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HOOFDREDACTIONEEL COMMENTAAR
Nieuwe ellende, de afgelopen twee jaar, zijn de
CGBN'ers, de coronagerelateerde BN'ers en
nee, ik bedoel niet Caroline van der Plas. Ik
bedoel gasten als Diederik Gommers en Ernst
Kuipers die niet met een mond praten, net als
ons zwabberende kabinet. En gasten die alleen
maar mekkeren zoals die plofkop van Horeca
Nederland die niet van de beeldbuis te branden
is. In feite maken ze alleen maar reclame voor
zichzelf. Ik wist niet dat dit ooit zou gebeuren
maar ik verlang weer naar Frans Bauer, Gerard
Joling en Patricia Paay in de talkshows.
Laat ik dan ook maar eens reclame voor mezelf
maken! Mijn funwebsite sowhatfun ken je
natuurlijk al. Daar komt heel regelmatig nieuwe
content op, daar word je gelukkig van. Nu met
corona heb je nu je de deur niet uit mag genoeg
tijd om daarop te grasduinen. Netflix is uit,
sowhatfun is in!
Mokum, tijdens de avondlockdown
Lotgenoten,
In de vorige Kerstkrans voorspelde ik dat corona
in januari wel weg zou zijn. Nou, niets is minder
waar: het is misschien wel erger dan ooit! De
ziekenhuizen liggen vol met coronapatiënten,
vooral ongevaccineerden: mensen die zeggen
niet te hoeven omdat ze genoeg fruit eten,
gasten in de Heer of anderszins wappies.
Hierdoor worden de o zo noodzakelijke planbare
operaties weer eens uitgesteld waardoor ik de
operatie aan mijn hamerteen voorlopig wel kan
vergeten.
Voor de variatie was er gelukkig hier ook genoeg
andere
ellende.
Toeslagen,
Groningen,
woningnood: stuk voor stuk dingen die al jaren
en jaren duren. Voeg daarbij het zwabberende
coronabeleid waardoor ook dit eeuwen zal duren.
Voeg daarbij dat van het nieuwe kabinet wat al
een jaar duurt de enige zekerheid premier Rutte
is, dat zal hij blijven tot en met ik tussen zes
plankjes lig, en ik heb het als bladenmaker
volgend jaar gemakkelijk: veel knippen en
plakken. Een Kerstkrans vol variatie want ook
in het buitenland veel ellende. Trump vertrok,
uiteraard, met veel bombarie en zorgde voor de
bestorming van het Capitool, wat hij graag met
de bestorming van de Bastille vergelijkt. En
ellende in landen als Wit-Rusland, Afghanistan
en Soedan, landen die we stuk voor stuk niet
zullen tegenkomen op het WK in Qatar, ook al
zo'n dubieus land.
Alle ellende wordt verzacht door mijn vrolijke
tekeningen. En dankzij de grote variatie aan
ellende
is het
onvolprezen
geschreven
Jaaroverzicht weer terug!

Maar ik wil het vooral hebben over de activiteiten
op mijn Facebook pagina. Ik ben daar heel actief
op, niet voor mezelf maar uitsluitend voor jullie.
Met dingen die al op de website staan maar ook
dingen exclusief voor de sociale media. Zoals de
wekelijkse serie Jarig, waarop twee jarigen van
die dag worden afgebeeld. Die serie gaat al zijn
vijfde jaar in. Verder de schilderijen uit mijn
Museum. En mijn recente columns. En
uiteraard oude cartoons met de actualiteiten van
toen zodat je kortetermijngeheugen weer
wakker wordt geschud. En... ik open iedere dag
met een liedje! Kortom: bij mij is Feestboek elke
dag een Feest!
Maar voor nu: Ik wens je ontzettend veel plezier
met deze Kerstkrans. Ik ga nu naar bed want
dan kan ik meteen als die open is het ziekenhuis
bellen. Dan heb ik er iets meer vertrouwen in dat
ik ergens hartje zomer mijn hamerteenoperatie
kan ondergaan. In ieder geval een tof 2022!

René A.

DECEMBER

Het gaat niet goed met de coronacijfers dus
er komt, weer, een lockdown...

…en met JA21 is de eerste afsplitsing van
Forum een feit.

Er is, eindelijk, een brexit-akkoord al liep dat
bijna stuk op de visvangst en...

…als dank krijgen wij van de Britten een nog
besmettelijker variant van het virus cadeau.

Het meest spectaculaire sportnieuws is dat
Ajacied Quincy Promes wordt verdacht van
een steekpartij en...

