
Nederland staat stil 

 

 

Trouwe lezer, nog de beste wensen. Bij het nieuwe jaar hoort een frisse 

column. Het is al 9 januari, ben er wel laat mee. Nou, dan maar even lekker  

kort door de bocht.  

 

Hoe gaat het zo in het algemeen, wat is er veranderd in 2007 – nu 

Balkenende IV is ingewerkt?  

 

Er zijn wel wat dingetjes gebeurd: weer nieuwe belastingregels, verdrag EU 

doorgedrukt, besluit Uruzgan… Wat verder nog? Moeilijk te zeggen. Ok, 

eerlijk is eerlijk: de criminaliteit blijft dalen (komt door beter beveiligde 

huizen en minder auto-inbraken). Onze mooie guldens kunnen niet meer 

worden omgewisseld bij de Nederlandsche Bank. En boer zoekt vrouw.  

 

Ik gooi het over een andere boeg: wat is er hetzelfde gebleven? Nou, dat is 

een hele waslijst. Dienstverleners worden bekogeld en beschimpt in 

Nieuwjaarsnacht – zie mijn column van 3 januari 2007. 22 Lagere 

schoolgebouwen in de fik geschoten (v-e-r-s-ch-r-i-k-k-e-l-ij-k). Het 

debat over de islam (oef!). Beveiliging Hirshi-Ali (genânt politiek gestuntel). 

Wilders/Verdonk/… politicus van het jaar. De files (weer erger geworden). De 

HSL uitgesteld. De koopkracht wordt minder (dat was dan kortstondig). De 

Belastingdienst (het wordt echt dramatisch). Gedoe met en over de politie 

(teveel bonnenschrijverij, stakingen). Het burgermeesters-referendum in 

Eindhoven (na Utrecht in herhaling: een schaamteloze onthulling door onze 

regentkliek van hun systeem van baantjesverdelen). De 40 wijken-aanpak 

van minister Vogelaar (schijnt in het slop te zitten). Het nieuwe milieubeleid 

(spaarlampen?, energielabel huizen?, het schiet niet echt op). Ontslagrecht 

(wat zegt U?, ……..commissie). Oh ja, de toenemende bemoeienis van de 

overheid met ons privé-leven, dat vinden wij allemaal zo fijn, ja, ja.  

 

‘k Stop er maar mee.  

 

Ik ben niet negatief, ik ben kritisch. En zie een mogelijkheid om ons land 

echt in beweging te krijgen. Nederland kan zoveel beter, maar dat gaat niet 

lukken met Wouter en Jan-Peter. Daarover gaat mijn boek, de kloof voorbij, 



dat over enkele weken verschijnt bij uitgeverij Gopher. Wil je op de hoogte 

blijven, stuur me dan een email. 
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