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Losse teugels. 
Het heet communiceren te zijn met de mooie naam pers conferentie. Met de 
trukendoos het lekken naar de NOS specialisten is geregeld en na afloop 
enige andere media vragen mogen stellen. Daar na twee tot drie weken 
wachten of er nog wat ruimer uit het crises potje gedeeld mag worden. 
Het regelmatig in het beeld zien verschijnen van een minister president op 
fiets en sportieve kleding betekent niet meer dan het publiek gaar stomen 
en accepteren voor zijn leiderschap., zonder te vloer van het gepeupel 
beneden hem te kennen 
De crises waarin wij nu bijna twee jaar verkeren en de maatschappijen 
wereld wijd weet te ontregelen vraagt leiderschap dat minimaal wekelijks 
de regels aankondigt daarbij verklaart het waarom en de nood 
voorzieningen die gegarandeerd worden.  
Minister Ernst Kuipers heeft laten zien hoe zoiets geloofwaardig te brengen 
is. De problemen zijn groot tot zeer groot, zo daar zijn; 
-Een sluipende inflatie. 
-Een groeiend te kort aan woningen. 
-Een groeiende bevolkingsaanwas. 
-Een tekort aan arbeidspotentie met handvaardige capaciteiten. 
-Een groeiend verkeer aanbod. 
-Een groeiende behoefte aan elektrisch vermogen. 
-Een missen van perspectief een groeiende opstandigheid. 
-Een politieke onzekerheid, wereldwijd. 
- een groeiende verwarring over het klimaat. 
 
Teveel voor ieders ontbijt bordje. Na negen maanden millimeteren voor de 
eigen politieke belangen dezelfde coalitie op het fluweel. 
Dezelfde kretologieën van de minister president. Thuiswerken stimuleren 
dat is goed voor de verbetering van het klimaat. Geen idee hebben van de 
enorme sociale impact dat uitgaat van de fabriek, het kantoor, de 
laboratoria, de winkels,  het openbaar vervoer, de  scholen , de 
universiteiten, kortom er is veel meer.  
Weg met de boeren dan kunnen we ook voor de toestroom van 
immigranten huizen bouwen. 
Mijnheer Rutte en juffrouw Kaag hebben elkaar gevonden na de kruisiging 
van Mark door de luisterende tweede kamer naar Sigrid op de Goede 
Vrijdag van vorig jaar. 
Dat de echte leiders eindelijk mogen opstaan om een Delta plan der Delta 
plannen te presenteren dat perspectief gaat bieden aan het Nederlandse 
volk. 



 
Desondanks met mijn kinderen op zondag, 5 jaar na het overlijden van mijn 
geliefde, een ouderwets samenzijn mogen beleven door de versoepeling van 
de regels. Ik wil de zeer prettige ervaring van het versoepelde feit aan u 
meegeven in de vorm van een eenvoudig gedicht. 
 

De teugels een licht te laten vieren. 
Jezelf wat optuigen en extra te versieren. 

Bij Fuiks van een bijzonder etentje gaan proeven. 
De sfeer bij het eten dat wij zo nodig behoeven. 

Anne en Axel’s gastvrijheid ons deden plezieren. 
 

Edoch, zijnde merkwaardige achtergrond stemmen. 
De kreten over thuis werken niet te remmen. 

Thuiswerken gedoemd tot frustrerende eenzaamheid. 
Kantoren fabrieken vormen sociale vaardigheid. 

Waardoor men elkander zal begrijpen en kennen. 
 

Fuiks een prettige locatie aan den Hollandse IJssel te Capelle 
Voor een goed diner of anderszins samenzijn 
Axel de chef Kok en Anne onze bediening. 
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