…dankzij het rapport kinderopslagtoeslag is
er de toezegging dat de gedupeerden,
mondjesmaat, worden gecompenseerd.

JANUARI

2021 begint streng met coronamaatregelen:
de lockdown wordt verlengd...

…en de avondklok wordt ingevoerd wat,
uiteraard, met de nodige rellen gepaard gaat.

En in Amerika bestormen aanhangers van
de door Biden verslagen Trump het Capitool

…hiertoe aangezet door Trump zelf die een
tweede impeachment aan zijn broek krijgt.

Qua aantal coronavaccinaties liggen wij
achter op bijna alle andere landen in de
wereld en het kabinet valt...

…en wel op het schandaal kinderopvangtoeslag, desondanks gaan de schuldigen bij
de volgende verkiezingen vrolijk door.

FEBRUARI

Er is een datalek bij de GGD maar de
prikachterstand wordt ingelopen, we gaan
naar de subtop,...

…en wappies winnen een kort geding tegen
de avondklok, het kabinet komt in verweer
en er verandert uiteindelijk niets

Na twee weken vrieskou is het opeens
prachtig lenteweer...

…en in Myanmar breken rellen uit na een
staatsgreep.

Er komen wat versoepelingen, zo gaan de
kappers weer open...

…net als de middelbare scholen: zou het
campagnetijd zijn?

MAART

Megan Marple vertelt bij Oprah dat het Britse
koningshuis racistisch is...

…en het vaccineren gaat niet snel genoeg en
er is gedoe rond AstraZeneca.

De verkiezingen gaan nauwelijks over
werkelijk belangrijke thema's...

…en de uiteindelijke uitslag voor de Tweede
Kamer is eigenlijk niet meer dan logisch.

De ellende begint als verkenner Ollongren
brisante aantekeningen over Omzigt laat
fotograferen, gevolg is een debat, ...

…een motie van afkeuring, nieuwe
informateur, iedereen is er klaar mee, net als,
behalve gasten als Van Dissel, met corona.

Jaaroverzicht 2021
Vorig jaar was er geen geschreven jaaroverzicht want er was alleen maar sprake van corona corona corona
corona corona. 2021 was een veel gevarieerder jaar! Want behalve corona ook veel andere ellende. Ik noem
het Capitool, Toeslagen-ellende, Peter R. de Vries, Wit-Rusland, Afghanistan en natuurlijk de formatie. En
om het jaaroverzicht nóg gevarieerder te maken, staan corona en de andere ellende dwars door elkaar. Het
jaaroverzicht is een onmisbare bijlage in het Thuisonderwijs. Het overzicht bevat ook nog aantal cliffhangers!

Corona
Corona begon begin 2020, volgens wetenschappers op een rommelmarkt in Wuhan, en volgens wappies
met 5G. Maar hoe dan ook, vanaf dat moment heeft corona wereldwijd het hele leven in de greep. Het
rampjaar 2020 werd afgesloten met een langdurige lockdown. Die werd ergens begin 2021 afgeschaft.
Daarna versoepelingen, onduidelijkheden, inconsequenties, kortom: zwabberbeleid. Met als gevolg nieuwe
BN’ers zoals Jaap van Dissel, Diederik Gommers, Ernst Kuipers, Willem Engel en die plofkop van
Koninklijke Horeca Nederland. En nu zijn we nu weer op het punt van eind 2020: lockdown. Die is begin
december weer voorbij, zeggen ze, maar ik geloof er niets van. De Kerstkrans moet naar de drukker dus een
cliffhanger: Is de lockdown eerder afgelopen dan dat het nieuwe kabinet op het bordes staat?

Capitool
De meest spraakmakende president van Amerika, organisator van Miss World-verkiezingen Donald Trump,
kwam met veel bombarie met onder meer zijn muur om Mexico en andere onzin. Zijn ambtsperiode zorgde
hij vooral via Twitter, dagelijks voor heel veel vuurwerk. Hij kreeg verschillende impeachments aan zijn broek.
Het is logisch dat deze non-valeur ook tegen een zwakke kandidaat de strijd om een tweede termijn verloor.
Uiteraard bestreed hij zijn nederlaag dus hij riep zijn zwakzinnige fans op het Capitool te bestormen.
Misschien wel net zo historisch als destijds de bestorming van de Bastille. Met dat verschil dat Frankrijk er
toen baat mee had en Amerika verder in het moeras is gezakt. Gevolg van de actie is dat de daders, die niet
toerekeningsvatbaar zijn, veroordeeld worden en de aanstichter veilig in de Trump Tower zit. Die zich weer
kan toeleggen op het organiseren van Miss-verkiezingen.

