De faunarecherche

Een nationale veiligheidsraad
En andere
Doorzichtige liberale verdienmodellen

In 2001, kort na de aanval van
deVS op zichzelf middels de door CIA
en Mossad uitgevoerde Nano-thermiet
downfall van de Twin Towers en
Building 7 (waar geen Arabier noch
een verkeersvliegtuig aan te pas kwam,
omdat men gebruik maakte van
militaire drones), adviseerde de
confessionele baantjesjager Jaap de Hoop Scheffer (die door ons al in
1994/’95 op iedere Dutch Bat 2- familiedag in Schaarsbergen, Assen
en Soesterberg werd getraceerd, druk lobbyend met letterlijk iedereen die
als carriérekruiwagen kon worden gebruikt) dat ons land een eigen
nationale Veiligheidsraad nodig had.
Dat bevreemdde ons toen vooral, omdat wij immers al de AIVD kenden
als binnenlandse veiligheidsdienst en men dus op de hoogte moest zijn van
de subversieve banden tussen de CIA en de Israëlische Mossad, die bij
de Bijlmerramp in 1992 een vals tonig vioolconcert ten beste had
gegeven, waardoor er nu nog maandelijks meerdere stralingsslachtoffers
sterven.
De Hoop Scheffer moest dus drommels goed wéten dat een extra
veiligheidsraad geen sikkepit zou helpen om van buiten komend onheil af
te wenden, omdat het neoliberale verderf ook toen allang tot in het
beenmerg van onze maatschappij was ingevreten.

Desondanks werd het voorstel via een motie in het parlement gedurende
Balkenende 1 in stemming gebracht en aangenomen, maar omdat men
bij CDA en VVD te druk was met het inrichten van veterinaire
mondiale verdienmodellen en bovendien keihard werkte aan het kapot
maken van ons integrale natuur- en faunabeleid en het platwalsen van
deVerzorgingsstaat, zijn die plannen dus in één van de talloze Haagse
Vergeetboekladen blijven liggen.
Kennelijk zijn die vergeelde stukken daar onlangs gevonden door een
interieurverzorgster van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid - een instituut waarvan niemand precies weet vanuit welk
soort wetenschap zij onze regering van advies dienen en dat dus mede
verantwoordelijk is voor de kolossale graad van barbaars primitivisme die
als en ranzige dressing letterlijk over alles wordt gedrapeerd dat men als
beleid en wetgeving durft te etiketteren.
En dat is dus al ruim 15 jaar aan de gang!

Het geheel wordt al een stuk helderder als we weten, dat het advies werd
aangereikt door Ernst Hirsch Ballin, een weltfremde jurist die als
voorzitter van dit semiwetenschappelijke orgaan optreedt.
Want een adviescollege dat het sinds 2002 voortwoekerende afbraakbeleid
en wanbestuur niet in toom weet te houden en bij te sturen, is geen knip
voor de snotneus waard en een blamage voor de wetenschap.

Maar ánders viel natuurlijk ook niet te verwachten met een voorzitter die
over zulk een fenomenaal monkey-coëfficiënt blijkt te beschikken.
Zo komt er dus alweer een aap uit de confessionele hemdsmouwen van
Buma tevoorschijn. Er valt bijna een circusact uit te extraheren!
Léuk is het echter allemaal niet, want iemand uit de inner circle van het
CDA die spreekt over “een alles overstijgende nationale veiligheidsraad”
terwijl hij verduveld goed weet dat in de confessionele
sjoemelcultuur altijd álles in achteralkoven in elkaar
wordt geritseld, die zit de kluit al op voorhand in Riet
met de vruchtbare achternaam te sturen. Maar wij laten
ons nog door geen honderd Tilburgse Makaken dekken!

Wij voorspellen dan ook nu al, dat dit niet levensvatbare advies
geruisloos in de een of andere Haagse bezemkast zal verdwijnen.
Tenzij………,
Inderdaad tenzij, want op het moment waarop dit wordt geschreven, 11
mei 2017, tekenen zich problemen af bij de formatiegesprekken, waarin
het CDA maar ook de VVD steeds duidelijker kleur bekennen in de
dossiers Klimaat en Milieu, die voor deze megavervuilers niet teveel
mogen kosten en al helemaal niet tot belastingverhogingen mogen leiden.
Buma bazelde in zijn verkiezingspotjes almaar over het land dat hij voor
de jonge generaties en hun kinderen wilde nalaten, maar verzweeg dat het
CDA de cultuur-, het landschap en de natuur van ons land volledig naar
de kloten heeft gejaagd en daar nog minuut na minuut mee voort dendert.
Zó erg zelfs is de verwording van het leefmilieu dankzij alle vermesting en
persistente agro-rotzooi, dat er zich in poldersloten van het Groene Hart
een softenonachtige slijkspringer kon ontwikkelen die zowel hengelaars
als wetenschappers voor een raadsel stelt.
De broodvisser Korst Hengelmans uit Wilsveen (gem.
Leidschendam) ving onlangs een hem onbekende
grondelachtige in een van zijn aalfuiken in de
Stompwijksche Vaart, die hem direct aan een prominente
inwoner van zijn gemeente deed denken en die hij dan ook
aan het plaatselijke CDA heeft aangeboden.

Die lieten echter weten zich niet in deze vangst te herkennen, maar
desondanks de in moten gesneden modderkruiperachtige met smaak te
hebben geconsumeerd. Want confessionelen vreten altijd meteen alles op
wat eetbaar oogt en verschillen daarin slechts gradueel van liberalen, die
er in plaats van verse karnemelk liever oude Chablis bij drinken.
Omdat Hengelmans’ zoon Sim in de Leidsche wetenschap werkt en
direct een citerend artikel voor Nature op de rol zette, kunnen wij nu al
verklappen dat deze nieuwe verliesmutant de wetenschappelijke naam
Misgumus fossilis varietas sybrandicus Hengelmannii heeft gekregen.
Aan het artikel werkten maar liefst 7 coauteurs mee die gezamenlijk
vaststelden, dat er in de wateren bij Leidschendam –Voorburg wel meer
vreemde varianten van confessioneel misvormde organismen leven, die
echter eerder op genetisch verval dan op winstsituaties lijken te duiden.
Eenieder die tijdens verkiezingstijd en daarna het gesproken woord des
Buma’s tot zich nam zal hierin zeker bevestiging vinden. Jézus
Christus nog aan toe, wát een megalomane draaikonterige
zemelaar is die man!
Maar zó lopen er in Den Haag natuurlijk nog wel meer rond.

Echter: de persoon die zichzelf nu al ziet als hopman over de nog te
formeren nationale Veiligheidsraad en zijn beoogde adjudant hebben er in
Rutte 1 al blijk van gegeven één ding perfect te beheersen: namelijk het
naar de kloten helpen van onze democratische rechtstaat.
Het totaal afbreken van onze goed functionerende regiopolitie die perfect
aansloot bij de door Rutte 2 erdoorheen gejaste decentralisatie naar
Provincie en Gemeente, staat immers model voor het soort imbeciel
wanbestuur dat er ook van een volgende Rutte-horde te verwachten valt.
Zéker als daarin naast de VVD het CDA een hoofdrol zou gaan
spelen en de twee Pinoccio ’s Pechtholt en Klaver lakeidiensten mogen
gaan uitvoeren, zoals Samsom en Asscher dat in Rutte 2 deden.
Wij hebben in beide voorgaande delen van dit nieuwe drieluik (“Faunaschade
en Wanbestuur” en “Van Slager tot Slachtvee”) duidelijk uitgelegd hoe VVD en
CDA zich alle macht in dit land hebben toegeëigend en thans is er de
mogelijkheid om genadeloos terug te slaan zodat Rutte slechts een
aanmoddercoalitie in de benen kan krijgen die pijlsnel op de platte bek
zal gaan, met als gevolg: een muil vol blubber en nieuwe verkiezingen.

Dan ontstaan er automatisch puike kansen voor Constructief Den
Haag om terug te slaan en een einde te maken aan de afbraak, de
uitvreterij en de verderfelijke nieuwe wet- en regelgeving, die er door altijd
gehaaste en nooit zorgvuldige neoliberale slopers nu al veel te lang
doorheen wordt gejast. Met alle desastreuze gevolgen van dien!

Wij weten drommels goed dat het electoraat van zowel de VVD als het
CDA wordt gedomineerd door extreemsimpelen van geest, die
respectievelijk geloven in Eindeloze Groei en Eeuwig Leven en die
daarom op hun plaats zouden zijn in twee hermetisch dichtgemetselde
inrichtingen, die wij ons voorstellen zoals de enclaves Baarle Nassau en
Baarle Hertog.
Maar dan zeven uur zwemmen buitengaats dus als Doggersbankachtige
opruimenclaves midden in een zee van territoriale leegheid.
Néén: noem dat geen Robbeneilanden, want Mandela cum suis vochten
voor een nobele zaak terwijl het hier bekrompenen van geest betreft.

Veruit de goedkoopste oplossing – die in alle andere gevallen zeker ook
de goedkeuring van de Halve Zijlstra zou kunnen wegdragen – lijkt het
ons om deze beide enclaves te vestigen op verlaten olie- of gasplatforms
die om niet van Koninklijke Shell kunnen worden overgenomen.
Zéker Jort Kelder en alle andere aandeelhouders zullen deze duurzame
oplossing met gulzigheid omhelzen, want het opruimen van die ouwe meuk
zou immers tientallen miljoenen kostbare euro’s gaan vergen die dan weer
in mindering zouden worden gebracht op de periodieke winstuitkeringen.
Eenmaal in handen van de Staat zullen beide mudvolle enclaves na
verloop van tijd met man en muis spoorloos verdwenen blijken te zijn.
Noem dat maar eens niet een uitgekookt verdienmodel!
Bovendien: deze opbergactie van strontrechts
stemvee kan zeer voordeling zijn voor onze
schatkist en voor de natuur en het milieu, omdat
men zelfvoorzienende samenleefverbanden zal
moeten opzetten met een oergezond maritiem voedselpakket, waarbij
zeesla, zeekomkommer, zeekraal en lamsoor samen met krab, kreeft, krill,
garnaal, spiering en katvis dagelijks op tafel zullen staan.

Onverlaten die zich in hun carnivore verslaving niet kunnen beheersen en
vanaf het opgekrikte ponton met behulp van strokartonnen blaaspijpen en
pijlen van zeeolifantsgras een handvol Kleine Alken buitmaken, doen
daarmee het oceanische ecosysteem geen kwantificeerbaar geweld aan.
De Kleine Alk staat namelijk te boek als de
talrijkste vogelsoort op aarde, dus zou er in deze
enclaves waarachtig een variant van benuttingsjacht
ontwikkeld kunnen worden waarvan de invloed op de
mondiale populatieomvang wérkelijk
verwaarloosbaar zou zijn.
Al blijven wij natuurlijk de voorkeur geven aan een waarachtig vleesvrij
menu!

Want ongelimiteerd vleeseten is immers de pest voor het klimaat omdat
de bio-industrie megatonnen aan schadelijke stoffen in ons aller milieu
brengt. Al wil men dat bij het CDA en de VVD nog altijd niet onder
ogen zien. Sterker nog: het wordt gladhard ontkend!
Daarom komt hier dus onverbloemd de
aap uit de mouw en blijkt die lijn ook
meegenomen te kunnen worden wanneer
men van politieke bloedgroep veranderd,
zoals Jan Nagel bij herhaling flikt.
Duidelijk is te zien dat er hier iets
faliekant mis is met de Resusfactor.
In het geval Nagel ging er
vermoedelijk al iets helemaal fout
in het foetusstadium, waarna de
moeizaam tot wasdom gekomen
boreling zijn verdere mismaking
doorliep onder de politieke
vleugels van een salonsocialistische Kok.
Zoiets komt nooit meer goed,
want sinds het verscheiden van Joop den Uyl aapt men bij de PvdA
letterlijk in alles hun gelegenheidspartners VVD en CDA na.

