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Bizar 

Een woord dat al van lang geleden , maar zeker de veelheid van synoniemen 
die gerelateerd kunnen worden aan het bijvoeglijke naamwoord; ”BIZAR”, 
in onze omgang taal aangewend is geworden. 
Ik ga dit vreemde woord niet extra bij jullie promoveren., Zelf ben ik er hard 
tegen aan gewalst en wil het voor mij onbegrijpelijke met jullie delen. Je kan 
het mij onbegrijpelijke misschien wel verklaren maar het blijft voor mij 
bizar. Ofwel; Verbazing. Wonderlijk. Zonderling. Onbestaanbaar. Grillig. 
Kortom ik kan geen woorden vinden dat mij uit de doolhof van 
waarnemingen leidt.  
 
a)Het is bizar dat ik op deze tweede Advent op het TV journaal, een dag 
rijden vanuit mijn woonoord, in een loopgraaf ben aan geland, en gelijk als 
in de eerste wereldoorlog, morgen platgewalst of onherkenbaar vernietigd 
kan zijn. 
b) Het is bizar dat ik op deze tweede Advent voor ik bij de loopgraven ben 
duizenden Oekraïners in de kou zie bivakkeren en met noodkachels en 
kaarsen zich voor bereiden op een strenge winter. En dat gebeurd op onze 
opwarmende planeet, zegt men, onze aarde. 
c)Het is bizar dat ik op de tweede Advent met journaal beelden 
geconfronteerd word met protesterende, afgerukte hoofddoekjes, de dood 
risk- en trotserend, vrouwen en meisjes strijdend voor hun vrijheid en 
meer.  
In 2014 breekt in Irak een humanitaire crisis uit. Sindsdien zijn meer dan 5 
miljoen Irakezen door oorlog en conflict verdreven uit hun vertrouwde 
omgeving. Wereldwijd zijn er 71 miljoen mensen op de vlucht. 
d) Het is bizar op deze tweede Advent dat 95% van de 1,5 miljoen 
Qatarezen die cricket spelen met eigen aangelegde speel veldjes en zelf 
gemaakt slaghout. En niet deelnamen  aan het  w.k. in november. Het cricket 
is de Qatarese sport bij uitstek. En voet bal dus niet. 
e) Het is bizar op deze tweede Advent dat miljoenen wereldwijd zich als 
idioten gedragen in Qatar in voller dan volle stadions en thuis blijvende 
kijkers vechtpartijen met elkaar aan gaan. ( o.a. den Haag) Ik ben niet tegen 
voetbal. Ik ben zeer pro sport. Ik ben ook voor de kampioen strijdende 
voetballers. Maar ik vind de gekte bizar. 
f) Het is bizar op deze tweede Advent dat drie N.P.O. zenders zich dagelijks 
inspannen gedurende dit W.K. voetbal tot in de treuren te verslaan, 
commentariëren en andere programma’, in de wachtlijst plaatsen. En dat 



voor goed betaalde voetballers. Waarbij het honoreren een gesloten boek 
blijft. Moet deze heksenketel niet naar RTL.                                                                      
g) Het is bizar op deze Advent dat door klimaatfanaten het bedrijfsleven, 
zeker het energie gebruikend deel, in het verdwijnboek wil laten 
verdwijnen. Verzwijgend het grote belang voor welvaart gezondheid door 
het bedrijfsleven werden verwezenlijkt. De klimaat jongens en meisjes 
hebben geen weet van de hoeveelheid schaarse grondstoffen die niet 
voldoende zullen zijn om hun plannen met windmolens en zonnecellen 
energie te laten produceren. Daarenboven er ook niet voldoende 
windmolens en zonnecellen in Nederland geplaatst kunnen worden. 
h)Het is bizar op deze tweede Advent dat ons heilige KNMI te de Bilt 
makkelijk praat over gemiddelden en deze gemiddelden met elkaar gaat 
correleren en dan over de nog niet bewezen oorzakelijkheid van deze 
gegeven voor bewijs van klimaat verandering maar toch  als juiste bewijs 
presenteert.  
Ministers Kamerleden en de bevolking sidderen bij de klimaat gegevens van 
het KNMI Maar hebben onvoldoende kennis van de statistiek gegevens deze 
als juist of onvoldoende te interpreteren. 
Statistieken liegen niet, leugenaars gebruiken wel statistieken, 
 
Een bizar weekje dat mag wel gezegd of gedacht worden.  
Volgende week schrijven we, denken we over jeetje of dingetje. 
 
Ik vond mijn beleving bizar deze week. Ik had er geen woorden voor.  Was 
of ben ik alleen??   Non Solus. 
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