Fieldlabs
Een van de meest onzinnige corona-experimenten waren de fieldlabs. Dit zijn massale evenementen waarbij
het gedrag van bezoekers wordt onderzocht. De enige voorwaarde is een negatief testresultaat wat overal te
koop is en verder mag je je goddelijke gang gaan. Hierdoor mocht de Formule 1 in Zandvoort met meer dan
100.000 bezoekers hutje mutje doorgaan en het dorpsfeestje 6 jaar buurthuis Archipel met 30 bezoekers
niet. Hoezo zwabberbeleid? Of komt het gewoon doordat er geen prins in ons buurthuis werkt? Hoe dan ook,
ons coronabeleid kenmerkt zich tot het meten met twee of misschien wel veel meer maten. Ik heb in ieder
geval mijn maatregelen getroffen: Een prins in het organisatiecomité voor 7 jaar Archipel opgenomen.

Toeslagen-ellende
Door de Toeslagen-ellende werden onschuldige burgers als fraudeur bestempeld en werd hun leven door de
Staat geruïneerd. De Toeslagen-ellende begon jaren en jaren geleden. Er is afgesproken dat het al heel lang
geleden zou zijn opgelost. Er zijn al heel veel bewindslieden op afgetreden maar dat helpt niets in het
oplossen van deze beerput. Het duurt al zo lang dat tijdens de Parlementaire Enquête begin dit jaar en
niemand nog een Actieve herinnering aan had. Ook de nieuwe staatssecretaris, een voormalig
trambestuurder, schuttert in haar mantelpakje. De Koning heeft intussen zijn bezorgdheid uitgesproken en
dan weet je dat het nooit zal worden opgelost. Behalve dit zijn er nog een aantal nijpende kwesties. Ik noem
Groningen, wat zelfs nog veel en veel langer duurt. Ik noem woningnood en natuurlijk corona. Al die kwesties
moeten snel worden opgelost. Maar desondanks zien de onderhandelaars de noodzaak van het snel
formeren van een nieuw kabinet niet.

Holle frasen
De moord op Peter R. de Vries is het zoveelste dieptepunt in de War on drugs. Het is al de derde liquidatie in
het Marengoproces. En het is al de zoveelste moord, denk ook aan Pim Fortuyn en Theo van Gogh, op
iemand die zijn nek uitsteekt. Nederland is het Wilde Westen geworden maar dan zonder Lucky Luke. Maar
Grapperhaus, Rutte en nu ook de Koning slaan alleen maar holle frasen uit. Zoals ‘Ik ben ontzettend kwaad’,
‘Het is een aanslag op de rechtsstaat’, maar vooral: ‘Het is een lange strijd maar we gaan hem winnen.’ Dat
we de War on drugs gaan winnen, geloof ik niet meer, want we zijn al vanaf de vorige eeuw bezig. Maar het
Wild West moet stoppen! Daar vol op inzetten, lijkt mij nu even veel belangrijker dan parkeerboetes uitdelen
of bestraffen van appen op de fiets.

APRIL

De liegende Rutte overleeft in het Omtzigtdebat dankzij Kaag en Hoeksta een...

…motie van wantrouwen en de stokoude
Tjeenk Willink wordt de nieuwe informateur.

De notulen over de toeslagenbeerput geven
een kijkje in de ministerraad: achterhouden
van stukken en dualisme ongewenst...

…en weer komt die boevenbende ermee weg
terwijl die andere boef, Poetin, de dissident
Navalny blijft treiteren.

De fieldlabs zijn een nieuwe onzinnige
uitvinding van het kabinet...

…en gelukkig zijn er eindelijk, eindelijk weer
versoepelingen.

MEI

Na, weer eens, oorlog tussen Israël en
Hamas volgt er, weer eens, een bestand: voor
hoelang?...

…en na een onzinnige vergelijking tussen
corona en Dodenherdenking van Baudet,
volgt er, weer eens, een afsplitsing van FvD.

Er wordt gezocht naar een Belgische militair
die het gemunt heeft op een viroloog...

…en Wit-Rusland laat een vliegtuig landen
met een voor hun opstandige journalist.

De rechter heeft bepaald dat Shell veel meer
moet doen aan de CO2-uitstoot...

…en het Songfestival hier is alleen leuk door
een fake cokeschandaal rond de winnaar.

JUNI

Belangrijkste nieuws is de mondkapjesdeal
'om niet' van gluiperd Sywert van Lienden...

…en Omtzigt stapt uit een tot op het bot
verscheurd CDA.

