"Werktijdverkorting, ook zoiets"
Werktijdverkorting, ook zoiets. De Nederlandse werknemer werkt het minst aantal uren van alle
inwoners van Europa en heeft de meeste vakanties.Vergelijk dat eens met het Amerikaanse
bedrijfsleven. Het socialisme is bij uitstek een religie zonder opper wezen, een way of life die
geschikt is voor de ambitieloze medemens.Een extremistische website hield mij voor dat 90 %
van de kunstenaars links stemt, waarmee de schrijver van deze onzin de ‘poltiek correctie’
instelling van deze categorie van bij uitstek beroepsontevredenen een hoog staande morele
status wenste te verlenen.De extremistische steller van het artikel vergeet te vermelden dat
een breeduit geventileerde links politieke keuze en propaganda decennia lang kwalitatief
doorgaans waardeloze horde staatskunstenaars een gerieflijk, tot niets verplichtend
gesubsidieerd bestaan verschafte.Vroeger zetten we de bevolking in de koloniën aan het werk;
nu halen we de mensen daarvandaan om hier te niksen op kosten van de
belastingbetaler.Naieve burgers beweren dat het allemaal hulpbehoevende, arme zwartjes zijn,
maar bekend is dat ze tussen de vijfduizend en vijftienduizend euro betalen om met een
gammel bootje als dobberneger de Middellandse zee over te steken.Europa gaat dankzij de
pseudo progressieve elite een grote ramp tegemoet. Lees eens wat er van de infra structuur
van Kongo over is nadat de Belgen er verdwenen. Jef Geerarets ging er na een halve eeuw
naar terug. Wegen niet onderhouden, huizen vernield. De zegeningen van de zwarte
medemens. In 1967 zei auteur Jef Geeraerts al tegen linkse journalisten: het duurt nog 100
jaaar voordat in de Kongo iets verbeterd is; die negers zijn te lui om te werken. Hij heeft gelijk
gekegen. Je moet eens horen hoe in Vlaaanderen de linkse journalistiek reageerde op
Geeraerts, die in de Kongo gewerkt had als assisitent gewest beheerder. Hij zou een fascist
zijn, een nazi en gelijk aan Adolf Hitler. Zo is de retoriek van het linkse gewauwel.Fred van der
Wal is absoluut niet blij met de recente politieke ontwikkelingen in ons vaderland. Het gezag is
tanende. Een sterke man aan het roer, die orde op zaken stelt is hoogst noodzakelijk. Herstel
van hiërachische verhoudingen. Respect voor het gezag. Zwaardere straffen voor vergrijpen
tegen de rechts orde. Wie tegen sputtert 1000 stokslagen, dan leren ze het wel af.Ik sprak
onlangs een politieman die terug wilde naar de tijd van Bromsnor en Swiebertje. Hij vond ook
nog dat de burger taken van de politie moest over nemen in het kader van de participatie
gedachte, die zoals iedereen weet een verkapte vorm van bezuiniging is.Ik zei hem: Wat wil je
nou? Ik ben 72 jaar oud, moet ik een gewapende crimineel aanhouden waar ik fysiek geen
enkele kans tegen heb?Hij vond van wel, dan kon hij op het buro blijven zitten bij de centrale
verwarming om uren lang te verdoen met het tikken met twee vingers van een proces verbaal.
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