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Waar gaat het
naar toe met
Nederland?
Paardenvlees wordt verkocht maar
heet rundvlees. De restauranthouder neemt het niet zo nauw met de
vis die we krijgen voorgeschoteld.
Scharrelkippen hebben niet echt veel
te scharrelen. Biologisch is onbetaalbaar en bekeuringen zijn er zogenaamd voor de veiligheid. Huizen zijn
onverkoopbaar terwijl de huur maar
inkomensafhankelijk moet zijn. Artsen
worden per handeling afgerekend en
snijden er dus lustig op los. Bij malversaties mogen ze vooral niet op de
vingers worden getikt. De eigen bijdrage moet in 1 keer worden geconsumeerd terwijl we weten dat een bijdrage per bezoek meer kans maakt om
de gewenste kostendaling te bereiken.
Scholing wordt vereenvoudigd om het
aantal afgestudeerden op te krikken
en diploma´s worden bij elkaar gefantaseerd. Nergens worden zoveel onwaarheden verteld als in een sollicitatieronde. Politici breken hun beloftes
en CPB berekeningen moeten achteraf
altijd naar beneden worden bijgesteld.
Moneymakers worden verzonnen
waarbij banken voor exorbitant hoge
tarieven, en lage spaarrentes, vrijwel
onbereikbaar zijn. Uiteindelijk mogen
dure bestuurders met nog slechts 1
extra jaarsalaris bij hun volgende job
de centjes van de Nederlandse burgers
gewoon opnieuw verkwanselen. Wat
maken die paar miljoentjes uiteindelijk
nog uit en dan is afspraak wel afspraak,
toch?

Nederland is en blijft het beste en
braafste jongetje uit de klas. Wij steken overal met kop en schouders bovenuit. Leveren de hoogste bijdrage
aan Europa en betalen de meeste ontwikkelingshulp. Ondanks hoge wachtlijsten en verontrustende geluiden van
patiënten zijn beleidsmakers en artsen
er stellig van overtuigd dat Nederland
de beste zorg biedt, ons pensioenstelsel een voorbeeld is en de hoogte
van onze belastingheffingen de wereldranglijst aanvoert. Het vergaarde
kapitaal van de rijke babyboomers
moet maar snel worden aangewend
tot zekerheidstelling voor de toekomst
van een dreigende verloren generatie.
Bejaarden- en verzorgingshuizen kunnen worden gesloten want oppasoma´s
kunnen in hetzelfde ritme uiteindelijk
ook de luiers van hun eigen ouders
verschonen!
De zwakkere in de samenleving moet
worden beschermd en de sterkere
moet meer (ver)zorgen, omdat de
sterkste schouders nu eenmaal de
zwaarste lasten kunnen dragen.
De economie krimpt hier sterker dan
in de landen om ons heen, het begrotingstekort loopt op naar 3,6% en de
werkeloosheid is de 600.000 ruim gepasseerd, daarbij zit 15% van de jongeren zonder werk en leeft in de vaste
overtuiging dat de rijke oudere het gras
voor hun voeten heeft weggemaaid.
Een extra bezuinigingsronde moet

worden ingelast, waarbij de sterkste
schouders uiteraard weer de zwaarste
lasten zullen dragen.
Al met al een nieuwsflash waar ik niet
erg vrolijk van word en waarbij ik mij
stiekem afvraag op welk punt deze
sterke schouders uiteindelijk zullen
breken en hoeveel dragers dan overblijven om de zwakkeren blijvend een
leefbaar bestaan te bieden. Laten we
hopen dat de jongere de oudere zal
blijven accepteren en tolereren en dat
we niet alleen de centjes maar ook het
werk zullen nivelleren zodat uitkering
en salaris een beloning worden voor
geleverde prestaties. Een nieuwe periode waarin de economie weer hoogtij
zal vieren en de zon weer voor iedereen
zal schijnen staat in het verschiet, het
kan alleen nog wel even duren. Tot dan
zullen wij moeten beseffen dat winst
maken een middel en maatschappelijke belangen het doel zal moeten zijn.
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