Dit gaat vanzelfsprekend gepaard met nóg minder beheersing, omdat er
van ZZP-er geworden handarbeiders nu eenmaal niet verwacht kan
worden dat zij in het bezit zijn van mes en vork.
Bovendien zorgt hun Crimineel Onderlegde Coalitiegenoot er
wél voor, dat gezond, verantwoord en betaalbaar voedsel voor
die slovende sloebers nagenoeg onbereikbaar is geworden.
Daarom schijnen Edith Schippers en Henk Kamp in het diepste
geheim in touw te zijn om naast de veggie schnitzel ook het
vegetarische gehakt, filet, poulet, ragout en alle andere denkbare en
ondenkbare varianten van vlees- vervangers tot aan bouillon aan toe
te verbieden door middel van totalitaire gelegenheidswetgeving.
Want het gaat tenslotte om de belangen van enkele duizenden
industrieboeren die economisch gezien tóch al ten dode gedoemd zijn en
dáár willen VVD en CDA zich wél sterk voor maken!
Het klimaat zal hén een rotzorg zijn, want dat zijn immers allemaal
verzinsels van linkse werklozen en steuntrekkers. Néé hoor, het zal
allemaal hún tijd wel duren.
Er kan óns immers niets gebeuren, want wij krijgen een Nationale
Veiligheidsraad!

INHOUD

1. ONTKENNEN EN WEGKIJKEN
2. SPREEKUUR
3. VERDIENDE LONEN
4. PASSEN EN METEN
5. LAVEREN IN EEN POT SNOT
6. KIEZEN OF DELEN
7. VOORKENNIS, ACHTERKLAP EN NAIJVER

1. ONTKENNEN EN WEGKIJKEN
In 1984 publiceerde de historisch geograaf drs. J.Buisman een in vele
opzichten uniek en cruciaal overzicht van alle informatie die door hem
(aan de hand van overleveringen in almanakken, getijdenboeken en
archieven)was samengebracht over de langjarige weersgesteldheid in

de lage landen en elders in Europa.
Dit monnikenwerk met de titel “Bar en Boos Zeven
eeuwen winterweer in de Lage Landen” gaat
(fragmentarisch) terug tot de winter van het jaar 1077 en
sluit af met de winter van 1983/84, waarbij er vanaf het
einde van de 15e eeuw sprake is van meer of minder
statistisch bewerkbare jaargegevens.
Uit dit overzicht blijkt zonneklaar, dat de uitdrukking
“het kan vriezen en het kan dooien” letterlijk van alle
tijden is en dat door de eeuwen heen perioden met ijzige
tot zeer zachte winters zowel als koele tot smoorhete
zomers elkaar met grote regelmaat hebben afgewisseld.
Zéker tot aan de ontwikkeling van de
stoommachine en de komst van de industriële
revolutie kan menselijke bedrijvigheid
nauwelijks enige invloed hebben uitgeoefend op
de lokale of mondiale klimatologische
gesteldheid, maar door de almaar groeiende
bevolkingscijfers, de sterke uitbreiding van
industriële emissies en het op ongehoorde schaal verbranden van
fossiele delfstoffen als turf, bruinkool, steenkool, olie en gas kon het
niet uitblijven dat het zelfreinigende vermogen van Moeder Natuur het
onderspit zou gaan delven.

Maar zó bar en boos kon het winterse weer niet worden en zélfs kon er
sprake zijn van een “Kleine IJstijd”, die van de 15e tot de 19 eeuw
duurde en waarbij de gemiddelde temperatuur zo’n 1-2 graden lager
lag dan tegenwoordig, dat alles maakte nog deel uit van de patronen
en processen die zich meteorologische al miljoenen jaren voltrekken.
Dit leidde dan ook niet tot het zodanig separeren van hogere
levensvormen dat daaruit nieuwe ondersoorten konden ontstaan, zoals
dat door Dr. Pieter Ploeger in 1968 voor eenden en ganzen werd
omschreven in zijn nog altijd toonaangevende dissertatie “Geographical
differentiation in Arctic Anatidae as a result of isolation during the last Glacial”.

Wat wij dankzij Ploegers studie wél weten is, dat hoog-arctische
soorten zoals brandgans en kleine rietgans destijds tot in Bretagne
nestelden en dat huidige taiga-bewonende soorten tot op het
Iberisch Schiereiland voorkwamen.
Ook weten wij uit eigen onderzoek, dat bijvoorbeeld
toendrarietganzen in de eerste helft van de twintigste eeuw tot in
Noord-Afrika konden overwinteren met Europese zwaartepunten in
het Spaanse Duero bekken, in de Italiaanse Povlakte en bij het
Meer van Ochrid op de grens van Macedonië en Albanië.
Vanaf de jaren ’60 zagen wij de ganzen in die zuidelijke gebieden almaar
schaarser worden, terwijl aanvankelijk in de regio Kroatië- HongarijeOostenrijk en Tsjecho-Slowakije enorme herfstconcentraties optraden, die vanaf
de jaren ’80 almaar noordelijker verschoven naar Polen, Oost- Duitsland en zelfs
de zuidelijke delen van Zweden en Denemarken.
In ons land verveelvoudigde hierdoor de omvang van de winterpopulatie!

Besef gemankeerde blaasbalgen zoals de Washingtonse
Impeachement kandidaat en bij ons vrijwel het voltallige kader van
VVD en CDA, menen dat men ongestraft de vloer aan kan vegen
met klimaatveranderingen die niet meer te negeren noch te
ontkennen zijn.
Wij adviseerden al in de jaren ’80, na
diverse bezoeken aan Sub Sahara Afrika
en vanuit professionele bemoeienis met de
toen hier te lande opkomende
windturbinewaanzin, om in ons land en
elders in Europa volop in te zetten op
zonnecollectoren en die subsidiemolens te
laten voor wat ze waren, namelijk:
foeilelijke-, onproductieve-, landschap
bedervende-, vogels verminkende en
lawaai met slagschaduw producerende
bestuurlijke dwalingen!
Echter: omdat Koninklijke Shell in Den Haag de bevlekte lakens uitdeelt en toen
al grootaandeelhouder was in windenergie, is er van een waarachtig mens- en
milieuvriendelijk energiebeleid tot op de huidige dag geen sou terecht gekomen.
Alle professionele adviezen voor een wérkelijk substantiële aanpak van het
energieprobleem die destijds als drukwerk of op floppy werden aangeleverd,
zijn zelfs nooit in overweging genomen en het zou ons niet verbazen als men die
ongevraagde adviezen botweg bij het vuilnis gemikt heeft.
Maar ter geruststelling: alle bestanden zijn met
enige moeite terug te halen, want wij gooien nooit
iets weg!

Het was natuurlijk allang een bekend feit, dat de liberale aanhang niet geplaagd
wordt door enig intellect en dat het met de burgerzin en het maatschappelijk
fatsoen bij dit rapaille extreem slecht gesteld is.
Daarom hierbij de volledige tekst over de “afgewogen besluitvorming” rond het
jongste neoliberale verkiezingsprogramma, dat feitelijk al meteen rijp was voor
de snelcomposteerder.
Ook vernemen wij nu, dat voor de VVD en het CDA “het klimaat” alleen
bespreekbaar zou zijn wanneer dit geen extra kosten met zich meebrengt voor
respectievelijk Ondernemers en Boeren: de twee hoofdveroorzakers van de
ellende waarin de totale mensheid gestort dreigt te worden!
Want die veroorzakers zijn niet Jan met de Pet en Truus met de
Boodschappentas, die immers onze economie wereldwijd gaande houden, terwijl
“het establishment” een ongehoorde zwijnenzooi maakt van het milieu waarin
wij allen moeten leven.

Bovendien: ze hébben zich te houden aan het klimaatverdrag dat ons land
geratificeerd heeft en dat gaat hoe dan ook erg veel geld kosten.
Niet via belastingverhoging voor de burger, maar door de échte vervuilers aan te
slaan, met – daar is ‘t ie weer – Koninklijke Shell voorop als een van de grootste
mondiale megavuilpeuken!
Als we nu bezien hoe de milieukaarten lagen ten
tijde van de verkiezingen in 2012, die het meest
desastreuze kabinet ooit – Rutte 2 - aan het bewind
brachten, dan blijkt dat geen enkele partij er toen
voor opteerde om het klimaatprobleem
daadwerkelijk op te lossen, maar dat zes partijen
tekenden voor “verregaande” tot “behoorlijke”
oplossingen.
Dat is natuurlijk mooi en helemaal prachtig is het
dat de PvdA bij de jongste verkiezingen inderdaad
een lage electorale prioriteit mocht cashen, maar
feit is en blijft dat CDA en VVD als verklaarde
klimaatvijanden nog altijd in het zadel zitten.
Daarvan is er één die onlangs de verkiezingen op een meer dan schadelijke
wijze misbruikte door de jonge generaties op te voeren als doel voor een betere
wereld, waarvoor het CDA op de bres zou staan.
Vuige leugenpraat van een zalvend sprekende onzinverkoper!
Want Buma weet donders goed dat het CDA feitelijk synoniem
is voor alles wat nou juist deze wereld voor mens, dier en plant
in sneltreinvaart onleefbaar aan het maken is.
Zég dat dan ook!
Sybrand, wees eindelijk eens eerlijk en proclameer, dat het
CDA ons de bio-industrie, de Q koorts en andere veterinaire
uitbraken, het massale dierenleed, de verkrachte
natuurwetgeving, de asociaal omvangrijke christelijke kroostscharen, de duizenden in arren moede verhangen boeren en de
lange rijen desperate euthanasie smeekers heeft geschonken.
En dat het nu verdomd om ons klimaat te redden!

Nog maar amper anderhalf jaar geleden werden er in Parijs bindende
emissieafspraken gemaakt om de voortrazende verloedering van ons
aller klimaat tot staan te brengen en ook een organisatie als het VNONCW onderschrijft de enorme essenties van een strikte naleving van
dit verdrag.
Hiermee nemen de altijd duidelijke Hans de Boer
cum suis vele baanlengten voorsprong op het Haagse
grauw, dat met lieden als Rutte, Kamp, Blok, Zijlstra
en Haersma Buma eerder oogt als massieve
betonblokken dan als elegant vormgegeven
oliekannetjes waarmee het logge schip van staat in
beweging gezet zou dienen te worden.
Wij zijn er van overtuigd dat er uit een doortastend
ondernemersbeleid automatisch inzichten, technieken
en businessmodellen tot ontwikkeling zullen komen,
waardoor investeringen zichzelf letterlijk terug zullen
betalen en snel tot zakelijk profijt kunnen gaan leiden.
Het is bijvoorbeeld overduidelijk dat
grootschalig inzetten op zonne-energie niet
alleen het gebruik van fossiele krachtbronnen
overbodig zal maken, maar ook tot het
versneld amoveren van de inefficiënte
windturbines zal kunnen leiden.
Want ook dié leugen heeft al lang genoeg geduurd en kostte
onzegbaar veel natuurschoon en ruimtelijke leefbaarheid!

Het is een gotspe dat ons land twee politieke partijen kent, die beiden
volkomen ten onrechte het predicaat Democratisch resp. Democratie
in hun naam dragen en die momenteel er naar opteren om gezamenlijk
de spil te worden van een nog te smeden krappe meerderheidscoalitie.
Want aan beide cohorten schort dermate veel, dat zij onmogelijk als
vaandragers van een op democratische beginselen en omgangsvormen
gegrondveste regering kunnen worden bestempeld.
Eerder het beschamende tegendeel, naar ons oordeel!
Zij zijn er bijvoorbeeld als regeringspartijen in hoge mate
verantwoordelijk voor, dat bijkans al onze buitengebieden
verindustrialiseerden als gevolg van de bouw van almaar meer
ronddraaiende infantiliteitsmasten, terwijl de geproduceerde energie
van meet af aan vér beneden de minimale doelstellingen bleef.
Hoogste tijd dus dat daar de lamp voorgoed gedoofd wordt!
Die andere Democraten zouden er dan ook wijs aan doen om zich –
ook al uit louter lijfsbehoud – verre te houden van een coalitie met
deze twee afbraakmonstra, die vrijwel de totale Verzorgingsstaat
kapot walsten en onze Rechtstaat tot een aanfluiting
hebben gemaakt.

