
Boeren in opstand tegen linksgroenliberaal
afbraakbeleid van Nederland

Afbeelding: (3).

—————————————————————————————————————————————

Huichelend begrip van VVD’ers, D66’ers en CU’ers, want dankzij hen gaat Nederland zijn ondergang
tegemoet – PVV en FVD enige partijen die einde willen aan klimaatwaanzin – Elsevier: ‘Opvallend veel
steun bevolking voor boeren’

—————————————————————————————————————————————–

Ruim 1100 kilometer file vandaag op de snelwegen, voor een groot deel doordat honderden boeren met
hun trekkers met 40 km/uur naar Den Haag reden om daar te laten zien dat ze genoeg hebben van het
extremistische klimaatbeleid, en niet de schuld willen krijgen van… ja, waarvan eigenlijk? Dat de natuur
verandert? Dat is altijd al zo geweest, maar klaarblijkelijk moet de ‘natuur’ ineens een statisch systeem
blijven (wat feitelijk tegen-natuurlijk is), en daarvoor is de klimaatgroep ‘Jetten, Jesse en Rutte’ hard
bezig om Nederland aan alle kanten af te breken. Geen bouwactiviteiten = geen nieuwe woonwijken en
wegen meer, gas inruilen voor peperdure en onbetrouwbare wind/zonne energie, bossen kappen en
verstoken voor biomassa, en straks ook de helft van de landbouw en veeteelt opheffen, zoals D66 en
GL willen? Als Nederland op deze wijze op slot gaat, zal het al snel definitief gebeurd zijn met onze
welvaart.

De organisatie van ‘Agractie’ verwacht zo’n 10.000 deelnemers. Volgens de boeren worden zij met
verkeerde en misleidende berekeningen (waar kennen we dat van?) ten onrechte als hoofdschuldige
aangewezen van het stikstofprobleem, terwijl bijvoorbeeld de luchtvaart (nog) niet wordt aangepakt, en
een bijna even groot deel stikstof als aan de landbouw/veeteelt wordt toegeschreven afkomstig is uit
het buitenland. In sommige natuurgebieden worden de maximum waardes alleen al door stikstof uit
het buitenland overschreden.

Huichelende reacties regeringspartijen

CU leider Gertjan Segers twitterde dat ‘de boeren niet onze stank, maar onze dank’ verdienen, omdat zij
voor ons dagelijks voedsel zorgen. Toch voert zijn partij met minister Schouten het destructieve
landbouwbeleid van het kabinet Rutte aan. VVD Kamerlid Helma Lodders verklaarde dat we de boeren
‘niet moeten wegjagen of betuttelen, maar juist koesteren.’ Daar is in het beleid van hun partij in de
regering vooralsnog niets van te merken.

Klaver versus Wilders

Klimaatextremist Jesse Klaver was tenminste nog eerlijk door te stellen dat ‘het systeem van de bio-
industrie failliet is,’ al voegde hij daar de leugen aan toe dat dit ‘wel de waarheid is’.

PVV leider Geert Wilders wees er juist op dat ‘de stikstofuitstoot door de boeren al gigantisch is
gedaald. Niet jullie moeten boeten, maar Den Haag moet boeten. Onze boeren verdienen ons respect.’

FVD steunt boeren volledig; ‘klimaatlobby wil Nederlandse boeren kapot maken’

‘FVD steunt onze boeren volledig,’ twitterde Thierry Baudet. Op de FVD website wordt gesproken van
‘een aanval van de stedelijke groenen op het platteland. Het leidt tot economische zelfmoord, want de
Nederlandse agrarische sector behoort tot de grootste voedselexporteurs ter wereld. Het werk van de
Nederlandse boeren is een succesverhaal. De klimaatlobby wil dat kapot maken.’

‘De geradicaliseerde klimaatlobby wil de boer uit de weg ruimte. Via de EU… Frans Timmerman wordt
de nieuwe Klimaat Tsaar die Europa groener dan groen wil maken. De EU wordt een groene
planeconomie.’ Met wurgende regelgeving ‘zet de klimaatlobby de boer het mes op de keel… De
klimaatactivisten drijven de Nederlandse boerenstand het faillissement in. Dat is hun doel.’
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Boeren ‘zijn onderdeel van een gezonde economie. Het zijn hardwerkende mensen en een bron van
innovatie… Zij voeden Nederland en grote delen van de wereld. Dat werk laten we niet afbreken door
groene, vaak gesubsidieerde activisten die denken dat hun voedsel vanzelf in de koelkast terecht komt.
Er zijn mensen die daarvoor hard werken. Dat zijn onze boeren.’ (2)

‘Opvallend veel steun bevolking voor boeren’

