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LOQUACITAS SENIS VIRI
De praatzucht van een oude man

Oranje boven, oranje boven, leve de koningin!!!! Voetbal was de meest belangrijke bijzaak van de afgelopen
weken. Althans, zo deed men ons geloven. Na de kampioenswedstrijd Jiu-Jitsu, Nederland versus Portugal
(of mocht dat nog een voetbalwedstrijd genoemd worden?), werden de messen geslepen. Het Orakel uit
Spanje oreerde al snel dat minister Verdonk debet was aan de uitschakeling van het Nederlandse Elftal.
Verdonk, altijd weer die Verdonk! Het was toch een taak van een minister om ’s lands belang te dienen? Nu
dat had zij duidelijk niet gedaan omdat door haar toedoen Kalou niet voor het Nederlands Elftal kon
aantreden. Aldus het Orakel.
Deze stelling gelezen hebbende, begon ik te vermoeden dat er meer aan de hand was. Een complot! Tenslotte,
Kalou had met Coté d’Ivoire mee gevoetbald tijdens het WK en ook die ploeg was vrij snel weer naar huis
gestuurd. Nee, een complot! Ik weet het zeker.
Orakel stelde namelijk Verdonk aansprakelijk. Verdonk is onderdeel van het kabinet. De hele regering was
aansprakelijk! De regering diende niet ’s lands belang!! De Nederlandse regering was debet aan de val van
het Nederlands Elftal. Nu is dit overigens niet zo’n vreemde constatering. Wij allen denken waarschijnlijk
met enige regelmaat dat onze regering ’s lands belang helemaal niet wil dienen, maar louter met pesterijen
jegens haar burgers bezig is. En zo ook nu weer.
Gisteren sprak Orakel met Lousewies van der Laan (D’66) en de plannen werden gesmeed. D’66 had toch
niets meer te verliezen. Als zij nu eens een figuurlijke bom onder de stoel van Verdonk zou leggen, bestond
een grote kans dat daarmee de gehele, voor het verlies van het Nederlands Elftal verantwoordelijke, regering
ten val zou worden gebracht. Aldus geschiedde…….
Dus laat u zich geen zand in de ogen strooien dat het hier allemaal gaat om Ayaan Hirsi Ali wiens
bedovergrootvader ooit de naam Ali heeft gehanteerd, waarna e.e.a. weer is omgezet in Hirsi Ali. Ayaan kon
er zelf al geen wijs meer uit. Brave martelares Ayaan is niets, maar dan ook niets te verwijten! Toch? Neen,
het Nederlands Elftal was onrecht aangedaan en de schuldigen moesten gestraft worden!
Wat een land……..
Enfin, ziet u door de bomen het bos niet meer? Onze Fiscaal Actueel leidt u in haar eerste artikel door het bos
heen. Woud van wijzigingen in de WW. Dit en veel meer in onze nieuwsperiodiek.
Denkt u nog aan de eerstedagmelding voor personeelsleden?
Wij wensen u een fijne vakantie toe! Tijd genoeg om dit stukje vakliteratuur goed te lezen!!
Martijn Hersbach cb