Daarom doet het deugd om heden, Moederdag 2017, in het virtuele
Vrij Nederland-supplement te lezen, dat constructief rechts (zoals wij ter
differentiatie het tandem Pechtholt-Klaver maar zullen duiden) niet zit te wachten op
deelname aan een Slikken of Stikken Coalitie.
Want terwijl men bij de PvdA na vier volle jaren buigen en barsten
momenteel in het Binnenhofse kadaverhok de eigen doodzonden mag
overdenken en elkanders etterende wonden likt, krijgt het er almaar
sterker de schijn van, dat Pechtholt en Klaver zich niet slaafs naar een
volgende electorale fusilladeplaats zullen laten dirigeren.
Daar is dan ook alle reden toe.
Voor Rutte zijn er niet erg veel mogelijkheden om met andere partijen
dan het huidige kwartet tot een werkbare coalitie te komen, zonder
daarbij voor de zoveelste maal in successie verkiezingsbeloften en
beleidstoezeggingen naar de prullenmand te moeten doen verhuizen.
Bovendien en dat is van cruciaal belang, valt er met andere partijen
nauwelijks een werkbare meerderheid te behalen en zal er dus
voortdurend om steun gebedeld moeten worden.
Belangrijk daarbij is het, dat na de eerdere debacles met VVD en
CDA men bij D66 noch Groen Links zal staan te trappelen om hun
heilig verklaarde programmapunten zodanig met Liberale Foezel en
Confessionele Biest te laten aanlengen dat er uiteindelijk nog slechts
een smakeloos aftreksel zal resteren.
Daarom lijkt het geboden dat men Rutte ongezouten inpepert dat er
met het klimaat geen liberale koehandel gedreven kan worden!

Want terwijl we zojuist zagen dat Hans de Boer en zijn VNO-NCW de
ernst van Klimaatverandering volmondig erkennen, lopen er nog altijd
hersenloze typen als Rutte en Buma rond te bazuinen dat die hele
klimaatverandering een Linkse uitvinding is, bedoeld om boeren en
petrochemische industrieën de nek om te draaien.

Zélfs de eigen overheid ontwikkelt duidelijke modellen om de burger
uit te leggen hoe klimaatverandering tot stand komt, maar politiek
marktleider Rutte en zijn kliek volharden in ontkenning en zouden
liefst dat hele dossier bij het grofvuil mikken.

U begrijpt dat een premier en een partij die zulk een immense
bedreiging voor de hele mensheid weigeren te accepteren en daarmee
het nemen van adequate maatregelen structureel belemmeren, feitelijk
niets te zoeken hebben in de regering van een geciviliseerde natie.
Des te erger dat deze leeghoofden maar liefst 34 zetels behaalden, wat
erg veel zegt over het kapitalistisch primitivisme in de Lage Landen!
Het eigengereide “ikke ikke ikke en de rest
kan stikken” tiert welig bij dat uitvreters
volk en er wordt letterlijk nergens anders
over nagedacht dan over een groter huis,
een grotere bolide en een hoger banksaldo.
Intussen maken oprecht verontruste
burgers zich grote zorgen over de
toekomst van de aarde en de mensheid en
worden – zodra zij daar blijk van geven –
verguisd als lieden die de vooruitgang in
de weg staan en de Groei belemmeren.
Terwijl iedereen wéét dat groei eindig is!
Dat werd immers al in 1972 door de Club van Rome vastgesteld!

Toen publiceerde een gezelschap wijze dames
en heren hun zienswijzen over de fossiele
uitputtingsslag die sinds het begin van de
Industriële Revolutie in de 19e eeuw gaande
was en die aanvankelijk tot ogenschijnlijk
ongelimiteerde economische groei leidde.
Het rapport verscheen in een tijdgewricht
waarin alle bomen tot in de hemel leken te
groeien, maar hielp de ongebreidelde
groeidenkers uit de irrealistische droom met de
keiharde conclusie, dat ALLE groei eindig is!
Eerder al publiceerde Rachel Carson in 1963 haar sombere
toekomstbeeld in het visionaire boek Silent Spring, waarin zij in de
ongebreidelde toepassing van persistente
“gewasbeschermingsmiddelen” zoals DDT,
Parathion, Aldrin, Dieldrin, Diquat, Parquat,
Glyfosfaat en tal van andere gifstoffen een enorme
bedreiging zag voor al het leven op aarde.
Berucht was destijds het industrieel vervaardigde en
extreem toxische DNOC (DiNitroOrthoCresol) dat als
insecticide massaal in de fruitteelt werd gebruikt
waardoor boeren en loonwerkers dikwijls geheel of
gedeeltelijk geelhuidig oogden.
Het gros van hen zou aan kanker overlijden, maar de
persistente residuen bleven vele jaren in het milieu
aanwezig en deden daar hun vernietigend werk.
Beide publicaties kregen mondiaal enorm veel bekendheid zodat
feitelijk niemand in de westerse wereld – en zéker niet op bestuurlijk
niveau - zich kon verschuilen achter de “ich habe dass nicht gewusst”uitvlucht. Toch gebeurde dat nog tot diep in de jaren ’80 en ’90!

Pas nadat in 1987 het Brundtland rapport was verschenen, dat
feitelijk een dieper uitgewerkt vervolg is op het eerste rapport
van de Club van Rome uit 1972 (Limits to Growth), leek men in de
respectieve bestuur alkoven heel langzaam aan wakker te
worden en dat ontwakingsproces is nog altijd gaande, getuige
de verregaande traagheid waarmee nationale en internationale
gebruiksverboden op middelen als het Glyfosfaat Roundup en
het Neonicotinoïde Imidacloprid tot stand komen.
Er is namelijk geen enkele andere reden dan de economische belangen
van producenten/octrooihouders Bayer, Roche en Monsanto waardoor
de verkoop en het gebruik van deze middelen niet al jarenlang bij wet
verboden is. En dan nóg!
Want zélfs wanneer de EU en de VS een bestrijdingsmiddel wegens
verderfelijke uitwerking op biodiversiteit en ecosystemen uit de
schappen halen, staat niets de producenten in de weg om hun rotzooi
aan Derde Wereldlanden te slijten: doorgaans betaald met Westerse
Ontwikkelingsgelden!
Dit gebeurd immers al een halve eeuw met het verderfelijke
insecticide DDT, dat in de jaren ’60 via lozingen van rioolwater de
mossel- en oesterbanken in onze kustwateren zo zwaar contamineerde
dat het massale sterfte van eidereenden tot gevolg had.
Soortgelijke verdienmodellen lijken te bestaan voor alle andere
toxische vuiligheden die de Westerse industrie wegens
gebruiksverboden in Europa elders denkt te gaan slijten, waarbij dus
vooral te denken valt aan de Glyfosfaten en Neonicotinoïden.
Meent u nu niet dat dit los staat van de klimaatproblematiek, want
alles haakt op elkaar in en het rücksichtslos vernietigen van de
insectenfauna zal zich links- of rechtsom openbaren in onvoorziene
veranderingen in vegetatiestructuren.
En dat kan weer álles met klimaatverandering van doen hebben!

Daarom is het verheugend en bemoedigend dat er op veel plaatsen in
de wereld soortgelijke initiatieven worden ontwikkeld als
die waarover Hans de Boer namens VNO-NCW eerder al
zijn voornemens bekend maakte.
Daarbij is het cruciaal om op een weloverwogen en
verstandige wijze gebruikt te gaan maken van duurzame
hulpbronnen en zoveel als mogelijk is over te schakelen
op economische modellen, patronen en processen die geen
roofbouw plegen op de aarde, de biosfeer en de
ecosystemen intact laten en deze in de gelegenheid stellen
tot regeneratie, na twee eeuwen van uitbuiting en verval.
Een economie die gericht is op en voortkomt uit de lokaal
en regionaal aanwezige fysieke hulpbronnen en
verdienmogelijkheden hoeft niet megalomaan van omvang
te zijn, kan aan eenieder werkgelegenheid, inkomen en
levensvreugde bieden en zal zich verrassend snel kunnen
bevrijden van het aan volslagen krankzinnigheid grenzende
neoliberale waanidee, dat economische en dus materiële
groei oneindig is en dat zelfs maar de geringste matiging
daarin tot onherstelbare monetaire schade zal leiden.
Want er is méér dan geld in dit leven!

2. SPREEKUUR
Na het tot zich nemen van de strekking en inhoud van het vorige
(nogal zware) hoofdstuk zal het duidelijk zijn, dat Edith Schipper’s
taak als boetseuze van een derde Rutte-junta allerminst een
peulenschil is en dat de hele bliksemse boel maar zo in gruzelementen
uiteen kan vallen.
Daarbij heeft zij het manco, dat haar partij bestaat uit notoire
klimaatontkenners en dat op dit dossier zowel Alexander Pechtholt als
Jesse Klaver het zich naar hun achterban en partijprogramma niet
kunnen permitteren om water bij haar klei te doen, waardoor er onder
Edith’s klamme handen wellicht een wat vluchtiger product zou
kunnen ontstaan.
Thuis in Baarn leek het allemaal een stuk eenvoudiger en
draaide ze bij haar ochtendgym op het gazon sierlijke pirouettes
bij de gedachte, dat er aanstonds een kabinet aan zou treden wat
minutieus door haar eigen handen zou zijn gevormd. Maar
nadat ze bij een zijwaartse stap naar links onverhoeds haar
rechter enkel verstuikte en de hele verdere dag met een koud
kompres op een keukenstoel had doorgebracht, bekeek ze de
kunst van het kabinetboetseren toch met andere ogen.
Een tikje loensend!
Dat is natuurlijk lastig, want er loopt al genoeg
scheef bij de VVD.

Zélf loopt alles bij Edith dus ook niet erg op
rolletjes, want toen ze zojuist doende was om alle
handzaam opgeborgen formatiestukken op haar
bagagedrager te plaatsen verzwikte ze opnieuw
haar rechtervoet en liep bij de daaropvolgende
valpartij een gedeeltelijk verbrijzelde knieschijf op.
Erg vervelend, want een kreupele formatrice
boetseert natuurlijk nog moeizamer dan een geheel
valide vormgeefster.
En het ís al zo’n ratjetoe!
Daarom probeert ze nu structuur te krijgen in wat straks de
keramische verbeelding van Buma’s edele delen zal moeten
worden, maar omdat ze in haar eigen woorden “geen zak aan dat
hele CDA vindt” betwijfelen wij of dit deel van het
formatiekunstwerk wel ooit op de juiste plaats zal komen te zitten.
Eenzelfde gevoel bekruipt ons bij het bekijken van Edith’s
handtastelijkheden met een homp klei die gezien de teint
welhaast iets met Jesse Klaver van doen moet hebben.
Ze lacht ondeugend als ze zegt: “kijk, dat ligt lekker in de
hand, al voelt het wel een tikje weinig ingedaald aan.”
En ineens schaterend vervolgt ze: “nou ja, dat heb je er van als je al
op je 28e grotemensenwerk denkt te kunnen gaan doen. Echt waar: ik
voel geen bál!
Nu gaat ze doortastend verder met iets wat in de verte op Alexander
Pechtholt zou kunnen gaan lijken, ware het niet dat dit nou juist altijd
een politicus uit één stuk is geweest. En gebleven.
We zullen dus zien!

Dat er in Edith een fabuleuze Prima Ballerina schuil
gaat hoeven wij u waarschijnlijk niet te verklappen,
want hoe behendig manoeuvreert ze immers niet al
jarenlang door de Haagse serpentenarena?
Hoegenaamd zonder “erg”, al zijn een kapotte enkel
en een verbrijzelde knieschijf natuurlijk geen
kattenurine.
Momenteel heeft ze echter volgens eigen zeggen “geen poot om op te
staan”, want voor liberalen telt links niet mee.
Daarom zou men bij die lui feitelijk tot gedwongen amputatie moeten
overgaan, zodat armlastige medemensen in ieder geval geholpen
kunnen worden. Desnoods met het verkeerde been, vanwege
overaanbod van linker onderdanen.
Iets soortgelijks stellen wij ons voor bij die duizenden foute
neoliberale raadsleden, wethouders, gemeentesecretarissen,
burgemeesters, Statenleden, gedeputeerden,
commissarissen, Kamerleden, staatssecretarissen, ministers,
senatoren, Kamer-, Senaat- en partijvoorzitters en wie al
niet meer, die volledig (dus tweezijdig) onthand werden wegens
schuins marcheren, flessentrekken en/of ladenlichten.
Mits men de aangenaaide jatten goed africht zijn daar veel
mindervaliden weer mee terug in het volwaardige arbeidsproces te
krijgen, al is een polsbandje aanbevolen.
Het blijven immers criminele tengels!
Inmiddels maakte Edith van dit creatieve intermezzo gebruik om haar
visie op het nieuwe kabinet vorm te geven. Al is dit slechts een proef!
Zoals u ziet: twee rechts- en twee links gedraaide partijen!

