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#‘Breaking Bad’ in Nederland:
#Tweede Kamerverkiezing 2017
Wat „onze eigen‟ geglobaliseerde kliek met Nederland heeft gedaan blijft een
ontoereikend raadsel, zolang de schaduw van neoliberale slopers en hellevorst van
egocentrisme, hoogmoed en perverse graai-prikkels over het ideologische vacuüm in de
Haagse politiek niet wordt herkent.
Ewald Sherwin Leeflang, Amsterdam, 25 februari 2017

‘Het land’ is ziek
Aan de vooravond van de verkiezingen van 15 maart, voltrekken zich meerdere
taferelen in het waarden-loze theater van de Nederlandse politiek. Sommigen zijn net
zo merkwaardig als een koortsige droom. Terwijl Rutte bazelt over “Het kabinet is zijn
opdracht nagekomen om het land uit de economische en financiële crisis te halen” –
beraadslagen (s)linkse „Breaking Bad‟-Gütmenschen achter de coulissen over
bezuinigingen voor de verarmde middenklasse, kwetsbare en getraumatiseerde
onderklasse. Dus geen 500 of 2000 euro voor iedereen met een baan, maar fors minder
huurtoeslag en nul vakantiegeld voor mensen in de bijstand.
Ingesponnen in de gefingeerde werkelijkheid van manipulatieve massamedia, lobbyisten
van multinationals, banken en financiële instellingen; omgeven door diffuse inzichten,
verborgen geopolitieke belangen en onduidelijke militaire conflicten; verdwaald in de
abstracte overpeinzingen van het roof-kapitalisme en dobberend op de morele chaos
van het Avondland – bezingen de Haagse regenten de belangen van beursgenoteerde
ondernemingen en Europese Unie (EU). Zij blijven in Nederland met de rug naar de
burger staan – terwijl die met #Donald Trump in Amerika inmiddels volop de aandacht
krijgt die het verdient.
Ik geloof dat ik een nuttig werk doe als ik over deze zaken een paar verhelderende
opmerkingen tracht te maken.

Het cynisme van teamRutte.nl

Met de PvdA en de VVD is de armoede en verarming onder de Nederlandse bevolking
zichtbaar en onzichtbaar overal aanwezig, zoals blijkt uit de voortdurende stijging van
het aantal mensen dat moet bedelen voor een karige uitkering of mensonterend
voedselbankpakket. Dan zijn er de chronisch zieken en ouderen die kapotgaan onder de
lasten van eigen bijdragen voor langdurige zorg en ondersteuning thuis of in een
instelling. Voor anderen is de werkelijkheid dat zij voortdurend van hun pensioen zijn
beroofd, door het „fatsoenlijke‟ beleid van „politieke correct‟ schorem dat hun eigen
inkomens, oudedagvoorzieningen en riante wachtgeldregelingen wel heel erg veilig
heeft gesteld. Om maar te zwijgen van de wijze waarop de overheid op schoot van het
bedrijfsleven de „working class‟ opsplitst in een totaal verziekte arbeidsmarkt, en zo te
fragmenteren dat elke vorm van verzet geheel onmogelijk wordt gemaakt.
Het is een obscuur en naargeestig #‟Heisenberg‟ beleid dat we in Nederland aantreffen,
dat is wel zonneklaar. Maar daardoor weten we waar we aan toe zijn, en waartegen we
ons moeten verzetten, namelijk:


de giftige ambities van VVD, PvdA, D66, GroenLinks, CDA en SP,



de politiek correcte Binnenhof-bewoners en wat zij als „De waarheid‟ beschouwen,



de autoritaire besluitvormingsmechanismen van de EU en het voortbestaan
van de EU in de huidige oligarchische vorm,



de desorganisatie en het verval van de Nederlandse staat,



de destabilisering van de democratie door vriendjespolitiek, zwendel en
staatsondermijnende gesjacher,



het lukraak vermarkten van de kennis, arbeid en zorg,



de minachting boven de Haagse stokvijver van alles wat anders en daarom
„minder‟ is,



