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Het was het zomertje wel wij zullen niet vergeten.
Soms was het zo heet, dat je de temperatuur niet wilde weten.
Vroeger toen de thermometer er nog niet was.
Er over het koude en de warmte geen enkel kompas
werd de temperatuur gevoelsmatig koud of warm geheten.
goeroes zeggen dit was de heetste en droogste zomer ooit.
We werden met getallen en statistiekjes dood gegooid.
Zeker ja, sinds 125 jaar, kunnen de goeroes meten.
Van het grote zonnejaar 1540 hebben zij niet geweten.
Er wordt wat raak geïnterpreteerd en aan geklooid.

Kapelaan Christiaan Munters (Limburg 1540) schrijft;

In hondertich jaerenen ist noet heeter weeder gewest,
gelyckt is geweest en so veelen gafen de gest.
Die sommer so droge und heet,
misschien in 1000 jaar niet zo heet geweest.
Grote rivieren droogden uit van Delfzijl tot aan Triést.
Uit: 1000 jaar weer, wind en water…J. Buisman

Aardig om te weten ik heb een klik met Unilever,
een klik , hoe bestaat het, een klik for ever.
Beiden in 1929, het crises jaar, geboren en gestart.
Vanwege de dividend belasting Unilever een eenheid en toch apart.
Het doet denken aan een soap van Lever.
Na wikken en wegen worden twee bedrijven verkregen,
vanaf 2005 één directeur voor twee bedrijven er door gekregen.
Nederland nog van het dividend halster verlossen, als laatste plan,
een fluitje van een cent, hup naar Rotterdam
Het werd een toeter van een euro die zij gratis binnenkregen.
Wie het naadje van deze soap wil weten; zie Historisch Nieuwsblad oktober 2018

niet vergeten het werk van Boyan Slats Cleanup,
dees 24 jarige jeugdige fanaat met zijn groeiende fanclub,
de wereld versteld doet staan.
Hoe de vervuilings strijd technisch aan te gaan
een voorbeeld is voor grote CEO’s, met zijn club.
Nicolaas Overbeeke
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