Elsevier schrijft dat de boeren op twitter ‘op opvallend veel steun’ kunnen rekenen. Veel mensen zijn blij
dat er eindelijk een groep in opstand komt. ‘Zij protesteren niet alleen voor zichzelf, maar voor iedere
burger die tegen de klimaathysterie van Jette, Jesse en Rutte is’; ‘Mijn respect voor de hardwerkende
boeren… is zo oneindig veel groter dan voor die deugkneusjes met hun ‘klimaatstaking’.’ (1)

Omgekeerde scheppingsopdracht: Mens moet zich onderwerpen aan natuur

CDA/VVD/D66/CU en oppositiepartijen GL/PvdA/SP/PvdD willen eigenlijk een soort omgekeerde
scheppingsopdracht uitvoeren. In het Bijbelboek Genesis krijgen de eerste mensen van God de
opdracht om de aarde te bebouwen en de natuur te onderwerpen. Wat er nu gebeurt is dat de mensen
en de door hen zorgvuldig opgebouwde welvarende samenleving juist ondergeschikt wordt gemaakt
aan een drogbeeld van hoe ‘de natuur’ en ‘het klimaat’ er altijd uit zouden moeten zien. Zij willen ‘de
aarde’, ‘de natuur’, dus laten heersen over de mens.

Op historische schaal nog maar kort geleden hebben we eeuwenlang gezien hoe ‘vriendelijk’ de natuur
voor de mens is. Men was blij als men 40 jaar oud werd, want door talloze ziekten, plagen,
hongersnoden, overstromingen, extreme koude- of juist hittegolven werden massa’s mensen uitgeroeid.
En nu we ons daar sinds circa een eeuw met veel inspanningen aan ontworsteld hebben, moeten we
daar weer naar terug? Willen we als volk gewillig mee met deze door de klimaatterroristen geëiste
collectieve zelfmoord?

 

Xander

(1) Elsevier 
(2) Forum voor Democratie 
(3) Afbeelding: Embed from Getty Images“>Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel
gebruik) 

Zie ook o.a.: 

27-09: ‘Wreed en onverantwoordelijk om kinderen bang te maken met een niet-bestaand
klimaatprobleem’ 
25-09: Maximum snelheid omlaag vanwege stikstof is volslagen zinloos en puur autootje pesten 
24-09: Europese Klimaat Verklaring: 500 wetenschappers stellen dat er geen klimaatcrisis is 
23-09: ‘Beken uw klimaatzonden’ – Meer bewijs dat het klimaat een nieuwe religie is geworden 
20-09: Tienduizenden gehersenspoelde schoolkinderen hebben geen flauw benul van klimaatfeiten 
11-09: Wereld Meteorologische Organisatie neemt afstand van Westerse klimaathysterie 
08-09: Ontdekking Universiteit Californië haalt officiële CO2 en stikstof propaganda compleet onderuit 
02-09: NASA erkent dat klimaatmodellen 100x nauwkeuriger moeten voor juiste voorspelling 
30-08: Greta Thunberg preekt nu in de VS haar valse, kwaadaardige klimaatreligie 
01-08: Deze mannen en organisaties zitten achter het anti-humane genocidale Westerse klimaatbeleid 
12-07:  Finse en Japanse wetenschappelijke teams vinden geen bewijs voor menselijke
klimaatverandering 
21-06: Zoveelste klimaathoax: VN-baas poseert op eiland Tuvalu dat in zee zou wegzinken – niet dus 
18-06: Global Cooling volgens NASA satellieten begonnen, kan 40 tot 60 jaar duren 
27-05: Winst linksgroen zal verdampen zodra economie en welvaart harde klappen krijgen 
25-05: Radicale ommezwaai: IPCC erkent dat mens toch niet verantwoordelijk is voor opwarming (…
maar propaganda verandert alweer van ‘global warming’ naar ‘uitsterven van soorten’) 
22-04: Duitse universitaire studie: Elektrische auto’s veel slechter voor klimaat dan diesels 
10-04: ‘Nederlandse staat brengt natuur onherstelbare schade toe met massale kop bossen voor
biomassa’ (/ Verdwijnen 70% insecten niet door klimaatverandering, maar door opzettelijk verwoesten
Nederlandse bomen en bossen) 
29-03: Grote gletsjer op Groenland weigert mee te doen met klimaathoax en groeit al 2 jaar 
21-03: ‘Rutte ondanks afstraffing gewoon door met extreemlinks klimaatbeleid’ 
09-03:  Greenpeace oprichter: Opwarming door menselijke CO2 is totale hoax en bedrog  (/ ‘In
klimaatagenda is wetenschap vervangen door bijgeloof en een giftige combinatie van religie en
politieke ideologie’) 
04-03: Oprichter Greenpeace: Stoppen met fossiele brandstoffen zal massasterfte veroorzaken 
26-02: Bijdrage mens aan klimaatverandering ook volgens cijfers alarmisten te verwaarlozen  (/ Is de
maximale afname van de opwarming met 0,05 graden de totale afbraak van onze welvaart waard?) 
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