
Het Harry Potter Kabinet

De Derde Dinsdag van September, ook wel Prinsjesdag genoemd - een
verwijzing naar de goede tijden van weleer - was altijd iets om naar
uit te zien. Waarschijnlijk omdat wanneer het goed gaat, iedereen in
slaap valt tijdens de troonrede.  En in de 2de Kamer na het tonen van
het begrotings koffertje - vroeger het tonen van de gouden koets en de
schatkist met gouden dukaten - het voor iedereen over en uit was met de
prinsen pret, en men daadwerkelijk aan de slag ging met de aanbouw van
nieuwe wegen, bruggen, water wegen en Westerschelde delta werken, of de
verbetering van deze.  Maar dit jaar, in tweeduizend en tweeëntwintig,
is alles anders. Na twee en een half jaar COVID beleid, is de bevolking
moe, uitgehold, in natuurlijke energie en economische weerbaarheid.
Waar dit gaat eindigen weet niemand, omdat de leidinggevenden het ook
niet weten, verder niets willen zeggen, of zelfs erger, niets kunnen of
mogen zeggen.
Er is geen visie, men laat alles maar een beetje aanpappen.  Iedereen
weet dat zo'n lapzwans beleid gaat eindigen in een smerige stinkende
boel. Hoe komt dat toch ? Waar is Rutte IV allemaal mee bezig ? Thierry
Baudet hield een interessant betoog (YT id = <code>17Nz2bp3DoE</code>),
wat leidde tot een vreemde consternatie, want was Minister Kaag bijna
ontmaskert door Baudet als een spionne in dienst van een duistere
buitenlandse mogendheid ?  Een quote van het Thierry's betoog waar het
mis ging :
"Een goed voorbeeld waar Marxistisch en Communistisch onderricht word
gegeven is Saint Anthony's College in Oxford, waar Sigried Kaag haar
M.Phil. heeft gedaan, en wat weinig meer is dan in feite een
opleidingsinstituut voor Westerse geheime diensten, dat wil dus zeggen
voor precies de globalistische elites die achter de schermen onze
levens willen plannen, tot in de meest belachelijke details. Lees bv.
`Brave New World' van Adolf Huxley."
Eigenlijk was er nog niets aan de hand maar opeens gaf staffel leiter
van der Burg in Vak K het commando om op te staan en de 2de kamer te
verlaten. En daarmee werd een precedent neer gezet : "Nog nooit eerder
gebeurd: Kabinet stapt op en SCHOFFEERT Kamer" Een perfect voorbeeld
van WOKE gedrag, wat schijnbaar nu ook in het Nederlands Parlement is
doorgedrongen.
Wat velen niet weten is dat St Antony's College, University of Oxford,
heeft model gestaan voor de hogere tovenarij (spycraft) school in de
zeer succes volle film serie van K.J. Rowling, Harry Potter. Werd
eerder Rutte's voorganger, Jan Peter Balkenende, al voor Harry Potter
uitgemaakt, dit keer valt de complete tienerklas van Rutte IV onder dit
stempel. Daar is na het precedent van afgl. Woensdag geen enkele
twijfel meer over mogelijk. Met name Kaag vertoont onconventioneel
gedrag. Dansen op een tafel als ze gewonnen heeft.  Normaal gesproken
springt een spycraft graduate op de bezemsteel en maakt een snel
rondje. M.Phil., Master of Philosophy, wordt je als je drie keer
succesvol de Philosopher's Stone hebt gekeken. Er is denk ik bij de
rekrutering van Kaag toendertijd iets gigantisch mis gegaan. Als de
headhunter in persoon komt opdagen op spyschool, is natuurlijk het
laatste wat je als kandidaat te weten krijgt wie je nieuwe werkgever
gaat worden. Een fatale fout is natuurlijk snel gemaakt. Als je denkt
dat je voor MI6 komt te werken aka "The Good Guys" in de UK, maar
achteraf blijken het de "Mother WEFers" van ome Klaus te zijn. In het
spy milieu kan zo'n fout niet meer worden herstelt.


