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                   De verkennerij  

 

op weg naar een fatsoenlijke regering?  

 

 



                                Verlies of Gewin?  

Op 15 maart 2017 gebeurde er iets wat al te voorzien was op het 
moment in 2012, waarop de PvdA hopman Samsom met open 
ogen en kaalgeschoren kop luidkeels in de val trapte die door 
Rutte en Zijstra in gereedheid was gebracht. 

Want als coalitiegenoot meedoen in een twee partijenregering 
waarvan op voorhand te verwachten viel dat afbraak, nivellering 
en uitbening van onze moeizaam opgebouwde en mondiaal 
geprezen Verzorgingsstaat speerpunten zouden worden van een 
tot op het bot door egoïsme en selfkicking bezwangerde toonzetter, 
staat in de politiek feitelijk gelijk aan Zelfmoord met 
Voorbedachten Rade!  

Daaraan was overigens niet alleen Diederik Samsom schuldig, 
maar het hele salon-socialistische partijkader getuigde ervan 
collectief meer belang te hechten aan zelfkastijding en 
keizersbedrog dan aan tactisch nadenken en aansturen op een 
situatie waarin die tweede Rutte-junta een zeer kort leven 
beschoren zou zijn.  

Door het voorbeeld van Geert Wilders te volgen en af te zien 
van samenwerking met Rutte cum suis, zou immers een situatie 



zijn ontstaan, waarin het dan gevormde sprokkelkabinet als de 
wiedeweerga zou struikelen waarna de neoliberalen de schuld 
zouden krijgen van dat debacle en al in 2013 een nog veel groter 
zetelverlies zouden lijden dan thans de PvdA ten deel valt.  

Want het is natuurlijk klinkklare kolder dat het zogenaamde 
einde van de crisis en het herstel van de economie een verdienste 
zouden zijn van Rutte 2. 

De bancaire crisis was immers Mondiaal en Made in USA 
en de enige sector die na 2008 ten koste van miljarden euro’s en 
andere valuta aan gemeenschapsgelden alweer in no-time boven 
Jan was, was de veroorzakende graaiersclub met de verderfelijke 
neoliberale adem en de grijpgrage tentakels in alles waarmee korte 
termijn winsten te roven zijn. 

De fabel over een aantrekkende economie horen we al sinds 2010 
en omvatte in beginsel pure statistische rekentrucs waarbij het om 
tienden of zelfs honderden van procenten van het Bruto 
Nationale Product zou gaan en waarbij vanzelfsprekende ups 
wegens Valentijn, Thanksgiving, Moederdag, Vaderdag, 
Sinterklaas, Kerst et cetera volledig werden genegeerd.  



Zoiets is door geen enkele burger te controleren, zodat er al 
jarenlang wordt blind gevaren op een kompas waarvan niemand de 
ijkpunten kent en er gemakshalve maar wordt aangenomen dat er 
waarheidsgetrouwe informatie wordt verstrekt.  

Welnu: voor dergelijke informatie is de integriteitspoll van Vrij 
Nederland een veel nuttiger baken en daaruit blijkt al jaren dat 
de Nederlandse neoliberalen met vlag en wimpel koploper zijn in 
bestuurlijke vermogensdelicten.  

Dat mag best gekwantificeerd worden naar internationaal niveau 
want ook buiten onze grenzen lopen de financiële graaipartijen 
letterlijk de spuigaten uit en ook daarbij scoren neoliberalen – 
samen met confessionelen en republikeinen-hoog in de polls.  

Die kunnen dan ook veelal als vijanden van een waarachtige 
democratie worden beschouwd en kennelijk juist daarom 
koketteren deze conglomeraten met democratie in hun partijnaam.  

Vuistregel is dus: pas op met partijen zoals CDA, VVD en 
– het moet toch worden gezegd – tot op zekere hoogte ook met D66.  

Want dat zijn gekonfijte neoliberalen in een biologisch 
kaviaarsausje!  



 Datzelfde doet zich voor bij sommige politieke groeperingen die 
weliswaar niet in hun naam naar democratische beginselen 
verwijzen – zoals de PvdA en de Socialistische Partij - maar 
waarbij eerstgenoemde door de mand valt vanwege de zogenaamde 
Sociaal Democratische beginselen. 

Dat moge vroeger zo zijn geweest ten tijde van bevlogen 
bestuurders van het Joop den Uyl, Jan Pronk, Jan Schaeffer 
en Felix Rottenberg kaliber, van enig sociaal benul is bij het 
huidige partijkader noch bij de door hen naar voren geschoven 
bewindspiassen (m/vr) weinig of niets te merken. 

Denkt u maar eens aan het spoor van vernieling dat bijvoorbeeld 
Martin van Rijn en Jette Kleinsma recentelijk trokken en 
waarvan vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving het 
slachtoffer werden.  

En dan zwijgen we nog maar over de wijze waarop Samsom en 
Asscher de toch al niet zo goede naam van de sociaaldemocratie 
verkwanselden en zich door Rutte alle denkbare en ondenkbare 
ezelsoren aan lieten naaien.  

De vernietigende verkiezingsuitslag is dus loon na werken en we 
zullen spoedig weten wat daarvan het eindresultaat zal zijn.  



 

 

                      Maar eerst dit…… 

 

        Op pad met de grote onbekende  

 

               

               Starring: Edith schippers 



  

 

 

 

 

 

                  Here is the news!  

 

Nu de stofwolken rond 15 maart 2017 weer wat zijn 

opgetrokken, de afgedankte salonsocialisten tevergeefs hun 

etterende wonden likten en Barbertje Spekman op het 

Schavot van Onvermogen geofferd werd terwijl de ware 

electorale hakselaars Samsom, Asscher, Van Rijn cum suis  

listig de dans ontsprongen, dient zich plotsklaps een totaal 

nieuw parlementair verschijnsel aan dat naar de weinig 

neoliberaal klinkende roepnaam ”Verkenner” schijnt te 

luisteren, maar dat ook gewoon Edith genoemd mag worden. 

 

        

 

 

 

Iedereen kent inmiddels wel de minister aan wie alle 

Nederlanders de bijkans onbetaalbare Zorg en het voor 

miljoenen landgenoten nauwelijks op te hoesten Eigen Risico 



te danken hebben, zoals ook haar 

stoethaspelende rechterhand voor 

honderdduizenden neoliberaal 

afgeschreven verzorgingshuisslachtoffers 

en zelfstandig wonende mantelzorg- en 

thuishulpafhankelijken geen onbekende 

zal zijn. 

Boze tongen fluisteren zelfs, dat Edith via Martin het 

megaverlies van de salonsocialisten een niet te misselijk 

aantal handjes zou hebben geholpen! 

Er is nauwelijks enige verbeeldingskracht nodig om te 

doorgronden, dat hierin zéker een belangrijke reden voor de 

gigantische leegloop bij de PvdA gezocht zal moeten worden. 