Kaag en Rutte gaan samen een conceptregeerakkoord schrijven: gaat dat de boel
werkelijk versnellen?...

…En Hongarije krijgt door achterlijke
homofobe wetgeving heel Europa over zich
heen.

En nu we dankzij Sywert opeens mondkapjes
teveel hebben, hoeven ze niet meer...

…en een belabberd Oranje vliegt er op het
EK snel uit.

JULI

Het loopt uit de klauw: Peter R. de Vries wordt
neergeschoten en sterft negen dagen later...

…en behalve in Duitsland en België zijn er
overstromingen in Limburg.

Na een stomme opmerking over Dansen met
Janssen waardoor vele besmettingen worden
bepaalde versoepelingen weer ingetrokken..

…en de formatie schiet absoluut niet op
maar er zijn wél ruzies binnen partijen zoals
nu bij Bij1.

Italië wint het 1 jaar uitgestelde EK voetbal en
de eveneens uitgestelde Spelen...

…in Tokyo kenmerken zich in de eerste helft
behalve door mooie sport door vele blunders.

Jaaroverzicht 2021 (vervolg)
En ook Bern Damme en Camille van Gestel!
Ja, de horeca, de kappers, de sekswerkers hebben last van corona gehad. Maar er zijn er genoeg die er
vooral dankzij de overheid flink van hebben geprofiteerd. En dat zijn uiteraard de groten. Zo kreeg het bijna
failliete KLM miljoenen overheidssteun van Sinterklaas Hoekstra. En wilde Booking.com van ons
belastinggeld bonussen uit delen. Maar het meest bont heeft die vreselijke Sywert het gemaakt. Hij zou ons
om niet mondkapjes leveren. Hij deed het allemaal via de overheid en die zijn, zo weten we onder meer van
de toeslagen-ellende, niet zo goed met financiële zaken. Welnu, Sywert heeft miljoenenwinst gemaakt! En
deze mondkapjes zullen ook nog eens nooit gebruikt worden! Pak hem dat geld af en geef dat aan de
slachtoffers van de toeslagen-ellende. En jaag hem met pek en veren het land uit. Net als zijn maten Bern
Damme en Camille van Gestel!

Wit-Rusland
Het onbeduidende voetballand Belarus is misschien wel het land wat dit jaar het meest in het nieuws is
geweest. President Loekasjenko is de laatste dictator van Europa. Hij pleegt verkiezingsfraude en gooit
tegenstanders in de bak. Hij laat een vliegtuig kapen om een dissident terug naar zijn land te halen. Hij laat
arme drommels, asielzoekers die daar zijn aangeland, de grens met Polen oversteken. En die wil ze
uiteraard ook niet hebben. Loekasjenko is de marionet van Poetin. Die kijkt toe en ziet dat het goed is. En
met Poetin zal het nóg beter gaan. Door de exorbitant gestegen gasprijzen wordt zijn rol in de bevoorrading
nóg groter. Hij zal de gaskraan wat verder open draaien. Maar dat komt voor Groningen te laat.

Afghanistan
Daar waar elk land ruim op tijd in de gaten had dat de Taliban Afghanistan weer eens in handen zou krijgen
zodat die landen de mensen die voor hen gewerkt hebben in veiligheid konden brengen, lag Nederland weer
eens te slapen. Uiteindelijk kon er niets meer voor ze gedaan worden. Politiek verantwoordelijk zijn vooral de
Drie Dappere Dames, Sigrid Kaag, Ank Bijleveld en Ankie Broekers-Knol. Kaag trad af: dat kwam goed uit
want dan kon ze verder met de hopeloze formatie. Echt collegiaal is ze niet want ze had het ook niet aan
haar collega Bijleveld verteld. En die moest dus ook weg. Als je van deze drie ook nog eens de zwakste kunt
zijn dan ben je echt zwak en dat is Broekers-Knol. En, je raadt het al: die mocht blijven zitten. Terwijl Ankie
allang in een verzorgingsflat behoort te zitten. Maar hoe is het nu met Afghanistan? Nou, precies hetzelfde
als tijdens 9/11 toen de Taliban het land ook in de macht had. Na twintig jaar oorlog is er dus niets
veranderd.

