan het uitvoeren is.  

En die intussen leugenverhalen ophangt over een jachttrofee die hij 

van zijn ambtsvoorganger cadeau zou hebben gekregen, maar die in 

werkelijkheid slaafse onderwerping aan het vleesgeworden kwaad wil 

verbeelden.  

Johan van Oldenbarnevelt heeft om minder zijn hoofd verloren!  

Er kan geen misverstand over bestaan, dat er nooit eerder 

een grotere leugenaar en feitenverdraaier als hoofdman van 

enige Nederlandse regeringsformatie heeft opgetreden dan 

Mark Rutte en daarvoor past feitelijk alleen maar diepe 

schaamte. 

Zélfs voor een heer van stand en zijn jonge vriend lopen de 

doorzichtige machinaties van Rutte de spuigaten uit.  



Zoals iedere democratische Nederlander aan 

den lijve heeft ondervonden, walste Rutte 

onlangs met modderlaarzen heen over de 

uitkomst van het Oekraïnereferendum, omdat 

hij de schaliegasbelangen van Koninklijke Shell 

in het Donetsbekken van groter belang acht dan 

de wil van een democratische meerderheid. 

Precies zoals hij daaraan ook het MH17 dossier 

ondergeschikt vindt, ondanks de dood van 196 

landgenoten en de belangen en gevoelens van 

alle nabestaanden.  

Het is exemplarisch voor de verdorven inborst van een omvangrijk 

cohort binnen het VVD-electoraat, dat die partij op 15 maart jl. niet 

volledig in rook is opgegaan en slechts 8 zetels verlies boekte.   

Daarom moeten beide dossiers zowel parlementair als strafrechtelijk 

tot op de bodem onderzocht worden en dient ook daar de onderste 

steen van aan de oppervlakte te komen.  

Als dat niet snel gebeurt dan valt te voorzien, dat ons land op enig 

moment in de nabije toekomst het zal gaan beleven, dat een zittende 

premier het ambt moet neerleggen omdat zijn positie als eerste 

minister onhoudbaar is geworden. 

Vanaf dat moment zal voortaan iedereen weten, dat niet voor niets de 

VVD in de volle eeuw die vooraf ging aan de komst van het eerste 

kabinet Rutte (i.c. het jaar 2010) nimmer een minister-president heeft 

voortgebracht. 

Want kortzichtige materialistische egoïsten met een ongezonde 

neiging tot ontkennen, liegen, bedriegen, graaien, ladenlichten, 

flessentrekken en feiten verdraaien, horen niet thuis aan het hoofd van 

enig bestuur van een geciviliseerde natie!  



Wij hebben gezegd……!  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotvogel/De Faunarecherche, 3 april 2017  