Maar Edith zal de laatste zijn om daarnaar op zoek te gaan! 

        

Want 15 maart markeert immers ook het moment van waaraf 

Van Rijn nooit meer last van haar bemoeizucht zal hebben! 



Vroeger, toen niet alleen het leven maar ook het staatsrecht 

nog deugdelijk en deugdzaam waren, stond de persoon die na 

verkiezingen op zoek ging naar mogelijkheden tot 

coalitievorming en andere samenwerkingsverbanden gewoon 

bekend als Informateur, die het lastige handwerk uitvoerde 

waarmee later de Formateur aan de slag kon met het 

samenstellen van een regeringscoalitie. 

Sinds ons land echter wordt geregeerd door roversbenden die 

geleid worden door schreeuwende hopmannen en 

kenauachtige akela’s heet de informateur kennelijk verkenner 

en aangezien de verkennerij een vrouwelijk cohort kent dat 

“gidsen” heet, is Edith Schippers dus de eerste Gids die door 

Rutte op weg wordt gestuurd om zijn verhoopte pad te gaan 

effenen. 

“Kwalleballen” heet dat in deftig Haags en bij een goede 

opkomst komen wij voordelig van de mestoverschotten af.  

 Daarom ontbreekt Ton Elias op de VVD-lijst!  

 

 

 



 

Zoals u zelf kunt zien zijn fatjes als Klaver en Asscher al op 

voorhand kansloos om door Edith te worden geselecteerd voor 

zelfs maar een dienende knechtenrol in de beoogde 3e Rutte-

junta, want alleen lieden die van wieg tot graf over alles en 

iedereen met modderpoten heen walsen, komen in 

aanmerking om van ons land een nóg grotere zwijnenstal te 

maken. 

Daarom zal de Verkenner het 

schrappotlood met royale hand gaan 

hanteren en was daarmee – volgens 

dezelfde boze tongen- al druk in touw 

nog voordat feitelijk het 

parlementaire startschot van haar 

loodzware missie had geklonken. 

Immers: evenals de confessionele 

charlatan Verhagen in 2010 kan ook 

Schippers anno nú een demissionair kabinet als bij toverslag 

omkatten tot een missionaire trukendoos.  



Want toen Verhagen destijds af dreigde te 

haken uit angst voor electorale schade 

door de PVV-constructie, was het immers 

hopman Rutte die hem plein publiek tot de 

orde riep en hem sommeerde: “Marnix, 

staan blijven en verzin een list.” 

En aldus geschiedde. 

Daarom hield die coalitie het amper anderhalf jaar uit! 

Wij zien nu feitelijk weer hetzelfde gebeuren, want zodra de 

neoliberalen macht ruiken lijken het wel uit confessionelen 

gekloonde tuimelaars, die naar hun aard altijd met de kop in 

nevelen gehuld zijn en daarom nooit op visionair handelen 

betrapt kunnen worden. 

Dat was natuurlijk al erg lang bekend en daarom kende ons 

land tot 2010 geen enkel kabinet dat door een liberaal geleid 

werd. U hoeft er de bestuurlijke misstappolls van Vrij 

Nederland maar op na te slaan om te achterhalen hoe dat zo 

heeft kunnen komen! 

Dan ziet u namen passeren zoals Ton Hooijmaijers, Jos van 

Rey, Jart Sluijter, Carel van Gelder, Dennis Hoekstra, 

Ricardo Offermans, Tilman Schreurs, Mark Verheijen, 

Kathelijne de Kruijf, Jacques Damen, Johan Houwers, Roel 

Slomp, Thijs Sjouwerman, Huub Eitjes, Jacqueline Verbeek-

Nijhof, Stan Lauret, René Leegte, Evert van Milligen, Onno 

Hoes, Rolf Zincken, Neelie Kroes, Joke Vroegop, Bart de 

Liefde, Anne-Wil Lucas, Patricia Remak, Sjoerd Swane, René 

Waas, Ton van der Schans, Stan Klijnhout, Berthold Ziengs, 

Matthijs Huizing, Bram ten Hoven, Piet Ploeg en last but not 

least Schiedams oud-burgermoeder Wilma Verver. 



Inderdaad u telt goed mee: op de kop af hetzelfde aantal 

schuinsmarcheerders als de huidige omvang van de VVD 

fractie! 

Maar ons meest criminele polizieke syndicaat blijft stoïcijns 

door bulldozeren, hersenloos geholpen door volstrekt 

achterlijk stemvee uit de Vinex wijken van onze groeikernen.  

Zélfs het binnen één kabinetsperiode met parlementaire druk 

verwijderen van de bewindslieden 

Weekers, Teeven, Opstelten en van der 

Steur plus Kamervoorzitter van 

Miltenburg en het op oneigenlijke wijze 

redden van fiscusverrotzooier Wiebes 

heeft het neoliberale rapaille niet tot 

het besef gebracht, dat het 

landsbestuur alleen maar schade 

ondervindt van de doorzichtige 

feitenverdraaiingen, de hele leugens, de halve waarheden en 

het permanente ontkennen, negeren, wegkijken en afschuiven. 

Een riant gesalarieerde akela die in 

Naam der Koning belast wordt met 

het selecteren van kandidaten voor 

een toekomstige regeringscoalitie 

van een overbevolkt land dat 

dankzij haar eigen partij aan de 

rand van het civilisatieravijn is 

gebracht, zou er goed aan doen om 

haar politieke clan al op voorhand 

in de ”Wacht” te zetten, omdat criminele organisaties niet in 

een staatsrechtelijk lichaam vertegenwoordigt behoren te zijn. 



      

                 

              

 

Daarbij was het abject, infaam en getuigend van een 

volstrekte afwezigheid van een grein fatsoen, dat Rutte ten 

aanschouwe van een stal vol neoliberaal partijvee in 

Schippers oor fluisterde: “Schatje, jij gaat er voor zorgen dat ik verder kan met 
Buma en Pechtold. Ik reken op je!”  

Vergezeld van deze woorden kneep hij Edith stevig in de 

rechterschouder zodat ze pijnlijk nauwkeurig zou weten voor 

welke politieke richting de door haar uit te zoeken partners 

onvoorwaardelijk dienden te tekenen. 

Want dát is in Ruttes subversieve denkwereld immers de 

enige richting waarin land en volk coute que coute en 

desnoods met geweld gedirigeerd dienen te worden. 

Dit moge wellicht een boude bewering lijken te zijn, maar 

voor eenieder die inhoudelijk kennis nam van onze 

minutieuze onderzoeksrapporten DE ONDERSTE STEEN en DE 

VOGELGRIEPHOAX zal duidelijk zijn, dat Rutte bezig is met het 

uitvoeren van agenda’s die op uitermate gespannen voet staan 

met de belangen van onze samenleving en constitutie.  

