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Weet uw plaatsen.
Corona covid-19
Zo ging het even in het vorige jaar. Halleluja, het gaat de wetenschap gelukken
binnen twaalf maanden een virus te ontwikkelen, dat meestal achttien
maanden vraagt.
Helaas, ontwikkelen, produceren, verkopen, distribueren, zijn
stappen in het proces van idee naar de afwachtende massa. Daar hoort in mee
genomen de context gevormd door; de technieken, de logistiek, de politiek, het
sociale klimaat. Dat alles kan nooit binnen twaalf maanden voor elkaar komen.
De lessen van de Japanners, na de tweede wereld oorlog, zijn wereldwijd
terzijde geschoven.
Zij leerden ons dat produceren een project moet zijn dat kwalitatief en
kwantitatief de weg als totaal proces van idee tot bezorgen bij de klant
ingebouwd heeft. Daarbij altijd de hoogste kwaliteit moet garanderen. Dus niet
een foutje mag wel. No, zero defect.
Jammer, na een decennia zalig gedijen.
Is de wereld een toonbeeld van schreien.
Een virus dat met gedisciplineerde genen.
Plots uit het niets bij ons was verschenen.
Waar is de kaptein voor de roeiers aan de galeien.
Het teloor van de rechtstaat.
De laatst, alweer geleden, decennia is een toonbeeld van het spelletje Mikado
geweest. Een handvol stokjes op de tafel uiteen laten vallen. Uit het ontstane
hoopje proberen een stokje te nemen zonder dat één van de andere stokjes
beweegt. Een vergelijkbaar gebeuren met de wetvorming in de tweede kamer,
zoveel stapelen en proberen dat je door al dat bewegen de weg bent kwijt
geraakt. Daarbij nauwlettend andere landen de les lezen over die rechtstaten
en hun wetten fabricage.
Het uitmonden in de toeslagen onrechtmatigheden met verkrachting van onze
rechtstaat, bestuurlijk recht, is vreselijk hard aan gekomen.
De twee ministers van Asch en Wiebes namen verantwoordelijkheid en stapten
op. Dat waren missers . De gehele club had op moeten stappen inclusief de
Tweede Kamer en de Eerste Kamer.
Van Asch en Wiebes hebben nooit begrepen dat zij hun kiezers populatie te
kakken hebben gezet en al veel eerder de biezen hadden moeten pakken.

Van Asch door het verkwanselen van links erf goed aan de VVD en Wiebes door
zijn populistisch spelen met ernstige zaken zoals; de bevingen van Groningen,
heel Nederland het gas af en de doordrukkerij van windmolens in Drente en
Noord Holland, waarbij de op te wekken energie niet voor de streekbewoners
maar voor buitenlandse investeerders inclusief belasting voordelen.
Wij Nederlanders met het wijzende vingertje als arrest.
Wijzen naar andere landen met onze normen van recht.
Een tsunami van rechts ongelijkheid ons overkomen.
Doet velen twijfelen hier nog te willen wonen.
Een Delta aanpak is nodig is al door velen gezegd.
Verkiezingen.
De peilingen voor de komende verkiezingen geven geen of wel leidraad voor
een aantal naar macht hongerende politici. Het is vanwege hun zucht naar
macht dat er alles aan gedaan wordt en is, de verkiezingen op 17 maart te laten
doorgaan. Om der wille van de angsten voor corona besmetting gaan de
verkiezingen drie dagen duren. Zeg maar, dat er toch wel na gedacht wordt.??
Ene mijnheer Wopke heeft om zijn doelstellingen te benadrukken, het land
vanuit het torentje te gaan bedienen, alvast uit de ministerraad geklapt over
het openen der scholen op 8 februari. Hij is daarbij minister Slob’s voortuintje
in getreden om hem ter plekke te bezeiken. Mijnheer Wopke dank zij de C.U.
mag u mee doen. Ook u mag u plaats weten.
En nu mogen we ook nog raden wie het advies van het OMT op straat heeft
laten belanden. Het kabinet is zichtbaar bezig voor ieder hunkerende
machtspoliticus een plaatsje in het nieuwe circus te bemachtigen.
Ook de onduidelijkheden richting kiezers getrouwen nemen toe.
Spelletjes, de onvolwassen spelletjes zoals geschetst doen het land geen goed.
Dat het nog mag gebeuren dat de overheid , Rutte als de leider, de peilingen
geven hem al het gezag. Dat Rutte het commando gaat geven, eerst de corona
te lijf voor minder doden en redding van de economie. Daarna het weer recht
zetten van onze rechtstaat opdat het populisme onze democratie weer kan
vergelijken. En volgend jaar valt er wat te kiezen!
Jammer, dat we moeten kiezen.
Uit politici die almaar zitten te kniezen.
Hun eigen belangen voor laten gaan.
Slachtoffers van corona en het recht laten staan.
Daardoor zichzelf degraderen tot primitieven.
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