De klimaatdokter laat ons weten, dat het werk van Edith nergens naar
lijkt omdat algemeen bekend zou moeten zijn, dat bekakte neoliberale
schijtlijsters en boerse confessionele veulpoepers zelden of nooit
drollen draaien, zodat in hun loopstallen immers alles onder de
strontspetters zit.
Bovendien bereikt ons zojuist
(maandagavond 15 mei 2017) het
bericht, dat kreupele Edith mank gaat
aan een dwarsligger, waardoor de
formatie al dan niet tijdelijk wordt
afgeblazen.
Het CDA kreeg al langer een dwarse
stuitligging bij de gedachte, dat men in deze
coalitie aldoor geconfronteerd zou worden met
(in de heidense optiek van fantoomaanbidders)

Klimaatonzin en Milieunonsens, zodat Buma
persoonlijk op het Binnenhof een natte wind
gelaten schijnt te hebben.
Omdat natte confessionele winden
ingevolge de Parijse Klimaatafspraken
alleen nog in het Buitenom of in de
Fractiekamer gelaten mogen worden, kan
het niet anders of Rutte zélf zal
handhavend en sanctionerend tegen deze
grove schending in het geweer moeten
komen.
Wij adviseren een dubbelloops!
Intussen spelen zich op het Binnenhof taferelen af die doen denken
aan het goede jaar 1972, toen Rocklegende Jim Morrison de wereld
verblijdde met het album Weird Scenes Inside The Goldmine.

U méent nu wellicht dat wij van het padje zijn geraakt en ons in de
Hofvijver bevinden, maar dat is niet zo.
Enfin, kijkt u zelf maar wat zich op dit moment op door CDAaanhangers ondergescheten Haagse groenstroken afspeelt.

Officieel heet het uiteraard, dat de formatiegesprekken zijn gestrand
op het dossier “Migratie”, maar alle van meet af aan operationele
knel- en frictiepunten overziend zou dat wel erg zuur zijn voor D66 en
Groen Links, die juist al van meet af aan met hun standpunten over
Klimaat en Milieu lijnrecht tegenover VVD en CDA stonden.
“Migratie” en dan bedoelen we vooral “Arbeidsimmigratie” dankt ons
land uitsluitend aan de VVD en het CDA, die immers al meer dan een
halve eeuw in touw zijn om spotgoedkoop en onmondig personeel
voor ongeschoold werk in industrie en tuinbouw naar ons land te
halen. De moderne slavernij: tegenwoordig vooral uit Oost-Europa.
Ook de Turken en Marokkanen dankten we al in een eerder stadium
aan VVD en CDA, terwijl PvdA en SP die mensen mochten opvangen
en van meet af aan voor hún rechten hebben gestreden.
VVD en CDA staken nooit een poot voor hen uit!

Dáár komen vrijwel alle problemen met buitenlanders vandaan en niet
van geweldsvluchtelingen aan wie door het gros van de Nederlanders
gastvrij onderdak wordt verleend en waarbij alleen problemen
ontstaan omdat men bij de screening door de NID onzorgvuldig te
werk gaat.
Daarover deden wij n.a.v. de Bosnische ellende uit de periode 199395 al in juli 1995 ons beklag in een katern dik schrijven via toenmalig
minister Joris Voorhoeve bij toenmalig MP Wim Kok, maar dat
leverde-behalve en lulbrief van Winnie Sorgdrager-uiteraard niets op.
Het ondeugdelijke en problemen genererende immigratiedossier
bestaat dus al een kwart eeuw en zal ook nu niet opgelost worden.
That’s for sure!
Nu we toch aankoersen op een nieuw interbellum is het wellicht
aardig om te memoreren, dat wij op 2e Paasdag 1972 op modderig en
verruigd terrein achter de toenmalige steenfabriek TURKSWAARD
(sic!) tussen de dorpen Afferden en Deest, een vervallen bouwkeet
aantroffen waarin zich een gezelschap 1e generatie Turkse
gastarbeiders bleek te bevinden, die nauwelijks Nederlands spraken en
recht uit de binnenlanden van Anatolië kwamen.

Het waren allemaal jonge mannen die op de
steenfabriek bleken te werken en voor het onderdak
in die uitgeleefde keet (waarin ruiten ontbraken en half
vergane vitrage door het voor de ramen gespannen kapotte
plastic naar buiten fladderde) ook nog een fikse huur

moesten betalen.
Wij hebben nog diezelfde middag hiervan melding gemaakt bij het
toenmalige politiebureau aan het Javaplein te Druten, waarna de
opperwachtmeester direct poolshoogte ging nemen en in de week na
Pasen die mensen naar een fatsoenlijke behuizing zijn overgebracht.
Nog niet zo heel lang geleden ontdekten wij op een winderige
Pinksterdag achter een rommelig boerenerf diep in de Brabantse
Kempen een afgeleefde caravan met kapotte ramen waaruit rafelig
verweerde vitrage fladderde en zachte muziek klonk.
In de caravan bleken zich acht Poolse
jongemannen te bevinden die amper
Nederlands spraken, asperges bleken te
steken en per week 200 euro huur te moeten
betalen: dus 25 euro per persoon.
Dat was méér dan zij op een lange dag hard
werken verdienden.
Vanwege reorganisatie bij de politie vergde het bijna een halve dag
om hiervan melding te kunnen maken en bij controle drie weken later
bleek er niets aan de situatie veranderd te zijn!
Tussen beide gevallen verliepen ruim vier decennia, het betrof beide
keren arbeiders die in het bezit waren van verblijfs- en
werkvergunning dus het is eenvoudig om vast te stellen, dat er in al
die jaren geen hout is verbeterd aan de positie van kwetsbare
allochtone handwerklieden in ons land.
Zowel keet als caravan hadden sloopwaarden van enkele tientjes!

Afgezien van de SP maakt geen enkele van onze politieke partijen
zich druk om zulke regelrechte uitbuiting en bij politie en justitie heeft
het evenmin prioriteit, omdat het ondernemersbelang altijd prevaleert.
Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt er tegen
dergelijke schanddaden opgetreden, zoals bij de
Somerense José Janssen op wiens
aspergevelden zich jarenlang de meest
omvangrijke vormen van uitbuiting voordeden
alvorens justitie er een einde aan maakte.
Wij beschikken in ons land over ambtelijke
apparaten zoals de Arbeidsinspectie, de AID, de
NVWA, de geüniformeerde politie en een leger
van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren, dus
het moet een peulenschil zijn om dit humanitaire
kwaad met wortel en tak uit te roeien.
Tóch komen vrijwel altijd de meldingen over
uitbuiting vanuit de samenleving, want scrupuleloze machtspartijen
als VVD en CDA zien niets liever dan dat kwetsbare medemensen zo
goedkoop mogelijk bij het plant- en oogstwerk worden ingezet.
Dat verhoogt immers de winstmarges en dáár draait álles om!

Hoewel het niet tot ons takenpakket behoort, lopen ook wij met grote
regelmaat tegen schaamteloze uitbuitingspraktijken aan, waarbij
zogenaamde Uitzendbureaus karrevrachten vol Poolse, Roemeense,
Bulgaarse of Portugese medemensen als vee afleveren bij percelen
waar kool- of preiplanten moeten worden gepoot, worteltjes moeten
worden gerooid en gebost, asperges moeten worden gestoken en
aardbeien, bessen, bramen, frambozen, pruimen, peren of appels
moeten worden geplukt.
Daarbij worden dan uurlonen genoemd die variëren tussen vijftig
eurocent en een maximum van rond de twee euro maar dikwijls wordt
er stukloon betaald en krijgt men afgerekend naar gelang het aantal
kilo´s dat geplukt of planten dat gepoot werd.
Het is algemeen bekend dat CDA en VVD dit soort tot
extreme winsten voerende verdienmodellen geestdriftig
toejuichen en er alles aan doen om opsporing en
handhaving van dergelijke misdrijven zoveel mogelijk te belemmeren.

Want bij die cohorten beschouwt men de
kwetsbare medemens immers als winstobject,
die men kan afschepen met
aalmoestraktementen en nog extra kan
uitbuiten door extreme prijzen te berekenen
voor onderdak waarin men zelfs ratten niet zou huisvesten.
Al zijn ook daarin gradaties te herkennen.
Zo overnachten de Polen, Roemenen en Bulgaren uit de
Volkskrantreportage in een tot slaapzaal omgeturnde sorteerhal en
moeten naar verluidt voor dat onderdak een dagtarief van vijf euro per
persoon betalen, want er zijn ook douche, toilet, spoelbakken, tv, wifi
en kliko´s aanwezig.
Wát een luxe!
Vijf en dertig euro voor onderdak in een 6 daagse werkweek plus vrije
zondag lijkt wellicht niet veel, maar het bedrijf heeft bongerds op
meerdere plaatsen rondom twee kerkdorpen, waardoor het
oogstseizoen - zei het verbrokkeld - enkele maanden omvat. Er lopen
dan op dat bedrijf regelmatig enkele tientallen seizoenarbeiders rond.
Op deze manier levert een sorteerhal dus een aardig extra
omzetkapitaal op terwijl het fruit, gerekend naar onze maatstaven,
bijkans gratis geoogst wordt, want aan inhoudingen van premies doet
men niet omdat er geen sprake is van dienstverbanden.

Wij noemen dit moderne slavernij en wellicht begrijpt u nu waarom
vooral de VVD er zo op gebrand is om de macht van Brussel almaar
verder uit te breiden en het CDA alleen in actie komt wanneer
Brusselse regelgeving hen even slecht uitkomt.
Zoals bij de opheffing van Verdienmodel Melkquotum dat tweebenige
runderen er massaal toe aanzette om de melkveestapel te verdubbelen,
wat tot ongehoorde overschrijding van de emissierechten leidde, want
méér koeien produceren nu eenmaal méér mest.

Er is niet bijster veel intellect nodig om dit te begrijpen, maar tóch
zagen LTO-ZLTO (altijd in touw met het regelen van hun eigen subversieve zaakjes)
geen kans om hun leden in bedwang te houden.
Want toen – overigens lang tevoren aangekondigd – het melkquotum
verviel raakten de luchtledige holten onder al die boerenpetten
volledig van slag en sloeg men als bezeten aan het uitbreiden.
Het platteland veranderde aldus in een nóg grotere open inrichting dan
dat het al een dikke halve eeuw is.
Wij leggen graag uit waarom ons de klomp breekt.

3. VERDIENDE LONEN
Het verhaal is elders al vaker verteld maar bevat de kern van alle
ellende waarmee het boerenvolk (want van “Stand” is absoluut geen
sprake) nu al langer dan een halve eeuw teert op gemeenschapsgelden
en intussen zwaar gesubsidieerd alles naar de kloten heeft geholpen
waardoor ons land uniek was in de wereld.
Want zij begrijpen zélfs met hun eigen boerenverstand nog altijd niet,
dat ze als “zelfstandig agrarisch ondernemer”(zoals ze zich graag
noemen als hen dat zo uitkomt), nooit of te never vertrouwen hadden
mogen hebben in zogenaamde “sectorbelangenbehartigers”, die het
godganse jaar dag en nacht in vergaderzalen, alkoven en bordelen
gemeen spel spelen met parvenuen die “het grote geld” beheren.
We bedoelen dan bankdirecteuren en andere kredietverstrekkers,
vastgoedmakelaars, zuivel- , vlees-, graan-, groenten- en
fruitverwerkers c.q. handelaren en gaat u zo nog maar wat straatjes
om. Denk daarbij aan leveranciers van landbouwmachines,
melkrobots, staluitrustingen, et cetera, und so weiter en zo voort!
De zogenaamde boerenvoormannen van LTO en ZLTO zijn kind aan
huis bij al die megakapitalisten en er wordt daarbij zelden of nooit
over het individuele boerenbelang gesproken.
Áls er al individuen ter sprake komen dan heten die doorgaans Willy
van Bakel cum suis en we weten allemaal hoe het daarmee na kortere
of langere tijd geheid afloopt. (Al vangen we zojuist op dat melkveegigant van
Bakel’s Vredepeel BV – in faillissement - nu ook in groente en fruit gaat handelen).