Agenda’s, die er absoluut niet mee gediend 

zijn dat waarachtig progressieve partijen 

tot de nieuw te vormen coalitie zouden 

toetreden en daarmee roet in de troebele 

Bapahometpap kunnen gaan strooien. 



Want getuige die Satanskop in het 

Torentje dient Rutte immers al sinds 

zijn aantreden in 2010 meerdere 

meesters. Dat verklaart de totale 

afbraak van onze moeizame en 

gewetensvol opgebouwde 

Verzorgingsstaat, de exorbitante 

zelfverrijking van door egoïsme 

gedreven kapitalisten en de vernietiging 

van onze natuurlijke ecosystemen. 

Wij wezen daar al veel vaker op, maar kennelijk is anno 

2016/17 schaamteloos landverraad geen halsmisdrijf meer! 

Terug nu naar Edith Schippers, die 

dus van Rutte de opdracht kreeg om 

ervoor te zorgen, dat de neuzen van 

Sybrand en Alexander loyaal de 

neoliberale koers zullen gaan 

aanhouden en dat de gezags-

kruiperige Van der Staaij zich 

daarbij zal moeten aansluiten. 

Van Gertjan Segers en zijn CU valt zoiets minder snel te 

verwachten en mocht hij twijfelen dan herinneren wij hem 

graag aan de Scharnierfunctie van zijn partij, waaraan wij 

in onze persoonlijk aan hem gerichte brief refereerden. 

Wij staan altijd pal achter mensen en partijen met principes, 

maar rekenen loyaal doch ongezouten af met woordbreuk!  



Zoals te verwachten was hunkert het CDA 

alweer schuimbekkend naar de macht die zij 

in 2012 dankzij deelname aan de 

walgcoalitie Rutte 1 uit handen moesten 

geven en daarop vervolgens in de Arnhemse 

Rijnhal genadeloos door het wisselvallige 

electoraat werden afgerekend.  

Foute christenen - waarvan het CDA vergeven is – zijn echter 

erg kort van memorie en in stilte zien Buma cum suis de 

kaalslag van onze natuurterreinen en het uitmoorden van 

onze inheemse fauna alweer binnen handbereik komen. 

Want Sybrand en zijn nauwelijks geciviliseerde cohorten 

dragen immers graag een totaal uitgemergeld, overbemest en 

van persistente landbouwgifeffluenten vol 

kankerverwekkende troep druipend land over aan de onnozele 

kinderen, die in groten getale door Godvrezenden in duistere 

bedsteden werden en worden verwekt. 

 In tegenstelling met de ChristenUnie 

scharniert er nooit iets bij het CDA en 

blijft dit gedrocht een steen des 

aanstoots en een blok graniet aan het 

toch al misvormde corpus van onze 

parlementaire democratie.  

Zo bestaat de “Gezonde Vaderlandsliefde” van het CDA al 

vanaf de oprichting uit het volledig verwoesten van alles wat 

in hun eigen geloofsovertuiging door GOD werd geschapen en 

aan onze generaties in bruikleen is gegeven, om zorgvuldig te 

behouden en over te dragen aan onze kinderen.  

U begrijpt nu al dat zulk een erflater een walggedrocht is!  



Ook zal het duidelijk zijn dat een kabinet waarin VVD en 

CDA eendrachtig samenwerken, het absolute einde zal gaan 

betekenen van alles wat in meer dan een eeuw door échte 

bestuurders werd opgebouwd en veiliggesteld om ons land 

duurzaam leefbaar te houden. 

Het blijft daarbij lood om oud ijzer of D66 en/of Groen Links 

deelgenoot is/zijn aan zulk een coalitie, want het 

marchanderen van dit duo in de zogenaamde Mooi 

Nederland Coalitie maakt duidelijk, dat zij handelen in 

gebakken lucht en al even inhouds- en visieloos zijn als VVD, 

CDA en PvdA. 

Tel dus uit je verlies!  

 

 

 

 

 

 

 

Want zeg nou zelf: “mooi” is een moeilijk te definiëren begrip 

en wat voor ethisch-, geestelijk- en mentaal gezonde mensen 

als kostbaar erfgoed wordt gekoesterd (bijvoorbeeld een karakteristiek 

polderlandschap, kwelder of moeras vol bloemen en vogels) is voor échte 

confessionelen en neoliberalen een gruwel die men liefst 

omploegt en met raaigras inzaait, vol windturbines plempt of 

er een tienbaans autoweg doorheen aanlegt. 



       

De bescherming van onze Nederlandse natuur, flora en fauna 

is al ontstaan rond 1900 en kwam voort uit burger-

bewegingen, die zich zorgen maakten om de teloorgang van 

kostbare landschappen met hun unieke biologische 

levensgemeenschappen: als eerste het Naardermeer.  

Pas in het jaar 1928 onderschreef de overheid dit belang en 

vormde haar dienst Staatsbosbeheer om tot de eerste land 

dekkende natuurbeschermingsorganisatie, die het 

gemeenschappelijk eigendom van alle Nederlanders in beheer 

kreeg, met de opdracht om dat gestadig uit te breiden. 

Op dát moment bestond Natuurmonumenten al 23 jaar en 

had Vogelbescherming zelfs haar 29e verjaardag al gevierd. 

Ondanks de loodzware crisisjaren, de Tweede Wereldoorlog 

en de daaropvolgende wederopbouw bleef het 

natuurbeschermingsnetwerk ongeschonden overeind, totdat 

na de moord op Pim Fortuyn in 2001 en de bancaire downfall 

van 2008 subversieve confessionele en neoliberale elementen 

de frontale aanval openden onder het stilzwijgende motto, om 

de natuurbescherming de nek om te draaien en zoveel 

mogelijk beschermde gronden, wateren en diersoorten terug te 

pakken ten behoeve van megalandbouw, houtroof, sluik-

urbanisatie, verkapte industriële bestemming en plezierjacht. 

En dat in een piepklein land met ruim 16 miljoen inwoners!  



Dit alles werd zonder slag of stoot mogelijk 

gemaakt door de kabinetten Balkenende 1 

t/m 4 en beide Rutte monstra, waaraan 

en/of waartegen door geen enkele 

oppositiepartij op deugdelijke noch 

functionele wijze actie werd ondernomen.  

Wij hameren er al jarenlang op, dat via de Handelingen der 

Tweede Kamer der Staten Generaal tot op de letter en het 

leesteken alle vuile leugens, verdraaide feiten en halve 

waarheden zijn te achterhalen waarmee CDA, VVD en LPF 

de Flora en Fauna Wet deden verworden tot dode letter en 

waarmee later het Staatsbosbeheer is misvormd en natuur-

kapitaal van alle Nederlanders werd verkwanseld. 

Jawel: dát was het werk van CDA en VVD: de 

aanranders van onze Rechtstaat, verwoesters van 

onze Verzorgingsstaat en verkrachters van ons 

unieke nationale gemeenschappelijke natuurbezit!  

