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De stand van Nederland. 
 
Het is alweer een tijdje geleden dat ik een tekst geproduceerd heb, maar ik vindt dat het nu maar 
weer eens moet.  
 
Het gaat mij deze keer aan het hard, maar ik moet toch mijn ei even kwijt over twee zaken die 
allebeide veel impact hebben op het Nederlandse volk. 
 
Als eerste wil ik het hebben over het politieke gekrakeel in de formatie. Iedereen wil niet met alle 
anderen. D’66 wil niet met de CU, VVD wil niet met het linkse front PVDA EN GroenLinks, en iedereen 
wil niet met de PVV en FVD.  En dat noemen ze democratie. Democratie is het recht van de 
meerderheid. Tijdens de laatste verkiezingen werd het bestaande kabinet behoorlijk afgemaakt, al 
blijf ik mij verbazen dat er nog zoveel mensen op de VVD hebben gestemd. Waarschijnlijk (ik weet 
het, het is een aanname) zijn dat mensen die bang zijn voor verandering. Niet alle 
veranderingen/vernieuwingen zijn beter dan het oude, maar af en toe moet er wel even aan de 
boom geschud worden. Het huidige, demissionaire, kabinet heeft zoveel fouten gemaakt (denk maar 
aan de kinderbijslag,  gas en Groningen etc.) en heeft zoveel ministers en staatssecretarissen moeten 
laten gaan, dat je gaat afvragen of meneer Rutte wel enige mensenkennis heeft. Excuses moeten 
bijna wekelijks aangeboden worden aan de tweede kamer, door weer een fout of een verloren c.q. 
kwijtgeraakte memo/bonnetje. 
 
Nu het er op lijkt dat de huidige regeerpartijen gewoon doorgaan, ondanks dat ze hun meerderheid 
kwijt zijn, begint het meer op een 70er jaren Soap te lijken. En wat me nog het meeste tegen mijn 
borst stuit is dat de kiezer volledig genegeerd wordt. 
 
Is hier een oplossing voor? Ja natuurlijk is die er, maar ik weet nu al zeker dat de zogenaamde 
gevestigde partijen hier absoluut op tegen zijn. 
 
Maak een nieuwe kieswet die stelt dat de drie grootste partijen tezamen een nieuwe regering 
vormen, zonder aanzien ten opzichte van de partij. In de huidige situatie zouden namelijk de drie 
grootste partijen tezamen precies 75 zetels halen (VVD 34, D66 24 en PVV 17). Dit moet per wet 
geregeld worden, anders gaan VVD en D66 meteen de PVV in de ban doen, ik moet het alweer 
zeggen, zeer ondemocratisch. Maar het is wel een weerspiegeling van wat de kiezer wil. En de kiezer 
heeft altijd het laatste woord. 
 
Aan al die zogenaamde democratisch ingestelde politici wil ik maar één ding zeggen: 
 
U bent een volksvertegenwoordiger. Doe dat dan ook en stel niet partij politiek boven landelijk 
politiek. 
 
Ik beloofde een tweede punt. Welnu die gaat natuurlijk over corona en de vaccinatie, of in sommige 
gevallen de niet vaccinatie. De herfstgolf komt eraan wordt er vanuit verschillende experts geroepen. 
Nieuwe maatregelen moeten genomen worden, zeggen ze. Maar om dit allemaal een beetje kort te 
houden, kan ik alleen maar twee zaken benoemen inzake deze cijfers. Als eerste het “feit” dat de nu 
positief geteste personen grotendeels (78%) bestaat uit mensen die niet gevaccineerd zijn. Of dit nu 
is omdat ze vanuit religie dit niet mogen, of omdat ze het niet vertrouwen maakt niet veel uit. Het 
tweede punt is dat de 18% van de mensen die positief getest zijn die wel gevaccineerd waren, deze 
mensen er niet echt ziek van werden en al bijna helemaal niet opgenomen hoefden te worden. Als u 
zich afvraagt wat de overige 4% is, dat zijn mensen die niet willen vertellen of ze ingeënt zijn of niet.  



 
Dus mensen, laten we niet meteen in paniek raken. De mensen die nu positief zijn en niet ingeënt 
zijn, die mensen maken nu anti stoffen aan, en zijn dus daarna ook veilig. Het gaat gelukkig de goede 
kant op. 
 
Nog één tipje aan het zogenaamde kabinet. Treuzel niet met de derde “booster”prik. Gewoon doen. 
Uw besluiteloosheid in deze zaak komt u in de toekomst hoogstwaarschijnlijk te staan op een 
aanklacht wegens veronachtzaming van de algehele volksgezondheid door besluiteloosheid van 17 
miljoen mensen in Nederland.  
 
 