In de jaren ’60 en begin ‘70 kende ons land nog een veelheid aan
kleine zuivelcoöperaties, die tamelijk gelijkmatig verspreid waren,
nauwelijks met elkaar concurreerden en hun melkende leden rond de
50 tot 55 toenmalige centen per liter uitbetaalden.

De ellende begon toen (vrijwel synchroon aan de komst van het automatische
betalingssysteem) het opvreten van kleine coöperaties door almaar groter
groeiende “marktleiders” zijn beslag kreeg en melkveehouders
letterlijk in de klauwen van geldwolven werden gedreven.
Terwijl in de maatschappij de conjunctuur gestaag groeide en de
prijzen voor voedingsproducten daarmee gelijke tred hielden, slaagden
de piranhabedrijven zoals Friesland Campina er in, louter dankzij hun
innige band met de zogenaamde standsorganisaties, om de literprijs
voor volle melk visueel op hetzelfde niveau te houden als rond 1970.

Zodat al die klagende stumpers met
hun miljoenenschulden bij banken,
ruilverkavelingscommissies,
waterschappen en
toeleveringsbedrijven anno 2017 nog
altijd ergens tussen de 55 en 60 cent
per liter ontvangen.
Weliswaar eurocenten, maar het leven is nu wél tienmaal duurder dan
47 jaar geleden!
En zo verging het nagenoeg alle agrarische producten, die dankzij het
uitmelken van boeren en misbruiken van spotgoedkoop personeel uit
lageloonlanden, letterlijk standaard in de ramsj liggen.
Dat was allemaal links- en rechtsom het werk van politieke kannibalen
van confessionele en liberale huize, aan wie de totale teloorgang van
ons platteland met al haar kostelijke en kostbare landschappen met
mondiaal unieke ecosystemen te wijten is.
Ook vrijwel alle nestbevuilende bestuurders van zogenaamde
standsorganisaties in alle sectoren van het agrarische metier, meten al
een halve eeuw met verschillende maten en spelen de monetaire bal
altijd zodanig dat het batig saldo van hun inzet naar de eigen
buitenlandse rekeningen wordt gesluisd, terwijl massa’s boeren van
wieg tot graf sappelen rond of beneden het minimumloon.
Dit alles zal door het wittenboordenrapaille wel weer ontkend worden,
maar het is de keiharde waarheid die op het platteland vrijwel huis aan
huis bevestiging kan vinden!

Als Sybrand Buma dus beweert dat het CDA pal achter de
Nederlandse boeren staat, dan liegt hij de vonken uit de hel waarin
zijn hele totalitaire wangedrocht thuishoort.
U vindt dit een boude bewering?
Welnu: bladert u dan gerust onze 12 delige serie “Zwijerijen met onze
Fauna” en de Trilogieën van Spotvogel en Faunarecherche er maar
eens op na.
Daarin staan álle Feiten en er is geen woord bij dat niet conform de
waarheid is.
Het CDA is Bad out of Hell en zoiets walgelijks hoort niet thuis in
enig bestuurscollege van een beschaafd en seculier land.
Spotvogel was de eerste die in 2008 publiceerde over de zelfmoordtsunami onder radeloze boeren, maar zijn boek werd door tussenkomst
van het CDA doodgezwegen. Dáár zal men spijt van krijgen!

Want wat met een pen geschreven is, zal met nog geen miljard
confessionele bijlen weggehakt worden en er zal niet worden gerust
voordat het instituut CDA met wortel en tak gecomposteerd zal zijn.

Zélfs de Antichrist verdient immers loon naar werken!
Voor wie dit allemaal te heftig vindt: sla een
deskundige en alerte blik in de Handelingen der
Tweede Kamer der Staten Generaal over de
vergaderjaren 2004/05, 2005/06 en 2006/07,
herhaal dit voor 2010/11 en 2011/12 en u
begrijpt waarom een lasterlijk liegend,
bedriegend en feiten verdraaiend christelijk
cabal nooit een plaats had mogen krijgen binnen
parlement noch regering van onze seculiere rechtstaat.
Het hellevuur is nog veel te barmhartig voor dat natuur-, dieren-,
leven- en waarheidsvijandig rapaille!

Met de Kennis van Nu naar het verleden kijkend kan zelfs door een
slechtziende worden vastgesteld, dat het CDA onze parlementaire
democratie en daarbinnen vooral ons milieu, onze natuur, onze flora,
onze fauna, onze agro-veestapels, onze wanhopig naar touw zoekende
boeren en bovenal onze civilisatie, in de periode 2010-2012 een
steenkool stoofde die feitelijk nooit naar behoren is afgestraft.
U herinnert zich wellicht nog wel dat Liesbeth Spies in een volgend
bestuurlijk leven ook al niet bleek te deugen als bruggenbouwster?

Onze Oosterburen zeggen in zulk een geval:“Das hatt man nun davon!”
Bij ons kan zoiets gewoon passeren, want er was immers alleen maar
een slapende hond om het leven gekomen!

Dat Henk Bleker, naast de kater van het Katshuisdebacle, ook leerde
dat hij niet ongestraft met zijn tengels aan het
geslachtsdeel van een Welsh hengst kan zitten en dat
“zijn” Blauwe Stad almaar dieper in het monetaire
Ommelandse landschap wegzinkt, is alleen maar een
snoeihard bewijs dat gevallen confessionelen hooguit
als brandhout in rooktonnen van fruittelers te
gebruiken zijn, tijdens nachtvorstdreiging in de pruimentijd.
Het is nu natuurlijk verleidelijk om te
memoreren dat Bleker, nadat hij anderhalve
ton uit de gemeenschapsruif roofde omdat hij
natuurontwikkeling zou plegen in zijn 5
bunder grote paardenweide, met dat geld bij
PABO een pallet lovesprays insloeg waarmee
hij de ter dekking staande NRC-merrie
Barbara naar Onstwedde lokte, zodat hij met
zijn graaigrage Ouderlingenknuisten die stadse
tippelaarster meteen van deugdelijk Oldambts
beslag kon voorzien.
Hier zien we pandjesbaas Bleker juist het
Working Out House in Vlagtwedde verlaten
waar hij zijn jongste aanwinst – zelfde
worpjaar als zijn dochter – de afwerkruimte,
douche en nooduitgang heeft gewezen.
De prille liefde straalt er van af. Precies zoals
wij dat overal zien waar onzekere vaderfiguur
zoeksters door vroeg bejaarde ouderlingen van
de stoep worden geplukt en veilig
opgeborgen, op een plaats waar zij zélf de
kost kunnen verdienen en altijd ter
beschikking zijn.

Op de Reiderwolderpolderdijk onder de Hongerige
Wolf spraken wij een zwaar aangeslagen dame die
vertelde dat ze een Zeeduivel had gezien, die
plotseling op een slikslee vanuit De Laagte in de
Dollard op het dijkbeloop was verschenen.
Nader forensisch onderzoek bracht aan het
licht, dat het om de jonge bruidegom annex
bejaarde ouderling Bleker ging, die in alle stilte
aanmodderend de afstandelijke variant van de
zendelingenhouding oefende en tegelijk
zeepieren oogstte als aas voor zijn grote passie:
Vissen in troebel water!
Daarover wilden wij natuurlijk het achterste
van zijn tong weten. Maar omdat Henk sinds
het enigszins verlepte Haghorstse
Hilverboeket uit 2011 niets meer met ons wil
delen en hij zijn hengel liefst uitgooit op
plaatsen waar iets eetbaars aan de haak te
slaan is, reisden we in zijn vuile wind (NB:
Joop Atsma weet wel wat dat is) stad en land af om
zijn schiere stek te vinden.
Aanvankelijk liet hij zijn blauwe linkeroog
vallen op de Hofvijver, maar dat viswater bleek
al erfelijk verpacht te zijn aan de Scheveningse
families Larus Argentatus, Larus Fuscus,
Podiceps Cristatus en Ardea Cinerea en daar
komt geen Oldambter zwarthengelaar tussen!
En dús werd het de buitengaatse uitwatering
van het Haagse Verversingskanaal.

Zoals u ziet weet Henk absoluut niet van wanten, want zelden zagen
we een politicus die zij jatten ’s zomers zó diep in zijn zakken stopt,
iets wat kennelijk vaste mores is onder hengelaars in het troebele
water bij de spuisluis. Zoals u ziet blijft zélfs bij het ontwarren van de
Paternoster Henk’s rechterhand begraven.

Maar naar verluidt werd hij na déze vangst met handboeien afgevoerd!

Iets dergelijks staat aan gene zijde van de grote haringvijver ook die
andere troebelwaterhengelaar te wachten. Want zojuist(17 mei)ploft ons
vaste nieuwspakket in de virtuele brievenbus, waarin opnieuw de
stormbal wordt gehesen voor Botvisser Trump: ook een dekzwabber
op benen die er een handje van heeft om continu zijn jatten te
overspelen en dus zijn tengels te branden.
Als president is het wel zo’n beetje het aller stomst denkbare om de
oorlog te verklaren aan de eigen veiligheids- en onderzoekdiensten.
Dat is immers een slag die onmogelijk gewonnen kan worden.
Want iedere Washingtonse oekaze in de trant van
“dó this” en “leave that” zal voor kennisgeving
worden aangenomen en beantwoord met informatie
waarmee de twitterende dorpsomroeper almaar
dieper in zijn eigen stront zal wegzinken.
En zó hoort het ook te gaan met opgerispte fecaliën!
Er lijken dus zware tijden aan te komen voor Uncle
Samuel, want zodra Trump zijn biezen moet pakken
zal blijken dat Mike Pence een al even groot
minkukel is en vermoedelijk ook als de wiedeweerga
tot over zijn strottenhoofd in de shit zal belanden.
Feitelijk is het overal in de westerse wereld hetzelfde liedje met
corrupt-agressief strontrechts tuig van neoliberale – en confessionele
huize en ook in ons land zijn we daar nog lang niet klaar mee.
Negeren, ontkennen, wegkijken en zelfverheerlijken zijn immers de
noodzakelijke ingrediënten die onlosmakelijk tot chaos leiden!

4. PASSEN EN METEN
Wij schrijven vandaag 17 mei 2017 een sinds 36 uur is bekend dat de
eerste poging van akela Schippers om uit vier brokken klei met
compleet verschillende waarden aan soortelijk gewicht, capillair
gehalte en – wellicht wel het allerbelangrijkst – de mate van
afslibbaarheid, een consistente eenheid te smeden.
Zélfs beginnende keramische vormgevers (vr/m) konden al op hun
teenslippers aanvoelen dat dit tot mislukken gedoemd was.
Op het moment waarop de guillotine viel waren er exact 2 maanden
verlopen sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 15.03.17, maar
miraculeus genoeg was er volgens caudillo Rutte slechts sprake van
18 overlegdagen, die zich vooral in de avonduren concentreerden.
Aangezien de akela daags na 15 maart haar verkenningen startte,
verliepen er echter volgens ónze kalender 15 dagen in maart, 30 dagen
in april en weer 15 dagen in mei: wat samen 60 (zegge zestig) dagen zijn.
Oké, men nam even vrijaf als ingelast Paasreces, maar dat zal geen 42
dagen zijn uitgelopen mogen we hopen.
Bij de VVD is echter alles mogelijk op het gebied van malversatief
handelen, zoals de Vrij Nederland Integriteit Polls en het actuele
kapseizen van de grafdelvende partijvoorzitter aantonen.
Wellicht is het dus raadzaam om voor de verdere duur van de formatie
het minutieus tijdschrijven verplicht te stellen!

Omdat Edith van de echtgenoot van
haar collega Schultz van Haegen een
theodoliet in bruikleen kreeg, meende
ze alle ins en outs van de tegenpartij –
excuus - van Groen Links en D66, goed
ingemeten te hebben. Maar dat verrekte
apparaat verdomde het – net als zijzelf om waterpas te blijven staan.
En ze heeft al zo’n pesthekel aan natte
voeten. Vandaar die laarzen!
Terwijl zij dus het fortmaat van Buma’s scrotum inschatte en daarbij
grinnikte dat “met precisieapparatuur het zakgehalte van
confessionelen altijd veel omvangrijker blijkt dan gedacht”, moet zij
ergens een cruciale steek hebben laten vallen op het modderige terrein
achter de Arnhemse Rijnhal, waar zij zocht naar Sybrands verloren
onschuld.
Maar hoe er ook door gemeentelijke papierprikkers werd gewapperd
met vergeelde “voor” en “tegen” briefjes: vier en een half jaar na dato
mocht dat zoeken natuurlijk niet meer baten.