Wij weten echter al op voorhand dat akela 

Schippers (hier druk doende om neoliberale fetisjisten zich te 

laten verlekkeren aan haar nieuwe laarzen) er volstrekt 

onverschillig onder blijft dat haar partij en die 

van Buma in amper 15 jaar tijd het moeizame 

levenswerk van échte bestuurders in gewetensvolle 

kabinetten compleet naar de kloten hebben geholpen. 

Want als bakvis neuriede Edith al haar lijfliedje 

“these boots are made for walking” als ze parmantig voor 

de passpiegel oefende in het zich mooier voordoen 

dan ze is. En dat doet zij nog altijd!  



Zo gaat het gerucht, dat juist haar 

levensmotto “one of these days this boots are gonna walk 

all over you” door haar hoofd gonsde op het 

moment waarop Rutte zich meldde met de 

rechtstreekse vraag, of zij verkenner wilde 

worden ten behoeve van Rutte 3.  

Want zou het niet een fantastische putsch 

zijn als er in plaats van zo’n nieuw 

Ruttekabinet voor het eerst een vrouw in het 

torentje kwam te wonen: Schippers 1 dus!  

Daar zou Mark natuurlijk niet erg vrolijk van 

worden, maar tegelijk biedt dit een puike 

mogelijkheid om de VVD op te stoten in de 

feministische vaart der volkeren waarbij zij, 

Edith Schippers uit Baarn, zich als leidsvrouwe 

zou kunnen gaan meten met dames als Theresa 

May, Angela Merkel, Erna Solberg en Helle 

Thorning-Schmidt, waarmee Noordwest - 

Europa absolute koploper zou worden in het 

doorbreken van het politieke mannenbolwerk! 

Tegenover het Stellingwerfse halve haantje Zijlstra 

durft zij zo’n balletje niet op te werpen, want van 

duivenmelkers kun je de meest vreselijke reacties 

verwachten, heeft ze van Marianne Thieme gehoord.  

 En voor torentjesdoffer Mark houd de emancipatoire 

gelijkwaardigheid op bij posities beneden die van 

Minister President. 

Dat kan inmiddels heel Den Haag weten!  



Zoals ook heel Den Haag al meteen 

wél-geïnformeerd bleek te zijn nadat zij 

in Pow News was verschenen met haar 

fonkelnieuwe knielaarzen, waarover direct Yab-Yum 

roddels begonnen rond te zingen, omdat kort tevoren 

Jeanine Hennis-Plasschaert in zulk schoeisel de Chinese 

erewacht inspecteerde. 

Er zijn nu eenmaal lieden die op alle slakken zout leggen!  

Vandaar dat Edith bij haar volgend publieke optreden in 

Keistad Amersfoort zich met wat minder bravoure had 

gekleed, zodat ze meer aansloot bij vrouwvolk uit 

buurgemeenten Bunschoten-Spakenburg en Nijkerk.  

Nog nét geen klederdracht dus!  

Daarom heeft zij volgens goed ingelichte kringen 

besloten, om zich tijdens haar aanstormend 

informateur- en wellicht zelfs formateurschap een 

weinig verhullend kostuum aan te meten dat recht 

doet aan de VVD-nieuwe stijl, die een 

vanzelfsprekend gevolg zal moeten zijn van het 

omvangrijke zetelverlies op 15 maart jl. 

Het lijdt nauwelijks twijfel, dat de nieuwe 

verschijningsvorm van akela Schippers in hoge 

mate zal gaan bijdragen aan haar naamsbekendheid, zodat 

ook dit probleem daarmee tot het verleden zal gaan behoren.  

Omdat de VVD inhoudelijk nooit iets om het lijf heeft gehad 

is Edith’s initiatief het waard, dat dit in de hele partij brede 

navolging zal gaan verdienen. 

Ook dáárom ontbreekt Ton Elias op het tableau!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intussen schrijven we woensdag 22 maart 2017 en is 

verkenner Schippers al druk in touw om ongelaarsd de 

fractievoorzitters van alle partijen naar de bekende weg te 

vragen en terloops te informeren, of zij er niet voor voelen om 

al hun kiezersbeloften te vergeten en de egoïstisch geïnitieerde 

mens-, dier-, natuur-, milieu- en toekomstvijandige 

neoliberale humbug te omarmen.  

Het zou geen verbazing wekken als er daarbij al snel een 

zwart schaap door de mand valt en dus op de platte bek zal 

gaan. 



Omdat wij Groen Links kennen als een 

geitenbreiersclub heeft Jesse een krat 

schapenwol meegebracht waarmee Edith straks 

in verloren uurtjes theemutsjes kan gaan haken. 

Kleine geschenken onderhouden immers de meest onmogelijke 

vriendschappen!  

Belangstellend informeert akela Schippers 

of Wolle – excuus Jesse - al wat meer te 

weten is gekomen over de geheimzinnige 

meridiaan, waarop hij onlangs in 

Madurodam promoveerde en die miraculeus 

genoeg precies door Binnenhof, Torentje en 

Hofvijver blijkt te lopen. Op deze vraag komt geen antwoord.  

Jesse weet wél heet van de naald te melden, dat 

uit onderzoek dat door hemzelf werd uitgevoerd 

is gebleken, dat Sybrand Buma en Cees van der 

Staaij hebben ingebroken in het Torentje en op 

de vlucht sloegen toen ze hem zagen. 

Hij heeft nog overwogen om de achtervolging 

in te zetten maar omdat de VVD het totale 

nationale politiecorps vleugellam maakte 

was dat al op voorhand vruchteloos.  



Wél overhandigt hij Edith een gesigneerd 

exemplaar van de Quick Scan die Groen 

Links onlangs door Tofik Dibi en Tara 

Singh Varma liet uitvoeren naar de handel 

en wandel van liberaal Nederland en die 

wellicht dienstig kan zijn bij de formatie. 

Maar Schippers zegt dat ze thuis al leesvoer 

genoeg heeft en dat haar partij helemaal geen 

behoefte voelt aan nog meer waarheidsgetrouwe 

onthullingen. 

Want het kostte Opstelten, Teeven, van der 

Steur en Dijkhoff al moeite genoeg om alle écht 

zware zaken buiten het zicht van oppositie en 

onderzoekjournalistiek te houden. 

Althans: dat dénkt men! 

Omdat Jesse vanwege zijn 

tijdrovende en energievretende 

carrièrejacht nooit kennis neemt 

van feitenmateriaal dat hem 

vanuit de samenleving wordt 

aangereikt, is Groen Links- ná het 

CDA- feitelijk wel de laatste partij 

die zulk een Quick Scan behoort 

uit te voeren. 

Zéker na de vernederende afgang van de PvdA, die zich 

compleet door neoliberale barbaren liet aanranden, 

verkrachten, uitbenen en als scharrelvlees vermarkten, had 

Jesse er beter aan gedaan om de Rucphense Gidsen op te 

trommelen en er zélf het zwijgen toe te doen. 



