Massaal boerenprotest begin van
volksopstand tegen politieke klimaatsekte
Den Haag?

GeenStijl doet vandaag uitgebreid verslag van de ‘boerenopstand’ tegen het linksgroenliberale
afbraakbeleid van Nederland.
————————————————————————————————————————————In politiek Den Haag worden boeren enkel nog door PVV en FVD gesteund
————————————————————————————————————————————Duizenden boeren reden vandaag over de snelwegen naar onder andere Den Haag, waar ze opnieuw
protesteerden tegen de absurd strenge stikstofregels in Nederland. Siet van Keimpena, leider van het
Farmers Defense Force, uitte ﬂinke kritiek op premier Mark Rutte, die zich ‘laf heeft teruggetrokken,
zoals de meesten van het kabinet.’ Alleen PVV leider Geert Wilders en FVD kopman Thierry Baudet
richtten het woord tot de boze boeren – niet toevallig de enige twee partijen in Den Haag die de
welvaart in ons land niet willen afbreken om aan de krankzinnige eisen van de internationale
klimaatsekte te voldoen.
De politie berichtte eerder vandaag dat de boeren op de A12 bij Den Haag door een blokkade met
legervoertuigen waren gebroken, maar uit beelden bleek dat de militairen de voertuigen zelf opzij
hebben gezet. Sommige soldaten staken zelfs hun duimen op naar de voorbij rijdende trekkers.
Wilders produceerde een cynische persiﬂage op zijn beruchte ‘minder criminele Marokkanen’ uitspraak,
door de boeren te vragen: ‘Willen jullie hier meer of minder stikstofregels?’ Waarom massaal het
antwoord: ‘minder!’ kwam. ‘Nou, dan gaan we dat regelen,’ antwoordde Wilders, die het tevens ‘triest’
noemde dat Rutte en minister Grapperhaus het leger hebben ingezet om de boeren te stoppen. (1)
‘Schaam jullie, bende van Rutte,’ schrijft Wilders op de site van de PVV. ‘Het leger wordt ingezet. Niet
tegen de mocromafﬁa, niet tegen het islamitische terrorisme, niet tegen AFA-tuig, maar tegen onze
eigen hardwerkende Hollandse boeren.’ (2)
De sympathie onder het Nederlandse volk voor de boeren lijkt ondanks de overlast in de vorm van lange
ﬁles nog altijd onverminderd groot. Sommigen denken en hopen dat de boeren het voortouw nemen en
doorzetten, en het begin zijn van een grote volksopstand tegen de afbraak van de Nederlandse welvaart
door de –feitelijk volledig door GroenLinks en D66 bepaalde- politiek. En dat voor een niet bestaand
klimaat/CO2/stikstofprobleem.
Op diverse protestborden krijgen GL-leider Klaver en de al even extreemlinksgroene D66 leider Jetten er
dan ook meer dan terecht stevig van langs. Op GeenStijl wordt de nieuwe boerenopstand zelfs een
‘revolutie’ genoemd. Iemand haalt een verslaggever van de Vlaamse VRT aan, die opmerkte dat ‘het
Nederland 1 tegen Nederland 2 is, waarbij de ene kant ‘schoon genoeg heeft van de andere’.’
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Zie ook o.a.:
01-10: Boeren in opstand tegen linksgroenliberaal afbraakbeleid van Nederland
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
27-05: Winst linksgroen zal verdampen zodra economie en welvaart harde klappen krijgen
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)
21-03: ‘Rutte ondanks afstrafﬁng gewoon door met extreemlinks klimaatbeleid’

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum
verder te praten.