de verzwakking of uitputting van alternatieve democratische opties,



en natuurlijk het roofsocialisme en –kapitalisme.
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In naam van een zogenaamde „opdracht‟ heeft teamRutte.nl een kloof geschapen als
tussen mensen en dieren, tussen elite en „tokkies‟, tussen rijk en arm, tussen winnaars en
verliezers, tussen de gelukkigen en nietsbezitters, tussen hoogopgeleide nietszeggende
haatzaaiende (s)linkse anti-Trump kosmopolieten - en de grote menigte van de
bevolking. Uiterst consequent wordt de Nederlander weggezet als kinderlijk en
bespottelijk, lapzwans en niksnutter, negatief of populist of zoals tijdens het
Nederlandse „nee‟ tegen de Oekraïne oligarchen als achterlijke complotdenkers,
publieksgeile flapdrollen of lamlendige kurketrekkers van Putin. De scheldwoorden voor
het gewone Nederlandse gezonde verstand komen tekort wanneer ónze eigen‟
“fatsoenlijke” politieke kliek aan het woord is.

#Breaking Bad – Den Hagistan
De schaduw van „The Powers That Be’ zit overal verscholen in de „holier-than-thou’ en
„Holland against Hate’#Donald Trump van onze verknalde westerse beschaving. Echter,
het grootste deel van de problematiek zit verborgen in de „methlabs‟ van supranationale
instituten - zoals het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Europese Hof waar de „antidemocratie‟ iedereen vertelt: hoe het zijn portie met kleurrijke dogma‟s en
autoritaire voorschriften moet accepteren.

#Breaking Bad (Foto‟s)

De blauwe methamfetamine drugfabrikant #Walter White („Heisenberg‟) uit het
#Breaking Bad universum - die Liegen, Bedriegen en Manipuleren tot een
professionele bezigheid heeft gemaakt, waaruit zijn grondhouding als kwade genius
tegenover de feiten van het leven blijkt te staan - krijgt in het "Survival of the Richests"
en "Might is Right" universum van de Europese Unie zijn meest pregnante betekenis. Tel
daarbij op de kersverse plannen voor een EU-leger, met EU-belastingen, met een fors
hogere EU-begroting, met meer mogelijkheden voor de EU om lidstaten de les te lezen
en je krijgt de waanzin situatie die we nu aantreffen.
Ik hoop dat de lezer het probleem van de psychotische staat in de hedendaagse postpolitieke rede herkent.

Gütmensch#Timmermans
In links en progressief Nederland, maar ook elders in ‘Merkeliaans’ Europa zijn de idealen
van vrijheid- en ontplooiing, gelijke kansen voor iedereen, sociale rechtvaardigheid en
democratische integriteit - geheel uit de mode geraakt. Door goed te kijken naar de VS
zien we het systemische probleem van zo‟n beetje alle (westerse) maatschappijen: het
verval van de liberale politieke grondhouding en bepaalde sociaaldemocratische sympathieën enerzijds en de hang naar hebzucht en
dogmatische denkschema‟s anderzijds.
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Het onware en irreële laat een heel schijnheilig gezicht zien, zo nodig met een ‘Nep- en
Fop#Heisenberg-huiltraan’ die wij kennen van ‘onze eigen’ Eurocommissaris #Franciscus
Cornelis Gerardus Maria Timmermans. Maar de aap komt altijd uit de mouw. De
Binnenhof-bewoners, Europarlement schijn-aristocraten en Soros-puppetmasters willen
niets liever dan Nederland omvormen naar een grote baraks-of gevangenisbinnenplaats
van de Europese Unie. In de denktrant van D66 en GroenLinks: een reusachtige paviljoen
van hebzucht en multiegoïstische verlangen, die pretendeert wereldomvattend te zijn.
Het Nederland van weleer is weggegeven aan Brussel. Het is sindsdien verkwanseld aan
het grote bedrijfsleven en zij die alleen het beschermen van hun belangen in hun
voordeel nastreven.

Een historisch moment

De kiezer zit gevangen tussen het waanachtige dromen van regenten, en de
vergeldingsdrang van opkomende nieuwe partijen die aan al de dwaze komedie een
einde wil maken.
Onder het credo “dit nooit weer” is kiezen voor de PvdA, de VVD, D66, GroenLinks, het
CDA of SP niet langer een optie waaraan kan worden voldaan. Deze partijen hebben
hun betekenis voor Nederland reëel en effectief verloren. Ze zijn van nul en generlei
waarde voor de burger.

Het wordt tijd dat de meest besmette karakters in de seizoensopruiming gaan. We
roepen het jaar 2017 uit tot het jaar van de grote opruiming ........