Want uitgekookte Edith is er de vrouw niet naar 

om zich door een rechts ogend, links lullend en 

ook nog eens onwaarheid sprekend fantastje met 

een minimaal referentiekader (tien tegen een dat Jesse “het 

kleine plaatsje Baarn” niet blindelings op de kaart kan aanwijzen) zonder 

slag of stoot in de hoek te laten drukken en tegen 

de muur te laten zetten.  

 Zodat er niet vreemd moet worden opgekeken als 

Groen Links straks in eenzelfde dodelijke spagaat 

belandt zoals de salonkliek van Diederik en 

Lodewijk 4 jaar geleden is overkomen.  

En eenzelfde lot zou ook oud veilingmeester Pechtold boven 

het hoofd kunnen hangen, want heeft D66 in het verleden niet 

ook al meermalen “heilige beginselen waaraan niet te tornen viel” 

uitgeruild tegen periodiek machtsnuffelen? 

Denk alleen nog maar aan het rampzalig 

verlopen Mooi Nederland-debacle, waarin 

de neoliberale natuur-, fauna- en 

landschapsslopers zowel D66, Groen Links 

als PvdA volledig inpakten en in de 

snoeihouthakselaar lieten verdwijnen.  

Dit zou maar zó een vernietigend vervolg kunnen krijgen als 

Pechtold en Klaver een pact sluiten met Rutte en Buma zijnde 

de roverhoofdmannen van inherent criminele syndicaten.  

Daarom dient men zich terdege te realiseren dat de natuur, 

flora en fauna het onschatbaar waardevolle, onvervangbare 

en gemeenschappelijke eigendom zijn van alle Nederlanders. 

Liberale en confessionele minderheden hebben daar met hun 

totalitaire vernietigende klauwen vanaf te blijven! 



Maar er is méér dan ons verontrustend 

gemarginaliseerde natuurbezit om ons 

zorgen om te maken en daarom roepen we 

nog maar eens wat Pechtoldseriaanse 

programmapunten in herinnering, die 

dankzij de eeuwigheidswaarde van het 

geschreven woord zullen blijven beklijven!  

Het is tamelijk doorzichtig om beginselen 

die het proefondervindelijk bij de kiezer 

“niet goed doen” bij volgende gelegenheid 

onvermeld te laten of te maskeren en dit 

bewijst dat D66 een gewone rechtse partij 

is met een ongezonde hang naar 

zelfredzaamheid en een moratorium op referenda!  

Maar nog veel manischer is het blinde 

vertrouwen in “Brussel”, “Frankfurt” en de 

ons op totalitaire wijze door de strot 

gedouwde Euro en Europese Grondwet. Dat 

heeft immers allemaal geen snars van doen 

met waarachtige democratie en balanceert 

al jaren op de grens van dictatorschap.  

Dit wordt duidelijk verwoordt door Jean-

Claude Juncker, die exact uitlegt hoe de 

zogenaamde Brusselse democratie werkt.  

Men moet, als zichzelf democraat 

noemend nazaat van Hans van Mierlo’s 

erfgoed, wel erg ver van het padje geraakt zijn om dergelijk 

totalitair handelen te vergoelijken en er zelfs naar te streven 

om deze dictatoriale macht almaar verder uit te breiden.  



Dit gezegd hebbende geeft het een 

uitermate slecht gevoel, dat het bij de 

dag levende confessionele stemvee 

kansen creëerde waarmee Buma en 

zijn natuurvijandige achterban de 

primitieve koers van Henk Bleker 

lijkt te kunnen gaan voortzetten, zei 

het een aantal toontjes lager dan 

tijdens Rutte 1.  

Omdat de machtsgeile Buma (die zich er toe 

verlaagde om tijdens zijn campagne onnozele kinderen 

te misbruiken als stemtrekkers) er waarschijnlijk 

geen benul van heeft wat het CDA vanaf 

2002 aan staatsrechtelijke misdrijven 

tegenover onze bedreigde en vertrapte 

natuur op de kerfstok heeft (nogmaals: dit is 

allemaal tot in detail na te bladeren in de Handelingen der Tweede 

Kamer), lijkt het cruciaal dat Pechtold en 

Klaver in zulk een coalitie een front vormen en zich niet laten 

overrulen door VVD en CDA.  

Dat lijkt onmogelijk, omdat een kabinet 

geacht wordt over alle dossiers eenstemmig 

te zijn, maar juist dit vanzelfsprekendheids-

monstrum dient met wortel en tak uit ons 

hele staatsbestel gebeiteld te worden. 

We hebben ten slotte niet voor niets een parlement met 150 

gekozen volksvertegenwoordigers en als er binnen een coalitie 

geen eenstemmigheid is dan dient – ook zónder kabinetscrisis 

- de oppositionele meerderheid uitsluiting te geven.  

We zijn immers niet voor niets en parlementaire democratie!  



 Het blijft kennelijk voor CDA en VVD erg moeilijk 

om te beseffen, dat het getuigt van een 

beangstigende graad van egoïstisch nihilisme, om 

in een landje met een oppervlakte van amper 34.000 

km² waarop 17 miljoen mensen leven en dat jaarlijks door 

vele tientallen miljoenen buitenlandse toeristen wordt 

bezocht, het onschatbaar waardevolle kapitaal van onze 

Natuur en de Inheemse Flora en Fauna door enkele 

tienduizenden barbaren te laten uitbenen in plaats van dit te 

koesteren. Dat is namelijk een kwestie van beschaving! 

CDA en VVD zijn al decennialang toonzetters en koplopers in 

het zaaien van haat tegenover alles wat ons kleine land al 

eeuwenlang uniek maakt in de wereld en waarvan de 

financiële waarde al een halve eeuw geleden ongevraagd 

vanuit het CBS werd gekwantificeerd als zijnde ons meest 

waardevolle nationale kapitaal: natuur, landschap en de 

daarvoor karakteristieke en specifieke levensgemeenschappen.  

Zowel de wetenschappers die het vermetele lef hadden om 

zulk openbarend onderzoek uit te voeren als de natuur, de 

landschappen en de levensgemeenschappen van toen, zijn 

inmiddels dankzij CDA en VVD vrijwel compleet uitgeroeid. 

Want er is geen maat op het onbenul en de hersenloosheid van 

confessionelen en neoliberalen, die ons land jaar na jaar 

almaar verder uitbenen en daarmee de allergrootse vijanden 

zijn van de 17 miljoen landgenoten die op onze postzegel 

moeten leven, wonen en werken.  

Dáárvan zouden alle politieke partijen en hun gekozen 

volksvertegenwoordigers tot in ieder vezel doordrongen 

moeten zijn!  



Intussen onderhield Edith zich ook met Kees van der Staaij, 

die als mannenbroeder steevast niet alleen de Bijbel maar ook 

andere verderfelijke literaire werken met zich mee zeult en 

meteen zijn gram spuide over het zondige wetsvoorstel van 

D66, dat hij vol geestdriftige gramschap uitspreekt als 

Wetsvoorspel Klaar Leven. 

