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Blunder geblunder blunderde.
Een terugdenken en hoe je achteruit kijkt.
Naar het uitgegleden kabinet.
Hoe scheef een domme schaatser rijdt.
Het kabinet zich zelve weer overeind heeft gezet.
De verkiezingsstrijd lijkt los gebarsten.
Met weinig beweging in het veld.
Horend links en rechts de kiezen knarsen.
Er wordt nog weinig voorgesteld.
Hoe moeilijk een crisis te besturen.
Voor ware leiders is het geen probleem.
Geconfronteerd met onverwachte partituren.
Zij vrij gewaard zijn van het gevreesde neurastheen.
Het kabinet sleurt wankele, onzekere lieden.
Barmhartig en stil zwijgend met zich mee.
Drie CDA ministers met de les ; ” Uw wil geschiede “.
Corona regels aan hun laarzen lappen, O- jee.
Hoe is het mogelijk dat in dees roerige tijden.
Wopke op een zo gehete werk bezoek.
Trots en stoer een scheve schaats ging rijden.
Verrichte hij een Thialf financieel onderzoek?
Toelichting;
Het woord neurastheen, afgeleid van neurasthenie, zenuw zwakte komt voor
bij mensen die onder zware druk, stress komen te verkeren . het kan zich uiten
door lichamelijke vermoeidheid of geestelijke vermoeidheid of die beiden
overlappen elkaar. Vooral bij lichamelijke vermoeidheid kan de patiënt zich zelf
onder handen nemen door even iets anders te gaan doen. De spanning weg
schaatsen of een feestje maken. Dat hebben bij langdurige spanningen veel
mensen last van. Het gezonde verstand wordt op parkeren gezet en alles moet
wijken voor de door hen zelf gestelde diagnose.
Je ziet dat de overtreding van de minister Hoekstra milder voor het voetlicht
wordt gebracht dan de overtreding van de minister Grapperhaus. De tijd maakt
de uitglijders milder.

De minister Bijleveld kan mentaal toe geweest zijn aan geestelijke ontspanning.
Het zij zo.
De vraag of de uitglijdende ministers door hun uitglijden nog wel geschikt zijn
voor hun functie in deze bijzonder zware crisis tijd is voor de lezer wel of niet
met ja of nee te beantwoorden. Voor mij is het duidelijk ;”Niet Geschikt”.
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