Overigens: ook de gemeente Maarssen klaagde destijds over
confessionele troep in het aangrenzende Amsterdam
Rijn Kanaal, nadat daar een landdag van de
Godgelovige milieuvervuilers was langsgekomen.
“Fatsoen moet je Doen” was toen de kreet die werd
bedacht door Jack de Vries, de spindoctor die thuis een
vrouw met drie koters had en als defensiestaatssecretaris met een
functioneel ondergeschikte de koffer in dook.
“Neuken met Jack de Vries, je moet het maar
kúnnen!”
Sindsdien is het een bindend advies, om nóóit de oren naar een
confessionele spindoctor te laten hangen en áltijd vooraf te kijken
wáármee men de koffer in duikt.
Bij Pearl helpt men u graag verder!

Want zelden zagen wij in het wild een viervoetig primaat met zulk een
megalomaan monkey-coëfficiënt en desondanks zo’n fabuleus ego!
Wij adviseren Sybrand daarom om Jack los te laten op Annie
Schreijer, want die kan met haar vroeg dementerende Jan vast wel een
losgebroken slingeraap (Atelis hybridis ssp. defensicus) gebruiken.
Lieve Annie: alléén wijdbeens naaien, niét aaien.
Hij bijt, kwijlt en morst. En dát straalt hij ook uit!

Omdat akela Schippers een beetje opgewonden is geraakt en
daarbij het geleende theodoliet aan gruzelementen heeft laten
vallen, liet ze door haar stafmedewerker een virtueel sextant
ophoesten, zodat ze de juiste positie en koers van de volgende
formatieronde zou kunnen bepalen via haar fietscomputer.
In de veilige geborgenheid van haar werkkamer bestudeert ze nu de
instellingsmogelijkheden en oefent met allerhande
koersbepalingen, die niet per definitie naar veilige
havens blijken te leiden.
Zo heeft ze nu de locaties van D66 en Groen Links
(laatstgenoemde is zichtbaar in het glasfilter) ingevoerd en stelt
zichzelf in een positie zoals ze zich een
vlootcommandant voorstelt, maar dan
ongeüniformeerd.
Want haar devies is immers: zónder franje is
alles helderder!

Er nog van af gezien dat wij liever
Edith in dit kostuum observeren dan
– om een willekeurig partijlid te
noemen – Erica Terpstra, vragen
wij ons af wat underwear in
godsnaam van doen heeft met
politieke koersbepaling.
Maar op dié vraag blijft zij echter het antwoord schuldig!
Er lijkt namelijk nú (17.05.2017 22.00 u.) een nieuwe fase te zijn
ingegaan in de formatiebesprekingen, waarin dus Yasser Klaver even
langs de zijlijn blijft terwijl Gert Jan Segers (5 bidstoelen) en Emil
Roemer (14 zetels) zich warm lopen op het strafschopveldje.

Maar eerst het laatste nieuws uit Washington,
waar de grootste holklapper aller tijden
zichzelf almaar dieper de shit in werkt.
Het lijkt nog een kwestie van tijd voordat er een Impeachementverklaring tegen de twitterende miljardair met de holle schedel in
werking zal worden gesteld en ieder woord dat deze verpersoonlijking
van het wáre neoliberale “gedachtengoed” nog zal twitteren,
uitspreken of anderszins openbaar maken, zal hem alleen maar dichter
bij het door hemzelf opgerichte schavot brengen.
Maar nee hoor: ánderen hebben het gedaan!

Het is een goede zaak dat veel republikeinen afstand nemen van
Trump en duidelijk onderschrijven, dat de man rijp is om met een
enorme trap onder zijn vette reet over zijn eigen muur en Rio Grande
naar het door hem verguisde Mexico gebonjourd te worden.
Want er zijn al krankzinnigen genoeg in het Land of Brave and True!
Tóch voorzien we dat Donald het Guinness Book of Records zal gaan
halen, want het is een enorme verdienste om al binnen een half jaar als
president naar de mestvaalt der historie gekruid te worden.
Dié eer valt dan Ivanka ten deel!

Daarom zou de Amerikaanse foutkiezer zich goed moeten realiseren:

Want als het nuchtere verstand na 70 jaren nóg niet is gekomen, dan is
ieder wachten daarop vruchteloze tijdverspilling!

Daarom doet Edith er goed aan om niet te hard van
stapel te lopen met het vervolg van de zojuist op de
klippen gestrande formatiebesprekingen.
Er zijn immers nauwelijks alternatieven om tot een
werkbare meerderheidscoalitie te komen omdat
zowel Rutte als Buma al op voorhand alle
samenwerking met de PVV hebben uitgesloten en
zéker Sybrand na woordbreuk komend herfstcongres
ritueel gevierendeeld zal worden.
Dááraan hebben belijdend Christenen al sinds de kruistochten
tienduizenden broertjes dood, want op de dag des oordeels moeten zij
immers compleet tot op het laatste schaambeen en penisbotje opstaan
uit hun graf.
Wee hun letterlijke gebeente als er zelfs maar een pinkkootje of
verbeend oorlelletje mocht ontbreken, want in dat geval verhuizen ze
alsnog voor eeuwig naar het hellevuur.
Jawel: zúlk intens dom volk vormt naast het graaiende fakeestablishment de spil van onze beoogde nieuwe regering.
Akela Schippers toont hier, dat in ieder geval háár duim en wijsvinger
thans nog compleet zijn. Met excuses voor de onzichtbaarheid van het
lelletje, maar overigens oogt ook de rest van de schedel intact.
Dat is prima, want komende tijd zal er veel stuurmanskunst van
bootsvrouw Schippers vereist worden, om het in aanbouw zijnde
Schip van Staat door de krochten van onze waterwegen te loodsen.
Zij prijst zich daarbij gelukkig in de
wetenschap, dat dankzij haar oud collega’s Ivo
en Ard de kans op politiecontrole nihil is.
Want een loods-certificatie bezit zij niet!

Ook ontbeert ze een valide vaarbewijs, maar zolang de te doorklieven
route overzichtelijk blijft zal Leiden wat haar betreft niet in last
geraken. Veiligheidshalve houdt ze dus de gulden middenweg, want:
“jeetje, hoe zat dat ook alweer met bakboord en stuurboord?
Datzelfde vragen erg veel politici zich af
in tijden zoals de huidige, waarin men
eigenlijk continu wordt geconfronteerd
met ogenschijnlijk keiharde standpunten
uit verkiezingspamfletten, die feitelijk zo
boterzacht zijn dat zélfs een bot
neoliberaal mes er moeiteloos doorheen snijdt.
“Ja, ha, ha,” lacht Edith, “nét zoals onze Linda door de Eem bij het
viaduct in de A1 tussen Baarn en Eembrugge.”
Want welbeschouwd zijn voor de meeste partijen – en zéker voor
VVD en CDA - die programmapunten alleen maar franje, bedoeld om
argeloze kiezers in de val te lokken.
Neem bijvoorbeeld dat Heilige H-woord van destijds, waardoor
honderdduizenden veel te duur gekochte woningen levenslang onder
water zullen blijven staan.

Roeptoerde Rutte bij het aantreden van zijn eerste roversbende
in 2010 niet over de absolute onbespreekbaarheid om de
hypotheekrenteaftrek aan te pakken?
En stond korte tijd later niet half Nederland monetair onder water?
Want er bleek immers op genadeloze wijze, dat
zonder die aftrek de torenhoge hypotheeklasten voor
de in overgrote meerderheid veel te duur verworven
fake-bezittingen (die immers eigendom waren en bleven
van de hypotheekverstekkers) niet waren op te brengen,
zodat gedwongen verkopingen en huisuitzettingen
aan de orde van de dag waren.
De enige partij die daardoor in euforie raakte was
de bancaire sector, die met gemeenschapsmiljarden
uit de door henzelf veroorzaakte crisis werd
geholpen en vervolgens woekerzaken kon gaan
doen op de onroerend goed markt, ten koste van
honderdduizenden landgenoten.
Het kan nauwelijks anders of Edith zal op haar
formatoire cruise door de Lage Landen met regelmaat
aanvaring moeten voorkomen met hulpeloos
ronddobberende fake-eigendommen van landrotten,
die de rest van hun leven zullen zwoegen en pezen om
in ieder geval de benedenverdieping doorwaadbaar te houden.
Dat is immers allemaal een gevolg van het feit, dat
Rutte en zijn tollenaarsbende in 2010-’12 grof
misbruik maakten van kwetsbare hypotheekslaven,
waardoor tot het laatste moment kansloze
contracten werden bekrachtigd.
Ten faveure van banken, die daarmee geen enkel risico liepen!

Zoals u ziet bevalt de actuele koers van
dit referaat stuurvrouwe Edith niet
bepaald en benut ze een zwaaikom om
haar heil aan lager wal te gaan zoeken.
Dat zal echter een heilloze manoeuvre blijken, want het moge dan zo
zijn dat we ons dankzij het mondiale macro-economische
regeneratievermogen in een schijnbare einde-crisis situatie bevinden:
ook dit zal weldra een botte leugen vanuit de naar bederf en bedrog
stinkende neoliberale gaarkeukens blijken te zijn.
Want het gros van die veel te duur ver- en
gekochte woningen zal in veel gevallen levenslang
in- of onder water blijven staan.
Tóch stemden vrijwel al die onnozele halzen
opnieuw op de partij die niets anders deed dan
wegkijken op het moment waarop bij hen
honderdduizendvoudig duidelijk werd, dat de
boedel nog met geen miljoen zandzakken droog te
houden zou zijn.
In dát opzicht is het neoliberale electoraat al even bekrompen,
kortzichtig en gewoon stompzinnig als dat van het CDA.
Men laat zichzelf rijk rekenen door foute adviseurs en vertrouwt blind
op politici waarvan er vrijwel wekelijks wel eentje of meerdere tegen
de lamp lopen vanwege grabbelen, graaien of gewóón zelfverrijken.
Dat gaat vaak om redelijke hoeveelheden
grijpstuivers – soms zelfs met tonnen tegelijk –
maar veel vaker gaat men listiger te werk en
speelt de zelfbevoordeling zich af via – u raadt
het al – bancaire instellingen en “zakelijke
tussenpersonen” die als intermediair optreden.

Over dit alles geen woord bij de onderhandelingen, want veel,
belangrijker acht men “breekpunten” zoals “hennepteelt”, “abortus”,
“levenseinde” en “migratie”.
Mede dankzij die migratie en het krampachtig in leven houden of
geboren laten worden van respectievelijk stervensbereide
medemensen en ongewenste aanwas, telt ons kleine land inmiddels
méér dan 17 miljoen inwoners: die er in hun vrije tijd en in weer en
wind dan ook massaal op uit trekken om te genieten van onze natuur.
Sinds de boeken van Rachel Carson (1963), de Club van Rome (1972)
en de Bruntlandt Commissie (1987) attendeerden wetenschappers en
topmanagers van naam en faam keer op keer op de kollossale waarde
van de natuur voor een gezonde en hoog productieve samenleving,
maar VVD en CDA vegen daarmee schaamteloos de reet af.
Dat zei zo: maar vele malen erger is het dat zélfs het woordje
NATUUR nergens te vinden is in geen enkel inhoudelijk stuk over
deze kabinetsformatie.
Zélfs niet in die van D66 en Groen Links, de partijen die in 2012
samen met regeringspartij PvdA de natuur kaapten om deze
vervolgens zonder enige inhoudelijke discussie te grabbel te geven
aan neoliberale uitbeners en verwoesters.
Dáárvoor past alleen maar diepe schaamte!

5.LAVEREN IN EEN POT SNOT
Het spreekt vanzelf dat Edith Schippers, die zich al jarenlang op
meerpolige antislipzolen door de Haagse Slangenkuil beweegt, zo nu
en dan stevige uitglijders kan maken.
De jongste daarvan vond enkele dagen geleden plaats toen ze in een
persconferentie feitelijk al verklapte op welk dossier ’s anderdaags de
formatiepoging zou stranden.
Tóch was dat helemaal geen verrassing en viel twee maanden geleden
al te voorspellen dat Jesse Klaver onverzoenlijk zou blijven in het
migrantendossier, waarin de VVD juist souplesse wil betrachten en
het CDA zoals altijd een glibberig tuinpad bewandelt.