Dit is weer zo’n moment waarop nuchtere en gezonde 

Nederlanders zich afvragen wat een reformatorische griezel 

anno 2017 nog te zoeken heeft in het machtscentrum van onze 

seculiere regeringsechelons en hoe het in vredesnaam 

mogelijk is dat sektarische idee-fixe aanbidders zoals SGP, 

CU en CDA niet allang constitutioneel verwijderd zijn en voor 

eeuwig mogen galmen in de politieke ban-kerkers. 

Buitendien: wij hebben in dit land een constitutionele 

vrijheid van drukpers en meningsuiting en de vergaderzaal 

van het parlement is geen voorleeskamer waarin primitieve 

artefacten hun gal kunnen spuwen over teksten die het 

bevattingsvermogen te boven gaan, of kamerbreed promotie 

mogen maken voor hun van hypocrisie walmende 

geschriften. 

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar zélfs 

daarmee weet van der Staaij op ongehoorde wijze een loopje 

te nemen, zoals bleek uit zijn walgelijke visie op aanranding, 

verkrachting en abortus na ongewenste zwangerschap: zaken 

die onlosmakelijk verbonden zijn met zwarte kousen milieus.  



 

Zonder blikken of blozen beweerde de SGP-voorman dat 

vrouwen aanranding en verkrachting meestal aan eigen 

gedrag te wijten hebben en dat afbreken van een ongewenste 

zwangerschap zondig en tegen Gods wil is.  

En zoiets treedt parlementair op als Volksvertegenwoordiger!  

Ook zijn ziekelijke kijk op euthanasie hoort niet thuis binnen 

enig echelon van ons Openbaar Bestuur en is exemplarisch 

voor de exorbitante graad van bekrompen primitivisme, die 

kenmerkend is voor alle confessionele gezindten in onze 

Calvinistische fatsoenverkrachtingswoestijn.  

       

 

      

Want vergist u zich niet: de voorman van de Christen Unie 

Gert Jan Segers staat zich er altijd luidruchtig op voor dat 

hij wel zes jaar buitenlandervaring opdeed in Egypte, maar 

zegt er nooit bij dat hij daar was als zendeling om heidense 

andersdenkenden te bekeren tot zijn eigen discutabele religie. 

Hiermee wil geen slecht woord gezegd zijn over Segers als 

mens noch over de morele integriteit van de Christen Unie, 

maar zending en zieltjeswinnen zijn monstra die beschaafde 

weldenkende mensen al eeuwenlang achter zich gelaten 

behoren te hebben. 

Daarom – het zei nogmaals gezegd – horen in een 

Constitutioneel Seculiere Samenleving kerk en staat 

hermetisch van elkaar gescheiden te worden en aangezien dat 



het einde zou betekenen van het in onwaarheid, 

huichelachtigheid en machtsmisbruik zwelgende CDA, zou 

daarmee in één klap aan talloze civilisatoire 

maatschappelijke verwordingsproblemen een barmhartige en 

broodnodige genadeslag uitgedeeld worden.  

        

Daarom is het uitermate bemoedigend dat Kees van der 

Staaij het initiatief genomen schijnt te hebben, om een 

reformatorische wisseltrofee in te stellen die, tot het moment 

waarop confessionele onpolitiek bij Wet verboden zal worden, 

wekelijks kan worden uitgereikt aan de belijdende politicus 

die het ambt van openbaar bestuurder met onzinnige 

moralistisch-stichtelijke prietpraat bezoedeld heeft.  

Of erger!  

De met galnoteninkt geschreven 1238 pagina’s tellende tekst 

is na te lezen op de website van Van der Staaij, die om 

begrijpelijke redenen niet opengesteld is voor damesbezoek.  

 



 

Vanzelfsprekend onderhield Schippers zich ook met 

Marianne Thieme die op weg naar het gesprek in de 

wandelgangen bijna omver werd gelopen door Kees van der 

Staaij, die zich hardop afvroeg waarom de goede oude tijden 

van Bas van der Vlies toch zo snel vervlogen zijn, toen 

vrouwen nog gewoon aan het wasbord en voor het fornuis 

stonden, achter de kinderwagen liepen of bruut door hun 

echtgenoot misbruikt werden.  

Al heette dat toen nog: “voldoen aan de echtelijke plicht!”  

Dat was in de tijd dat alles nog in handwerk gebeurde en 

kom daar tegenwoordig nog maar eens om ……. 

Moderne boeren – ook en vooral als zij 

belijdend Gristen zijn - lopen immers 

voorop in de mechanisatie van het totale 

agrarische arbeidsproces en daar komt 

absoluut geen handwerk meer aan te pas. 

Tijd is geld en geld stinkt alleen maar als 

je er aan snuffelt: net als een dameszadel, 

- verband of -directoire. 

Een stinkende pesthekel hebben zijn stoere 

mannenbroeders dan ook aan die wulpse 

lichtekooien van de PvdD en hun bio-gedoe. 

Daar valt geen droog brood mee te verdienen!  



                                                       

        

 

 

 

Uiteindelijk slaagde Marianne er in om ongeschonden akela 

Schippers te bereiken en uit te leggen, dat de PvdD allerminst 

een one issue partij is en dat de beleidsvelden al jarenlang 

naast dierenwelzijn en plezierjacht het hele groene spectrum 

van natuurbehoud, milieuhygiëne, biodiversiteit, energie, 

klimaat en voedselveiligheid omvatten. 

Deze beleidsvelden haken allemaal op 

elkaar in en staan dikwijls zelfs in nauwe 

relatie tot het maatschappelijk welzijn en 

de volksgezondheid, al wordt dat vaak al 

dan niet moedwillig verzwegen. 

Marianne wijst er met klem op dat de 

biologische veehouderij niets van doen heeft 

met zweverig geitenwollensokkengedoe en 

op alle fronten economisch een veel hogere 

rentabiliteit kent dan de zogenaamd 

gangbare methoden, die roofbouw plegen 

op natuurlijke hulpbronnen en het milieu 

en klimaat ernstige schade toebrengen.  

Omdat haar partij een flinke zetelgroei boekte en klimaat -

verandering hoog op de agenda staat, is de PvdD een niet te 

negeren partner voor partijen met een analoog programma.  



Maar ook op het gebied van volksgezondheid blaast de PvdD 

voortaan een stevig deuntje mee en het is maar de vraag of 

akela Schippers daar wel blij mee zal zijn.  

Want haar totaal ongefundeerde actie om homeopathie de nek 

om te draaien ten faveure van de farmaceutische mega-

industrie moge dan geheel in lijn zijn met de verwerpelijke 

neoliberale machinaties om ten koste van alles het “grote 

geld” ter wille te zijn, maar staat op uitermate gespannen voet 

met de gewetensvolle taak en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de bewinspersoon van 

Volksgezondheid.  

