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In Deze Week geen dichtsel maar een drietal schetsen waar ik u graag bij wil betrekken. De
tekst geeft u de toelichting.

Deze tekening kan gewijzigd worden, potlood nicolaas november 2020.

Deze tekening geeft een beeld van de molens bij het plaatsje Kinderdijk. Zij
geven prachtig weer wat uniek is voor ons Nederland. Denk niet alleen aan
molens maar ook de Wadden eilanden, boerderijen, Veluwe en ander
natuurschoon. Het is een erfenis en moet, vooral in deze tijden gekoesterd
blijven worden. Vaak hebben dit soort molens eeuwen gestaan en
onderstrepen daarmee dat men vroeger al wist wat echte duurzaamheid
voorstelde en was.

Dag onherstelbaar Nederland. Oost Indische inkt. Kan niet veranderd worden. Nicolaas 2020.

Deze tekening vraagt een niet verdiend langer verhaal. Het is de krankzinnige
verbeelding van energie opwekking in de nabije toekomst. Al jaren wordt hier
tegen geprotesteerd door actiegroep als de Nimby’s. Nimby staat voor Not in
my backyard. Zij zijn wel voorstanders van zonnen energie via daken van huizen
en toch al lelijke gebouwen. De minister Wiebes die voor deze verwoesting van
ons leef klimaat verantwoordelijk is moet gestopt worden met zijn krankzinnige
ideeën. Het is onbegrijpelijk dat één persoon binnen enkele jaren zo
verwoestend te keer kan gaan.
Mag ik u herinneren aan zijn afhandeling van de schade aan de Groninger
woningen.
Mag ik u herinneren aan zijn vol gas acties bij het: Heel Nederland van het gas
af.
Mag ik u herinneren aan de bouw van een windpark in Noord Holland, waar de
Noord Hollandse bevolking groene energie beloofd wordt en nooit zullen
krijgen. De toekomstige opbrengst van de windmolens is al verkocht aan
Amerikaanse multinationals.
Mag ik u herinneren bij zijn idiote idee heel Nederland aan de warmte pompen.
Wie stopt dit en in het bijzonder deze minister met zijn kretologieën.

Deze voorstellende gedachte kan gewijzigd worden. Potlood nicolaas november 2020

Dit is de idee om duurzaam wat duurzaam is te behouden, waterhuishoudingen
kunnen met ouderwetse gemodificeerde molens veel van de Nederlandse
waterhuishouding overeind houden. Andere energie dan fossiel of gas kan op
termijn vervangen worden Waterstof en / of kern energie. Technische
problemen moeten niet onder de grond gestopt maar op gelost worden.
De boer kan en moet de boer zijn en zijn waarde moet opnieuw vast gesteld
worden. De positieve invloed van de boert op het klimaat en leefmilieu is altijd
groot tot zeer groot geweest.

Bovenal moeten we niet opgejut worden door de tijd. De tijd is in ons voordeel,
in de tijd kunnen de technische problemen door de echte ingenieurs op gelost
worden. Stuur onze minister van economische zaken terug naar de
schoolbanken. Dan is het niet erg als hij er naast kleunt.
Nederlanders kom in actie, u wordt door onze bestuurders afgeleid met de
problemen rond het virus. Intussen wordt door lieden zoals minister Wiebes
gebruik gemaakt om kretologieën door te drukken. Dit wordt al jaren
aangemerkt met; “Repressieve Tolerantie’’.
Er moet met al onze kennis gewerkt worden aan de kernenergie en
waterstoffen, resten technische problemen, technische problemen kunnen en
moeten opgelost worden.
Waar is de echte liberale VVD gebleven. Kom uit de linkse hoek waar je weg
gekropen bent. Veel kiezers zij al gevlucht naar wat genoemd wordt
populistische partijen.
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