Ja doei Pro Memorie Geert Wilders!
Ok, Geert Wilders presenteert in 1A-4 zijn partijprogramma met de opruiende Trumpiaanse titel
“Nederland weer van ons”. Zijn nihilistische 11 standpunten-plannetje om Nl te de-islamiseren stoelt
op de terugtrekkende beweging van NL uit de Eu en tegelijkertijd bindende referenda in te voeren!
Burgers krijgen de macht! De KOSTEN van deze 2 posten stelt ie op PM. Door deze 2 PM’s maakt hij
zijn begroting rond op NUL. PM betekent "ter herinnering", wordt veelal gebruikt in financiële kring,
onder andere bij begrotingen of kostenramingen als er (nog) geen uitsluitsel bestaat over de kosten.
Hij rekent zijn andere glorieuze bezuinigingen en investeringen op precies nul! Ha, mooie move,
Geertje. De PVV draait een leuk RAD van Business-Avontuur voor de ogen van de stemmer. NL is in
zijn optiek makkelijk bestuurbaar. Je stopt doodleuk huidig beleid, stapt uit de EU, kosten weet je
niet, maar als Tovenaar van het Politieke Circus geef je de illusie dat het allemaal makkelijk kan. Zóóó
gefinancierd, geen bijwerkingen Het klinkt als een homeopathisch alternatief politiek PVV-medicijn
voor alle onderbuik kwalen! Blijkbaar leest Geert geen berichten dat de Brexit ieder Brits huishouden
burger 5.400 euro per jaar kost! Laten we die kosten voor NL doodleuk op 3.000 euro per jaar stellen,
waarom weet ik niet, maar omdat Geert dat doet, mag ik ook zo maar iets stellen toch? Mag ik
voorrekenen? Dat is 7,7 miljoen huishoudens keer 3.000 = 23,1 miljard per jaar! Kiezersbedrog: je
vertelt NIET dat jouw beleid niet uitvoerbaar is in de realiteit. Geert durft niet zelf uit te rekenen wat
een Nexit kost! Nl moet wit, witter, witst en dat doe je door uit de EU te stappen! Dat vervolgens een
land met nieuwe handelsbarrières te maken krijgt en dus op minder buitenlandse investeringen kan
rekenen, vertel je er niet bij. Hoe steekt zijn politieke plannetje dan in elkaar? Hij financiert de Nexit
op spectaculaire wijze! Zo reikt hij partijpunt 7 aan- wie mij deze logische kronkel in het PVV breintje
kan uitleggen, trakteer ik op een dubbel espresso! - geen geld meer naar ontwikkelingshulp,
windmolens, kunst, innovatie en omroep. Dat levert NL 10 miljard op. WOW! FF voor de goede orde,
redeneer eens door, aub! Voor Rotterdam stopt hij met de Doelen, de Schouwburg, Luxor, TV
Rijnmond, Open Rotterdam, theaters & musea & podia dicht, de gehele kunstbegroting van 79
miljoen! Voor NOORD: weg met de Cultuurscouts, het Kapelletje, kunstprogrammering van Klooster,
de Banier etc., De Bakkerij, Concert aan de Rotte, de Rotterdamse Salon (ja eigen belang, sorry!), het
Danskantoor, de Burger Bepaalt, Picnic Island, Opzoomeren, Stichting Vluchtelingenwerk, alle
burgerinitiatieven, Familieplein, afijn, noem t op, dàt wat het leven leuk maakt in Noord. Deze
kunstmensen en betrokken ambtenaren komen op straat, de gebouwen leeg, een run op de
Werkloosheidspotten. Het belachelijke gemak van dit soort standpunten stoort me. Zoiets als: ik
amputeer uw longen, dat is handiger, want ademhalen zint me niet en kost te veel geld … maar wat
te doen zonder longen daar denk ik niet over na?! Geen beademingsmachine? Geertje heeft een
verrukkelijk simplistisch brein: stoppen met geld geven geeft GEEN problemen, geen afwikkelingen,
mensen komen niet in protest, niet in de werkloosheid, of bedrijven waar de PVV-stemmers werken
en die mogelijk leveren aan “tot nu toe innovatieve, welzijns- ontwikkelings en kunstzinnige
verderfelijke” organisaties zien dan ook geen dalende stroom van orders? De PVV’er is aan de macht
en heeft natuurlijk geen last! Je bedenkt niet …maar als Opzoomeren geen geld meer heeft, dan
kunnen dus al die leuke Noord-burgerinitiatieven geen doorgang meer vinden? Wat gebeurt er dan
in Noord? Maar dat zien we PM-later wel... De ver van mijn autochtone PVV-bedje show! Geen geld
= probleem opgelost, zowel op de korte als op de lange termijn, zonder gevolgen. PVV- beleid is
gebaseerd op een rekensommetje dat als ik op de PVV stem dat ik met 65 jaar wat leuke dames
zonder hoofddoek, zonder eigen risico aan de zorg betaald te hebbende, toch aan mijn ziekbedje
heb, misschien wel een leuke voormalig dirigent of kunstenaar of ambtenaar die omgeschoold is? Dit
kan omdat de PVV 50% korting op motorrijtuigenbelasting en IB geeft, EN extra geld aan de politie en

defensie EN de huren zijn OOK omlaag gegaan EN NEXIT heeft geen geld kost, staat op PM! Ik sta PMperplex! 3dubbel ALAAF! Welke economische visiecursus heeft Geert gevolgd om dit fantasiepakketje bij elkaar te schrapen? Hoe gaan we dit betalen? Verdienen? Hij heeft t A4-tje met 2 pp
gemaakt, waarschijnlijk met een sardonische pubergrijns, een soort mentale “wicked mind” die Nl
gijzelt met zijn gedachtegoed! Is hij aan Limburgse hallucinerende paddenstoelen? En dan doen we
iedere maand the Voice of Holland – referendum sorry - ….en bepalen we virtueel wie onze
beleidsmaker voor de komende maand is. Waarom niet? Hartstikke leuk bedacht! Misschien heb ik
een te beperkte geest om Geert, diens woede en zijn ridiculiserende beleid te snappen? Nieuw in de
21e eeuw: op lariekoek stemmen, niet omdat het moet, maar omdat het kan!