Ook de meer dan onderkoelde toon en lichaamstaal waarmee 

Schippers uit handen van twee longartsen kennis nam van 

een nieuw manifest, waarin de al tientallen jaren geleden 

bewezen verderfelijkheid van roken versus het ontstaan en 

accumuleren van longkanker opnieuw klip en klaar over het 

voetlicht wordt gehaald, spreekt boekdelen over de 

dubbelhartigheid van deze minister.  

 

 

 



 

Wij bevroeden dan ook, dat er een lineair verband bestaat 

tussen beide solide wetenschappelijk onderbouwde acties 

tegen Schippers en het feit dat zij onlangs kenbaar maakte 

niet als minister terug te zullen keren in een volgend kabinet.  

Vraag is dan wél, of een demissionair bewindspersoon tegen 

wie in twee van haar beleidsdossiers 

gegronde vermoedens of zelfs 

aanwijzingen van ongeoorloofde 

belangenverstrengeling lopen, wel de 

juiste persoon is om verkennende en 

mogelijk andere werkzaamheden te 

verrichten ten behoeve van een nieuw te 

vormen coalitie. 

Met die vraag willen wij de beide leading 

ladies van de PvdD niet lastig vallen. 



Zo dienen zich dus al meteen donkere wolken aan boven deze 

fonkelnieuwe formatieperiode, want zelfs een rottevisventer 

als Mark Rutte zal toch beseffen dat een gids, akela, pré-

informateur of welke kreten men er bij de VVD nog meer voor 

het verkennerschap heeft liggen, in de allereerste plaats 

volkomen onbesproken dient te zijn.  

Daarvan is bij Edith Schipper echter absoluut geen sprake!  

          

 

 

 

 

 

Partij kiezen voor kankerverwekkers en farmaceutische 

geldwolven en tegelijk onwelgevallige sectoren in de wielen 

rijden, scoren in onze optiek erg laag op de schaal van 

Zorgvuldig en Verantwoord bestuur, maar daar kijken salon- 

criminele neoliberalen duidelijk anders tegenaan. 

Daarom is het ook zo goed, dat de verkiezingsuitslag geen 

zicht biedt op voortzetting van het uitbeenbeleid van Rutte 2, 

maar dat er in samenspraak met andere partijen naar een 

verantwoorde en werkbare regeringsconstructie gezocht zal 

moeten worden. 



Het is Godsonmogelijk dat dit al in amper vier werkdagen te 

fiksen zou zijn, zoals het NOS-journaal op donderdag 23 

maart ons probeert wijs te maken, maar aan alles waaraan 

de fingerprint van opdrachtgever Rutte kleeft is GROTE 

HAAST al jarenlang het verbindende kenmerk. 

Echter: haastige spoed is zelden goed!  

         

 

Daarom kan de zetelwinst van de PvdD wellicht heilzaam 

gaan werken, want politieke windvaan Rutte liet al weten dat 

Klimaat nu eensklaps hoog op de neoliberale agenda staat en 

dit is ook een topic van Marianne en Esther en van meer 

partijen waar de VVD moeilijk omheen zal kunnen. 

Het klimaat vormt ook een mooie mogelijkheid om het CDA 

kalt te stellen, zodat Buma een krakeling van eigen deeg 

tussen de brede kaken zou kunnen gaan vermalen. 

Dat klinkt dan ongeveer als afbrokkelende gletsjers!  



Wij zijn echter nog lang niet klaar met 

Edith Schippers en het Dossier 

Homeopathie biedt daarvoor cruciale 

invalshoeken. 

Om te beginnen is daar Mahatme 

Ghandi die al in het begin van de 

vorige eeuw vaststelde, dat de in 

de 18e en 19e eeuw ontwikkelde 

Homeopathie een veilige, zeer 

effectieve en bovendien goedkope 

tak van geneeskunde was die 

bovendien zeer breed toepasbaar 

bleek te zijn.  

Ook in die tijd waren er uiteraard kwakzalvers en 

ladelichters die misbruik maakte van de geneeskunde, maar 

het is te krankzinnig voor woorden dat een Nederlandse 

minister van volksgezondheid die ervoor verantwoordelijk is 

dat de zorg voor miljoenen mensen bijna onbetaalbaar is 

geworden, anno nu (i.c. onder Rutte 2) de Homeopathie 

schaamteloos als kwakzalverij durft te verketteren.  

Mogelijk is er hier dus sprake van een neoliberale coupe om 

onwelgevallige concurrentie uit te schakelen.  

Immers: zoals gezegd bestaat de Homeopathische 

geneeskunde tot volle tevredenheid van miljoenen patiënten al 

ruim twee eeuwen en er is nauwelijks enige 

verbeeldingskracht nodig om te beseffen, dat er door de 

mondiale verkoop van veelal billijk geprijsde Homeopathische 

geneesmiddelen, een substantieel marktaandeel aan de 



grijpgrage klauwen van farmaceutische concerns onttrokken 

blijft. 

Omdat bekend is dat de farmaceutische industrie zich al 

sinds jaar en dag bedient van listige praktijken om met 

gezagsondermijnende methoden de omzet van geneesmiddelen 

en ziekteremmers op te krikken, zoals bijvoorbeeld door het 

(doen) uitzaaien van ziektekiemen of het verspreiden van 

geruchten over op handen zijnde pandemieën, is het niet 

onwaarschijnlijk dat ook de plotselinge mondiale aanval op 

de homeopathie in dit licht beschouwd moet worden.  

 

 

 

 

 

Het is dan ook essentieel in dit dossier, dat de Zwitserse 

regering op 29 maart 2016 het officiële standpunt bekend 

maakte, dat Homeopathie als gelijkwaardig aan 

conventionele geneesmiddelen beschouwd dient te worden. 

Dat Schippers al jarenlang lijdt aan neoliberale tunnelvisie 

was bekend, maar aangezien zij met haar besluit 

Homeopathische medicatie uit het verzekeringspakket 

verwijderde zal ten spoedigste boven tafel moeten komen, op 

welk aantoonbaar en bewijsbaar wetenschappelijk onderzoek 

zij dit vérstrekkende besluit heeft gebaseerd. 

De VVD heeft namelijk allang ieder vertrouwen in deugdelijk 

en deugdzaam beleid volledig verspeeld!  



Daarover kan natuurlijk ook Henk Krol een boekje 

open doen, want de manier waarop de beide 

kabinetten Rutte – bijgestaan door achtereenvolgens 

CDA en PvdA – van de pensioengerechtigde leeftijd, 

het pensioen- en de ouderen- en gezondheidszorg een 

zwijnenstal maakten, heeft onze Verzorgingsstaat 

veranderd in een liberaal-egoïstische puinhoop, die 

een geciviliseerde natie onwaardig is. 