Daarom adviseren wij nu alvast aan Jesse om zich bij een mogelijk
vervolg op slipvaste Groen Linkse kousenvoeten naar en over het
Binnenhof te bewegen, terwijl Edith beslist geen naaldhakken zal
kunnen dragen vanwege de talloze fluimen die op steeds meer
plaatsen zullen gaan opduiken.
Vooral groene: maar dan van confessionele zijde!

Er zal komende dagen, weken, maanden stevig gelaveerd gaan worden
om alle klippen en zandbanken te omzeilen die er onder het
ogenschijnlijk rimpelloze oppervlak van de Binnenhofse
Krokodillenvijver verscholen gaan en het valt nu al te voorspellen, dat
er zich daarbij met grote regelmaat inhoudelijke en ideologische
aanvaringen zullen gaan voordoen.
Dat is natuurlijk prima, ook al lijkt het
weinig aannemelijk dat er over échte
breekpunten heen gestapt zal kunnen
worden louter vanwege de lokroep van het
regeringspluche.
Dát station is hopelijk gepasseerd!

Omdat regeren op inhoud in een coalitie met VVD en CDA ongeveer
overeenkomt met het persen van biologisch appelsap uit vaten met
radioactief afval (waarvan er in Petten onlangs wagonladingen tevoorschijn
werden getoverd: voldoende om heel Nederland te ontvolken!) hopen wij van
harte op de terugkeer van Klaver en/of de toetreding van Emil Roemer
en Marianne Thieme tot het overleggezelschap.
Wat ons betreft mag Gert Jan Segers dan met U2 meereizen op
tournee als kalende groupie met veel ervaring in zendingswerk.
Wellicht kan hij in het voorprogramma samen met Ellie en Rikkert
“Jesus is just allright” te gehore brengen, om ongelovige fans de
stuipen op het lijf te jagen.
Wíj winden ons al ruim 40 jaar op over de criminele onachtzaamheid
waarmee hersenloze strontrechtse liberale en
confessionele politici Russische Roulette
spelen met de levens en de gezondheid van
de totale bevolking.
Dát had onderdeel moeten zijn van dit
overleg!

Zoals (het werd al eerder gezegd) en laverend door een woud aan
trivialiteiten, de door confessionelen en liberalen totaal naar de
Gallemiezen geramde natuur in ons land een cruciaal speerpunt voor
nieuw overheidsbeleid zou behoren te zijn.
Want gedurende vier Balkenendehorden en twee Ruttejunta’s werden
onze natuur, flora en fauna als een DURE LINKSE HOBBY en
vrijwel alle in het wild levende dieren als PLAAG en tot
SCHIETOBJECT gedegradeerd.
Door het CDA en de VVD!
Dáárop moeten zij nú worden afgerekend en daarom zijn wij het
geheel eens met Roemer dat, wanneer Rutte en Buma er niet in slagen
om z.s.m. en conform aan hun verkiezingsprogramma´s een
WERKBARE coalitie te vormen, het democratische woord dient te
zijn aan de andere partijen.
Wij herhalen daarom nogmaals wat al vele malen eerder in onze
geschriften werd gezegd: de kwaliteit en deugdelijkheid van wet- en
regelgeving was de hoeksteen en tegelijk de Achilleshiel van de
Democratische Rechtstaat, die ons land was tot het moment waarop
een zogenaamde milieuactivist (pelsdieren hebben echter weinig van doen
met milieu) de moord op Pim Fortuyn pleegde.
Dat gebeurde kort nadat Fortuyn zich laatdunkend in het NOSjournaal had uitgelaten over de wet die een einde zou maken aan de
pelsdierhouderij in ons land, met de opmerking: ¨ Ach, als ik straks
minister president ben dan draai ik dat wetje wel weer terug!”

Hij zei dit WOORDELIJK, dat valt in de NOS-archieven te
controleren en daarmee tekende hij zijn doodvonnis: omdat een
krankzinnige in Harderwijk hierdoor buiten zinnen raakte.
Dat had niets van doen met de natuur- en milieubeweging en werd
schaamteloos misbruikt om oude plannen van Confessionelen en
Liberalen met onze natuur en fauna erdoor te rammen.
Misbruik makend van de situatie belasterde, loog en bedroog men
het Parlement en de hele Staten Generaal en verkrachte met leugen,
list en foutieve voorstelling van zaken onze totale Flora en Fauna
wetgeving.
Daarom zullen wij blijven hameren op deskundige en onpartijdige
visitatie en analysering van alles wat er in de bewuste parlementaire
jaren met kwaad opzet aan onze natuur en fauna werd aangedaan
en waarvan het fysieke bewijsmateriaal is vastgelegd in de
Handelingen der Tweede Kamer der Staten Generaal over genoemde
regeerperioden.
Helaas is de Nederlandse politiek dankzij
CDA en VVD zo verrot, dat wij geen
illusies koesteren op snelle verandering.
Maar wij zullen niet rusten alvorens dit
kwaad naar de kelder is en onze wet- en
regelgeving én het aanzien van onze
natuur en fauna zullen zijn hersteld.
Na méér dan een eeuw verantwoorde en
zorgvuldige natuurbescherming in ons land, zowel van Staatswege als
door plichtsbewuste en hyperbeschaafde burgers, zullen onze jonge
generaties het niet meemaken dat dit alles door bestiaal onontwikkeld
liberaal en confessioneel tuig wordt afgebroken.

|

Daarom dient Edith Schippers, na het slopen van de Zorg en het
voorbijpraten van haar mond, zich in het volgende traject erg goed te
realiseren dat zij deel uitmaakt van een crimineel cabal, dat zich niet
alleen doet gelden in doorzichtige vermogensdelicten maar dat ook
onze natuur en fauna op beestachtige wijze naar het leven staat.
Daarvoor werd op ongehoorde schaal gebruik gemaakt van leugen,
laster, bedrog, foutieve voorstelling van zaken en eigenrichting:
allemaal aantoonbaar en bewijsbaar!
Persoonlijk zou dat voor ons al voldoende zijn om een Voltooid
Politiek Leven Verklaring bij Alexander Pechtholt in te leveren, maar
dat zal bij een neoliberaal gemankeerde bewindspersoon wellicht
anders liggen.
Ach, dat zal ons ook biologische metworst zijn.
Desnoods met Gorillasnot.
Hier houden we het maar bij, want bewijsvoeringen
mogen nooit te langdradig zijn!

6. KIEZEN OF DELEN
Op vrijdag 19 mei leken de politiekstrategische zeeën voor akela Schippers – die
duidelijk niet is ingelijfd bij de zeeverkennerij
- te hoog te gaan rijzen.
Zij kondigde een adempauze af!
Voor gewone onderbetaalde hardwerkende
mensen zal het verbazing wekken en bizar
overkomen, dat lieden voor wie de strekking
van het begrip “zweet des aanschijns”
volstrekt onbekend is en die nu al ruim twee
maanden tegen een meer dan riant traktement
uit gemeenschapsmiddelen en met copieuze onderbrekingen voor
koffie-, lunch-, high tea- en iedere dag weer een nieuwe editie van het
Bourgondische laatste avondmaal, bezig zijn om een onmogelijke
coalitie in elkaar te flansen en doodleuk tegen beter weten in
doorgaan met het samensmelten van onbestaanbare legeringen.
Want dat edelmetalen zoals D66, Groen Links, SP en PvdD
aangelengd met een restje PvdA zich onmogelijk in vloeibare vorm
via het gesproken en in gedachten gehouden woord laten mengen met
synthetische wanelementen van het VVD, CDA en ander besefgemankeerd allooi, kan zélfs een eerstejaars bassischoolstudent weten.
Dat is namelijk lood om oud ijzer.
Letterlijk!

Omdat akela zich niet graag helemaal bloot
geeft en op haar klompen aanvoelt dat ze
scherp in beeld wordt gehouden, geeft ze er de
voorkeur aan om tijdens het formatitoir
aanmodderen in plaats van badslippers
robuuste lieslaarzen te dragen.
Tóch valt er daarbij soms een glimp van haar
verborgen dossiers op te vangen en daarin lijkt
ze, gezien haar mimiek, te berusten.
Maar dat blijft uiteraard lood om oud blik, want het zal ons
veganistische boerenleverworst zijn of een tijdrekkende neoliberale
formatrice zich van onderen hult in een directoire, een string of een
keurig slipje.

Zolang zij er maar niet mee voor de camera’s van WNL gaat flaneren!

Ergens knaagt er bij ons een gelijkenis van akela Schippers als
formatrice en de Romeinse Catilus: een door ezelkracht voortbewogen
maalderij waarin men granen en harde noten tot pulver vermaalde.
Het is misschien wat oneerbiedig in de richting van excellentie Edith,
maar de overeenkomst wordt treffend als men alle harde en vooral
hardleerse koppen van de hedendaagse politici in de plaats stelt van de
nauwelijks fijn te kauwen granen, maiskorrels en noten, die pas na
eindeloos malen verwerkt kunnen worden tot voedingsmiddellen die
niet loodzwaar op de maag liggen en snel verteren.
Dáárom zijn politiek, bestuur en wetgeving tegenwoordig niet meer te
pruimen en lopen er vandaag de dag zo enorm veel mensen rond met
maag- en darmstoornissen die hen niet zelden naar de strot grijpen en
naar het hoofd stijgen.
De akela is dus in haar maalderij bezig om Pechtholt, Klaver, Buma
en om te beginnen straks ook Segers, Staaij en Roemer tot poeder te
vermalen, zodat Rutte er op zijn sloffen en in de dwarse neoliberale
ovens BUMS van kan bakken.

Wij krijgen onwillekeurig een slecht gevoel bij het forensisch volgen
van de blikken die deze bakker werpt op Leontien van Moorsel en
haar dochtertje en hebben aan de hand daarvan een profielschets
gemaakt voor het geval er in die bakkerij wat al te bruin gebakken
mocht worden.
Want ánders dan de nationale recherche verzamelen wij vaak al
bewijsmateriaal vóórdat het misdrijf gepleegd is, al kan er in een geval
als het onderhavige ook zeer goed sprake zijn van recidive!
Wél lijkt inmiddels duidelijk te zijn dat deze persoon een
uitvaartverzekering afsloot via het partijbestuur van zijn politiek
genootschap en we zijn daardoor op het ergst denkbare voorbereid.
Want ons motto is immers: Lééf sociaal en dénk facultatief!
Waarschijnlijk zal de formatieakela binnenkort in
een communiqué laten weten, dat er in dit land
méér hondjes zijn die Rutte heten en dat warme
bakkers nu eenmaal dag en nacht voor hete vuren
staan, zodat de vlam nogal eens in de pan slaat.
Was dat op justitie ook niet het geval met dat
andere partijlid: Joris Demmink?
En met Hooijmaaijer, Van Rey, Loek Hermans et cetera, et cetera?
Maakt allemaal niks uit, want er is immers geen VVD-er of er zit wel
een partij vlekken aan!

En dat háár partner toevallig ZakenZorgman is en goed geld
binnenhaalt dankzij háár dossiers, dat kan Zíj toch niet
helpen?
Net zo min als Melanie er iets aan kan doen dat háár
wederhelft miljoenen verdient aan projecten die hij via háár
departement in de schoot geworpen krijgt.
Als men het óns zou vragen dan was er allang een speciale commissie
bezig met het screenen van alles waar zelfs maar een vingertipje
VVD-DNA aan kleeft, maar Den Haag is druk in touw om alles onder
de hoogpolige tapijten en in kliko’s, verbrandingsovens en
archiefschreddermachines te laten verdwijnen.

Hopelijk begint het duidelijk te worden wat voor een soort uitvreterij
de VVD feitelijk is en dat hoegenaamd niemand die er in die partij toe
doet zal blijven staan, zitten of liggen als er boven hun hoofd een
schrootmagneet verschijnt. Want dan gaat men collectief de hoogte in!
Wij lopen nu dus alvast vooruit op de
gebeurtenissen, maar het kán en mág niet zo zijn
dat in een vrij en democratisch land een
scrupuleloos uitbeenconglomeraat de dienst blijft
uitmaken.
Zojuist, 20 mei 2017, luidt de Onderwijsraad de
noodklok over de sloperijen van Sander Dekker.
Er komt geen eind aan de afbraak van onze rechtstaat!