Vaccinerend
Met betrekking tot vaccinaties was Nederland natuurlijk het traagste jongetje van de klas maar intussen zijn
de meeste mensen gevaccineerd. Behalve degenen die zeggen dat God je beschermt: nou, ik heb zoveel
gevloekt dat ik niet door deze mensen wordt beschermd. En behalve de wappies die roepen dat niet zij maar
de prik jou moet beschermen. En ga zo maar door. En ondertussen stromen de ziekenhuizen weer vol. Met
niet-gevaccineerden. Zodat de noodzakelijke niet corona gerelateerde operaties nog steeds niet door
kunnen gaan. En, u raadt het al, de afgekondigde coronamaatregelen gelden voor iedereen, niet alleen voor
de wappies. Er is dus, weer eens, sprake van een Tweedeling in de maatschappij. Gevaccineerde tegen
niet-gevaccineerde. Als het niet zo erg was, zou ik het vaccinerend vinden. Het lijkt een beetje op de Zwarte
Piet-discussie. Alleen gaat dat over een kinderfeestje en dit over een levensgevaarlijke ziekte. Ja, men denkt
nu voorzichtig aan 2G. Maar aangezien ik deze term pas voor het eerst begin november hoorde, denk ik niet
dat het er al is voordat deze Kerstkrans van de drukker komt.

Kabinet
Op 17 maart (!) vonden de Tweede Kamer-verkiezingen plaats. De oude coalitie had, helaas, genoeg zetels
voor een doorstart dus ik dacht dat het binnen twee weken wel gelukt zou zijn. Niets was minder waar:
Positie Omzigt Functie Elders, Kaag die Rutte maar geen duwtje wilde geven omdat ze op het pluche wilden,
een hele bus vol falende informateurs, partijen die niet wilden en partijen die niet mochten praten. Men ging
op voor het wereldrecord Langste tijd zonder missionaire regering, nog in handen van België. Maar: ze
gingen praten, al ging dat moeizaam. Vooral Kaag wilde Vernieuwing. Dus werd het, uiteraard, praten met de
oude coalitie. En vanwege de vele verschillen zijn ze nog steeds niet klaar. Wél is zeker dat Rutte, eindbaas
bij onder meer de toeslagenellende en Groningen, premier blijft. En dat er allerlei andere misbaksels
terugkeren. Cliffhanger voor 2021: Staat het nieuwe kabinet ouwe meuk eerder op het bordes dan dat de
lockdown is afgelopen? Cliffhanger voor 2022: Valt het kabinet eerder dan dat corona beheersbaar is?

AUGUSTUS

Op de Spelen in Tokyo behalen we de meeste
medailles ooit maar is er vanwege corona het
minste publiek ooit...

…en Taliban neemt de macht over in
Afghanistan, Amerika vertrekt, evacuaties
volgen en wij zijn, weer eens, te laat.

Er mogen geen grote evenementen worden
gehouden maar wel de F1 van Prins Poen...

…en Haïti wordt, weer eens, getroffen door
een grote aardbeving.

GL en PvdA willen één fractie vormen om de
formatie vlot te trekken, die tóch vastloopt...

…en op Mallorca trapt een grote groep
Gooise jongeren een landgenoot dood.

SEPTEMBER

Na maanden niets doen gaat er eindelijk
weer gepraat worden: met de ouwe hap...

…en de ene na de andere bewindspersoon
verlaat het zinkende demissionaire schip...

...waaronder twee van de drie blunderende
Afghanistan-dames, Bijleveld en Kaag...

…en een wappie die ageert tegen de
coronapas op de dag dat die wordt ingevoerd.

De IJmond klaagt over vervuiling van de
fabriek van Tata Steel maar de eigenaars in
India trekken zich er niets van aan...

…en na stikstof, klimaat en zorg is er een
nieuw stokoud probleem wat opeens hoog
op de politieke agenda staat: woningbouw!

OKTOBER

De gasprijzen stijgen explosief, naar
recordhoogten...

…net zoals het voetbalgeweld, wat nooit
voetbalsupporters zijn.

Facebook ligt, weer eens, onder vuur
waardoor het de naam verandert in Meta...

…en in Soedan is het, weer eens, hommeles,
nu een staatsgreep.

De asielzoekers uit Ter Apel zijn niet goed
over het land te verdelen want Nederland is
vol zegt men...

…en gevaccineerden en ongevaccineerden
zorgen voor een tweedeling in de
maatschappij.

NOVEMBER

Tijdens de klimaattop in Glasgow is eigenlijk
weinig bereikt en...

…Shell verlaat Nederland dus denkt men weer
aan het afschaffen van de dividendbelasting.

Segers laat een formatiestuk in de trein
liggen: het geblunder gaat vrolijk verder...

…en WE gaan naar het WK in Qatar en dat
gaan we uiteraard winnen!

Zou corona al voorbij zijn als deze Kerstkrans
van de drukker komt?

En staat er dan al een nieuw kabinet op het
bordes? En wat brengt 2022???