Daarom is het erg jammer dat Henk op een vitaal 

moment opnieuw een van zijn befaamde 

uitglijders maakte, want ons contingent actuele 

en aankomende bejaarden verdient een solide en 

niet te negeren bestuurlijk platform in zowel ons 

parlement als in de senaat. 

Met vier zetels is daarvan nu wél de fundering versterkt. 

Want het is natuurlijk van de krankzinnige, dat neoliberale 

zultkoppen lasterlijke onzin verspreiden als zouden 

gepensioneerden teren op het geld van hardwerkende jongeren 

die door de bank genomen niet eens pensioenpremies 

afdragen en van de ene naar de andere flexjob hoppen. 

De vele malen harder werkende naoorlogse generatie en die 

van hun ouders, die beiden daadwerkelijk onze welvarende 

verzorgingsstaat hebben opgebouwd, droegen hun werkzame 

leven lang maandelijks een dagloon af aan pensioenpremie: 

en dat ruim 40 jaar lang! Daarnaast werd via de 

salarisafrekening en omzetbalans ook levenslang de premie 

AOW en Sociale Volksverzekeringen ingehouden.  



 

 

 

 

Het is dus misdadig als neoliberale politici van het Zijlstra-, 

Blok en Rutte-slag volstrekte onzin en botte leugens 

uitkramen over parasiterende pensionada’s, maar deze 

neoliberale humbug wordt wel gevreten door de hersenloze 

achterban van dit verderfelijke egoïstenconglomeraat. 

Henk Krol kan het niet vaak genoeg herhalen: pensioen is 

geen cadeautje maar uitgesteld loon waar levenslang voor 

gewerkt is en dat jaarlijks geïndexeerd behoort te worden, 

zoals er immers ook al tientallen jaren lang beleggingsprofijt 

van is getrokken door het pensioenfonds. 

Maar Henk vergeet er nog bij te vertellen, dat ook voor de 

AOW via de loonbelasting levenslang premie is betaald, zoals 

dat feitelijk ook geldt voor de maandelijkse afdracht van de 

premies volksverzekeringen. 

Daarom dient dan ook het eigen riscio in de Zorg 

onmiddellijk te verdwijnen en zou de ten onrechte geleden 

schade door veroorzakende regeringspartijen (in casu VVD, 

PVV, CDA en PvdA) dienen te worden vergoed.  

Niet uit gemeenschapsmiddelen, maar uit de eigen kas!  

Dat zou het politieke landschap er al direct stukken 

leefbaarder op maken!  



 

Ter rechterzijde verschijnen er nu in de plenaire zaal twee 

nieuwe gezichten die behoren bij de verkozenen van het 

Forum voor Democratie, waarvoor Jort Kelder bedankte 

omdat hij de lijsttrekker arrogant en autoritair vindt.  

 

 

 

 

 

 

Dat is eigenlijk jammer, omdat Jort beslist een goede 

stemmentrekker zou zijn geweest en zijn aanwezigheid in de 

nieuwe fractie Thierry Baudet er voortdurend op zou 

attenderen, dat het aan flarden schieten van wilde dieren een 

afstotelijk en verwerpelijk tijdverdrijf is, dat uitsluitend door 

moreel en geestelijk gestoorde wrakken wordt gepraktiseerd. 



Toen Baudet er dan ook kondt van deed dat hij zijn vleugel in 

de fractiekamer wilde plaatsen, vroegen wij ons direct af of 

dat een ganzen-, eenden-, duiven-, fazanten- of wellicht zelfs 

een clandestien afgeschoten houtsnipvleugel zou zijn. 

Want het lijkt ons ongepast om in het centrum van het 

landsbestuur aldoor naar Für Elise te moeten luisteren en het 

is dan ook verstandiger om vanaf die werkplek registers vol 

politieke noten te gaan kraken, die bést keihard mogen 

doorgalmen in de Binnenhofse wandelgangen. 

Of Theo Hiddema dan al dan niet zijn kroonluchters heeft 

opgehangen is van later zorg.  

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Wij houden ons immers nooit met trivia bezig!  



Daarom beëindigen wij deze 

Binnenhofse verkenningsronde met 

de partij die altijd op de bres staat 

voor dossiers die cruciaal zijn voor 

een beschaafde samenleving, maar 

die ook nu weer naar de oppositie 

gemanoeuvreerd lijkt te gaan 

worden. 

Dat is volstrekt ten onrechte, want de SP kan al sinds haar 

ontstaan op sociaal-maatschappelijk niveau zowel als voor 

wat betreft de zorg voor milieu, 

natuur, biodiversiteit, 

voedselveiligheid, volksgezondheid en 

veel meer kernpunten van een 

geciviliseerde samenleving, als 

sieraad in de vaderlandse politieke 

megastal worden beschouwd. 

Daarom deed Jesse er veel beter aan om nauw samen te 

werken met deze partij en het salon-socialistische rapaille van 

Asscher cum suis zoveel mogelijk te mijden.  

Want wáár PvdA, dáár woordbreuk en kiezersbedrog!  

Hoewel Emil Roemer een heldere, betrouwbare en 

amicale leidsman is, wil het echter maar niet lukken 

om de partij tot volle wasdom te brengen. 

De oorzaak daarvan lijkt vooral te liggen in het feit, 

dat de natuurlijke achterban van de SP zich meer 

voelt aangetrokken door programmapunten die in 

beton zijn gegoten en waarop niets valt af te dingen. 



Bovendien schrikt men terug omdat bij eerdere progressieve 

verkiezingsuitslagen de grote zetelwinst niet kon worden 

omgezet in kabinetsdeelname.  

Dan loopt men weg: desnoods naar de PVV!  

Van de andere zijde bleek in de jaren 2008 – 

2010 dat de tomeloze energie en gedrevenheid 

van fractievoorzitster Agnes Kant –specialiste 

op het gebied van gezondheidszorg en 

medicatie – en de vaak zeer scherpe toon van 

het debat, eerder kiezers afschrikten dan 

aantrokken. 

Maar dat is alweer bijna 7 jaar geleden. 

Inmiddels is men wel gewend 

aan pittige debatten op het 

scherp van de snede en raken de kiezers in 

toenemende mate uitgekeken op al die kleurloze 

mannen in grijze en donkerblauwe pakken met 

slabber en gaatjesschoenen, die nagenoeg 

allemaal hetzelfde vocabulaire ten gehore 

brengen. 

Daarin schuilt een groot deel van Wilder’s populariteit: 

eenzelfde romp op benen, maar een gans andere output! 

De SP zou dus eens moeten proberen om weer een vrouw aan 

het roer te zetten. 

Met een fikse dosis spirit en het juiste verhaal zou dat 

wellicht wonderen kunnen verrichten!  

            



         Dé les van 15 maart 2017  

 

 

 

 

 

      

        Den Haag: Doe er wat mee!  

  

Spotvogel / De Faunarecherche, 25 maart 2017  