Nu heeft de afgematte akela dus een time-out afgekondigd. Waarin?
Ja, wélke gigantische omwentelingen zijn er feitelijk te verwachten in
een periode waarin er niet wordt onderhandeld en de heikele
verschilpunten dus gewoon in de respectieve koelvakken blijven?
Is het erg aannemelijk dat Segers plotsklaps de spuit zet in een om
genade smekende stervende bejaarde en Buma met een set breinaalden
achter ongewenst zwangere heroïneverslaafde straatmadelieven aan
gaat rennen?
Dat lijkt ons eigenlijk niet voor de hand te liggen.
Evenmin als dat Van der Staaij plotsklaps Gordon, Gerard of Cornald
in de billen knijpt of een date regelt met de transseksuele
overbuurvrouw van zijn hoogbejaarde oma.
Niet om viezigheid uit te halen natuurlijk, maar om aan te voelen
wáárom hij eigenlijk de pik heeft op zulke medemensen.
En ziet u het al gebeuren dat Alexander of Jesse plotsklaps een
neoliberale droom krijgen waarna zij al hun heilige breekpunten terug
stoppen in de successieve achterwerken van hun kiezers?
No way!

Aangezien de Time Out zich afspeelt in een
weekend verscheen op zaterdagavond 20 mei
niet Gert Jan Segers maar Arie Slob in
Nieuwsuur en het ontbrak er nog maar aan dat
hij Andre Rouvoet niet uit de kamferballendoos
had gehaald, voor een nóg bezonkener oordeel.
Gelukkig had hij de Statenbijbel thuis in Zwolle
gelaten en wij blijven het herhalen: Nederland is
constitutioneel een SECULAIR LAND met
SCHEIDING VAN KERK EN STAAT!
Sprookjesgelovers en stervensangstige fantasten horen in inrichtingen
thuis en niet in publieke bestuursorganen!

Zoals alle dossiers waarbij oprechte twijfel heerst aan de juistheid van
het geponeerde, onderwierpen wij namelijk ook het dubieuze werk
BIJBEL en vooral de daaraan te grondslag liggende werkjes Oude - en
Nieuwe Testament, aan een uitgebreid forensisch onderzoek.
Daaruit bleek al gauw dat, met de kennis van nú, nagenoeg al die
wonderbaarlijke voorvallen vrij eenvoudig te verklaren zijn.
Zo ziet u hier de ongelovige apostel Thomas op de tectonische
breukopduiking klauteren waarvan Je zus toen al wíst dat het een
doorwaadbare zone vormde met een breedte van enkele meters.

Dat is niets bijzonders, want in het kolossale Balatonmeer in
Hongarije – qua omvang vergelijkbaar met het Meer van Gallilea –
bevindt zich ook zo’n plaats waar de 80 km. lange en 15 km. brede
waterplas te voet gepasseerd kan worden, zij het dat men dan wel
natte kuiten, knieën en dijen oploopt door het spetterende water.
Want óp het water lopen
kunnen alleen entiteiten met
een soortelijk gewicht van
minder dan nul en dan spreken
we over geesten, spoken en
andere hersenspinsels.
Tenzij het gaat om Schaatsenrijdertjes Gerris
lacustris – ingenieuze insecten die gebruik
maken van de oppervlaktespanning van water
en zich zo drijvende kunnen houden en zelfs tot
bliksemsnelle verplaatsing in staat zijn, zodat
het lijkt alsof zij schaatsen.
Dit kunstje gaat echter alleen op zolang de oppervlaktespanning niet
versjteerd wordt door synthetische rotzooi zoals afwasmiddelen, die
via het riool in het buitenwater komen.
Daardoor stierven in de jaren ’60 en ’70 op veel plaatsen in en langs
beken en rivieren de schaatsenrijdertjes en andere insecten die zich zo
verplaatsen (zoals Schrijvertjes Cyrinus natator) geheel of grotendeels
uit.
Maar zéker is wél dat Je zus zo’n kunstje niet
geflikt heeft!

De Amerikaanse Western Grebe Aechmophorus occidentalis maakt er
echter een kunststukje van waar de timmermanszoon uit Nazareth nog
wel een puntje aan kan sabbelen, want met een jurk aan zou dat
meteen tot een smartelijke ondergang geleid hebben.
Feitelijk zien we hier dus op natuurlijke wijze de werking van een
hovercraft, waarbij als het ware een luchtkussen ontstaat waarop
fysieke massa lijkt te drijven.
Maar het zou wat oneerbiedig zijn om Je zus hier met een hovercraft
te vergelijken en wij willen geen ruzie krijgen met Staaij, Segers en
Buma.
Niet uit angst, maar omdat wij dat coute que coute gaan winnen.
Theologie is namelijk geen wetenschap, maar een op een idee-fixe
gebaseerde en door doodsangst gedreven gesublimeerde vorm van
besefstoornis.
En datzelfde geldt voor de daaruit geëxtraheerde geloofsstromingen.
Zoiets labiels dient vanzelfsprekend verre gehouden te worden van het
landsbestuur!
Om u nu uit de droom te helpen: iedereen kan over water lopen!
Wij waarschuwen u echter vooraf: niet iedereen kan altíjd en overal
over water lopen.

Zo is er in het Guisveld in de Zaanstreek een plaats waar een
vrijzinnig wandelpad midden door een veenpoel leidt, waarin men met
gemak kopje onder zou kunnen wegzakken in zuigende blubber.
Toch hoeft men geen apostel te zijn en zelfs geen enkel geloof aan te
hangen om hier met droge voeten de overkant te bereiken.

Want nét als in Lourdes en andere bedevaartplaatsen is er hier sprake
van simpele volksverlakkerij, die wellicht ooit door de lokale parochie
zal worden ontdekt als megalomaan verdienmodel.
Het Wonder van Zaandijk!

7. VOORKENNIS, ACHTERKLAP EN NAIJVER
Wij hopen van ganser harte, dat niet alleen de uitverkoren fractievoorzitters maar ook formatieakela Schippers goed nota neemt van
bovenstaande boodschap en dat zij haar vrije weekend niet uitsluitend
besteedt aan het berekenen van wat haar synchrone existeren als
minister van VWS haar wederhelft aan monetair profijt opleverde.
Dat zal volgens onze inschatting een bedrag met vele nullen zijn!
Wij begrepen vrijdagavond uit haar
opmerkingen dat zij positieve signalen heeft
opgevangen die haar hoop er op vestigen,
dat ons land nog vóór aanstaande zomer een
fonkelnieuwe regering zal hebben, waarvan
alle leden gratis een allround verzekering
aangeboden krijgen van De Facultatieve.
Zie dat maar als aanmoedigingspremie om
de minister president niet voor de voeten te
lopen met trivialiteiten.
Verder is haar hoop er op gevestigd - en zij
gaat daar feitelijk ook al wel van uit - dat
zakenlieden en vooral bankiers eindelijk
met rust gelaten zullen worden, want die
mensen werken zich te barsten om deze
samenleving sloebervrij te maken.

Er zal dus in het verdere verloop van deze formatie vooral
aandacht worden besteedt aan de hachelijke situatie waarin
onze topondernemers – die immers afgelopen drie
decennia alles afbraken wat (toen nog) 16 miljoen landgenoten
opbouwden – zijn komen te verkeren door de crisis, die wij
allen van hen cadeau kregen.
Daarom heeft ze bij decreet besloten
om het vaccineren tegen de gevolgen van
neoliberale uitbuiting, eigenrichting,
zelfverrijking en flessentrekkerij bij Wet te
gaan verbieden zodra zijzelf naast Mark de
honneurs vanuit het torentje zal gaan
waarnemen. Als vestzak adviseuse.
Die nieuwe buiten-departementale functie zit er dus aan te komen!
Verder is zij voornemens om wat smeersel in de her en der
vastlopende formatiegesprekken te gaan aanbrengen en was daarvoor
afgelopen week in een verloren uurtje al bij onze
zuiderburen op bezoek, om zélf een beeld te kunnen
vormen hoe het de Chinese Panda’s daar vergaat.
Smeren die dieren daar Delhaize Bamboekoeken
of knabbelen ze de droge stengels gewoon op met
wat AH pindakaas er aan?
Maar o jeetje nog aan toe. Ze was helemaal
vergeten dat men in de Belgique
voornamelijk werkloze kompels uit Wallonië
te werk stelt als dierverzorgers en dat is
natuurlijk vragen om moeilijkheden.
Ze kon dus al meteen een gratis advies geven
aan Ouwehands Dierenpark.

Wij mogen ons als natie de koning te rijk voelen met een
formatrice als akela Edith, want geen zee lijkt haar te hoog te
gaan en slechts bij uitzondering maakt ze fouten waarin haar
feitelijke hoedanigheid te herkennen valt:
Gewoon een neoliberaal rund met een leuk smoeltje.

Datzelfde geldt voor haar collega op het ministerie van Meer
Autowegen Aanleggen en Racen (MAAR) Melanie Schultz van
Haegen, die echter zóveel duistere zijden lijkt te hebben dan wij ze
hier slechts geminimaliseerd kunnen weergeven.
Want dankzij haar geste naar asociale hufters in BMW’s, Volvo’s
Audi’s en VW’s vallen er pér dag méér doden op onze wegen en is het
fijnstof op tal van plaatsen letterlijk per kuub uit onze levenslucht te
snijden.
Hier maakt ze, zoals u ziet, in haar schnabbelkledij gebruik van een
herenpisbak in een wegrestaurant en voor de andere
rafelrandjes zult u de duisternis moeten gaan verkennen.
Wij voorspellen nu al dat dit choquerend zal zijn!
Maar geldt dat feitelijk niet voor álles waaraan de
bezoedelde vingerafdruk van de VVD kleeft?

Zo horen wij namelijk vandaag – en niet voor de eerste
keer – een noodkreet vanuit de onderwijswereld over de
ontoelaatbare achterstand die scholieren dankzij het
onversneden wanbeleid van Sander Dekker oplopen en die
feitelijk onherstelbaar is.
Dit zelfingenomen strontrechtse kakventje met een
Leidse bestuurskundeopleiding, meent dat hij de
wijsheid in pacht uitgeeft en loopt dan ook al
jarenlang mijlenver naast zijn schoenen.
De schade die dit misbaksel
vanaf 2012 heeft aangericht in
het onderwijs treft een hele generatie en daarop
zou deze zelfingenomen minkukel dan ook
keihard moeten worden afgerekend.
Maar niet alleen het onderwijs, ook de Publieke Omroepen
werden door deze onuitstaanbare sloper volkomen de
vernieling in gejaagd, omdat er zoveel mogelijk kijkers
moesten worden verdreven naar de Commerciële
ledigheidsstations RTL, SBS cum suis, waar men afstompt
terwijl men bij volle kennis is!
En dan hebben we het nog niet over de rampspoed die de
VVD nu al jarenlang uitstort over ons totale justitiële apparaat, dat al
decennialang van binnenuit door neoliberale boktorren, houtwormen
en papiermotten wordt leeggevreten.
En dát terwijl Justitie voor een deugdelijk functioneren
het allerbelangrijkste beleidsterrein is in een Rechtstaat!
Maar bij de VVD is gerechtigheid bijzaak en wordt
Justitie, samen met de FIOD, als aartsvijand beschouwd!

Ziehier de makke van dit moment, waaruit vanzelf het grote gelijk
volgt van parlementariërs en buitenparlementaire deskundigen, die bij
de huidige verkiezingsuitslag en gelet op de geopenbaarde
onoplosbare problemen tussen rechts en links, de voorkeur geven aan
een veel-partijen coalitie waarin de stem des volks optimaal kan
doorklinken.

Mocht niet te voorkomen zijn dat er een kabinet komt met de VVD,
dan adviseren wij Jeanine Hennis Plasschaert als Vrouwe Justitia,
mede om te voorkomen dat Defensie zich nog sterker als lesbische
datingsite zal gaan profileren.
Jeanine is een dijk van een wijf, maar
met een roze sjaal flaneren op een
roze loper voor een gele garde kietelt
ons nét wat te vér onder het gaatje!
Next time better, love!

de Faunarecherche, 21 mei 2017

