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VERKIEZING SPELLETJES
Soms duurt het vele kalenderjaren.
Dat een groot probleem komt bovendrijven.
Door het doorzetten van geweldenaren.
Hopelijk hun werk zal beklijven.
Politieke slimmerds die het bestaan.
Vaak met stiekem spel voor het eigen.
Met verkiezing caravaan komen zij aan.
Om het torentje als machtszetel te verkrijgen.
Het CDA brengt ene Wopke in beeld.
Die in de verkiezing smederij mag smeden.
Op het aambeeld aan het eigen afgodsbeeld.
Omzicht en de Jonge achter Wopke aan mogen treden.
Dat tweetal werkend aan de crisis zaken.
Wopke voelt zich al de leider.
Eigent de mooie ,van collega’s hun resultaten.
Pieter en Hugo blijven geschikt als bijrijders.
Der verkiezingen die niet meer terug zijn te draaien zullen de vele aanloop
fouten onderstrepen, welke in het afgelopen jaar zijn gemaakt.
Er zijn nooit zoveel , 37 in getale, partijen in geschreven.
Er zullen maanden van gereutel en onzinnig handjeklap de noodzakelijke
voortgang van :
De corona crisis, de economische crisis, de mensonterende toeslagenaffaire,
het herstel van het bestuursrecht.
Als fouten stapelende in de beerput verdwijnen.
Deze coalitie heeft , zeker met inspanningen, gewijd aan het oplossen van niet
op te lossen problemen. Alle gestarte projecten waren gedoemd als
stochastische projecten te verdwijnen.
Stochastische projecten zijn projecten waarvoor een uitkomst met zekere
betrouwbaarheid niet te definiëren valt. Anders dan voorspelbare natuurlijke
processen. De optredende stochastische variabelen zijn in grote getale over ons
heen gekomen .Het intellect laat de leiders van dit soort processen in de steek.

Edoch, er is wapening en sturing te vinden bij ervaren statistici en ervaren
leiders bij defensie, multinationals en onze huisartsen.
De verantwoordelijke ministers hebben in den beginne door onwetendheid en
door hoogmoed de zo eenvoudige raadgevingen niet willen aan nemen. Niet
jammer, verschrikkelijk. Er zijn wel een paar knappe meisjes en jongens bij onze
overheid. Toegeven dat je in de kinderschoenen staat bij dit soort gigantische
processen had een beeld van intelligentie kunnen geven.
De komende maanden zitten we niet op broekenmannetjes en
broekenvrouwtjes te wachten om de komende ons weer verrassende
stochastische variabelen op te lossen.
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