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Onder druk ?

Wandelend langs twee jaar terug geknotte
knotwilgen en een grote treurwilg, onder de
indruk van de alweer prachtige kruinen en
lange schitterend twijgen, die geen treurnis
mar schoonheid en blijdschap in mij doen
opwellen. Schitterend, zeker na de
zinderende hitte en de hemelse douche over
dit moois.
Overdenkend voorbij gegane gebeurtenissen
welke middels de media over ons uitgestort
worden.
Als eerste overdenking vond ik de aan
kondiging van een groot investering instituut,
het percentage vrouwen in het
topmanagement te voorzien van een quotum,
In 2030 moet minstens 30% vrouw
vertegenwoordigt zijn bij het topmanagement.
Aansluitend een bericht over de rechtspraak
in Nederland waaruit blijkt dat 60 % van de
rechters een vrouwspersoon is, mooi toch.

Is het aan te raden het stellen van quota voor
dit soort zaken naar de afvalbak te verwijzen,
en de vrouwen zelf op eigen wijze hun plaats
en carrière te laten invullen,
Bedenkend de uitspraak van Harry Mulisch;
“Een vrouw zal geen Einstein worden, maar
kan wel “een Einstein baren”.
Laten wij allen een rechtvaardige beloning
voor gelijke prestatie bij mannen en vrouwen
borgen. Dat is een prioriteit die niet met de
mond beleden moet worden maar kei hard en
snel, niet door werk- en stuurgroepjes nog
weer eens bekeken moeten worden maar
eisen en doen. Of moeten vrouwen zichzelf
naar Jeanne Dark transformeren.

Het tweede voorval dat ik overdacht,
heeft de niet mis verstane, ons
overkomen hitte, in een paar dagen ons
dichter bij het klimaat denken gebracht.
Een wonder daarbij mag worden
genoemd dat door onze weer goeroes het
te overkomen warmteproces was
voorspelt.

Als nieuwsjagende aasgieren stortte een
grote, zware massa media, pers en
televisie, op de te verwachten
temperatuurstijging alsof het een
jaarlijks weerkerende hitte strijd is
waarbij de meest hitte bestendige
gemeente in den lande het podium met
goud mag beklimmen. Voor zilver en
brons is er geen ruimte op hun
gecreëerde podium beschikbaar.
Het summum van aandacht trekkende
hoogste temperaturen ooit, ook de media
vecht een strijd om de eerste plaats, was
het dagblad met de voorpagina geheel
gevuld met de kaart van Nederland en 32
plaatsen met gemeten temperaturen.
Uiteraard won Gilzerijen, niet met stip,
maar met gouden ster, en temperatuur
van 40.7 graden,
Waarom niet eenvoudig een tabelletje als
volgt;
Eilanden noord Friesland Groningen

Hoog 37,9, Laag 29,2, gemiddeld 32,8
graden
Midden Nederland. Zonder achterhoek.
Hoog 39,6, Laag 36,1, gemiddeld 37,6
graden.
Zeeland Brabant
Hoog 40,7, Laag 40,2, gemiddeld 40,4
graden.
Als je dit goed bekijkt dan kan de titel
van het kranten bericht; “Heel Holland
bakt”, wat genuanceerder bekeken
worden.
Het was wel warm, dat was het.
Wetenschappers zullen zeker op
verantwoorde wijze de grote hoeveelheid
materiaal, meer dan alleen cijfers,
statistisch onze beleidsmakers
conclusies en verwachtingen aanreiken.
Dan kan er op dagblad papier bezuinigd
worden.
Mooi mee genomen als de persgoeroes
groen willen denken.

Mijn derde gedachte omzwerving is voor
mij in ieder geval moeilijk te
omschrijven.
Wij weten van vroeger, miljoenen jaren
terug, zelfs meer nog veel te omschrijven
door metingen van de aardlagen en
bijzondere technieken. De bewijzen voor
veel stellingname zijn wetenschappelijk
verantwoord
Aanwezig en veel is begrijpelijk en via
Google en Wikipedia zelfs voor leken
voorhanden.
Ook is de wetenschap zeer ver met het
verkennen van het heelal en kan ons
uitleggen, wel een moeilijk onderwerp,
over kometen en nog meer miljoenen
lichtjaren van ons verwijdert.
Beiden fenomenen zijn gericht en maken
ons bekend met wat was, het verleden.
Helaas weten wij weinig over de
toekomst, het is niet mogelijk tastbaar,
bewijsbaar, een decennia vooruit te
kijken, zelfs de statistische technieken

verhogen percentages waarschijnlijkheid
bij iets verdere toekomst.
Bevolking aanwas dat zich laat
kwantificeren met een plots optredende
curve, ook wel de hockeystick genoemd,
die op korte termijn in een catastrofe
kan eindigen, door een niet te
voorspellen gebeurtenis.
Ik weet het niet, u wel, nee toch, of ben
ik voor het denken in de toekomst alleen.
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Graag wil ik een gedichtje ter
overdenking meegeven.
Wij groeien vast in tal en last,
Met afgeworpen dogma’s, zie ons gaan.
Wetenschap de vervanger van Bijbelvast.
Grijpen macht om voort te bestaan.
Om economie wille, lijkt paradoxaal.
Spelen wij schaak maar wel simultaan.
Stiekem doorgaan met het ego verhaal.
Egocentrisch de geboorte beperken.
Multinationals gedenken de armen

immigranten alleen de sterken.
Christenen en socialen tonen erbarmen.
Importeren nieuwe dogma’s
groeiend vast in tal en last.
Hier helpt geen sychrofraas. (1
Bevolkingsgrafiek gelijk de hockeystick,
die eindigen kan als een ontplofte aap.
Homosapiens met te veel en te dik.
Eindigend in de toekomstslaap.
miljarden jaren, nieuw leven is geboren,
vinden fossielen vast in tal en maten.
De resten die aan ons behoorden.
De rest fossielen van de Kaninefaten. (2
(1 Sychrofaas, edelsteen tegen stress
(2 Kaninefaten hier bedoeld als de
oorspronkelijke Nederlandse bevolking.
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