
BINNENDIJKS Joop Brons 

Pas op Mark, straks 
staat de hele Markt in 
Arnhem vol tractoren 

Beste Mark Rutte, ik mag 
toch Mark zeggen? Uitein
delijk doet de hele wereld 

dat, Zelensky voorop. Noem mij 
ook maar gewoon Joop, dat is wel 
zo aardig. 

Want eigenlijk ken ik je al heel 
lang. Ik heb niet eens meer actieve 
herinneringen aan het moment 
dat jij premier van ons gave landje 
werd. Dat moet zijn geweest toen 
gas nog zonder instortingsgevaar 
uit de Groningse bodem werd ge
pompt. 

Het was ook ergens in die tijd 
dat de Belastingdienst overstapte 
van een ganzenveer naar een 
ponskaart. Dat een toeslag nog be
tekende dat je er geld bijkreeg in 
plaats van een boete. 

Maar Mark, leg mij nou eens uit, 
waarom bemoei jij je eigenlijk niet 
méér met de provinciale politiek? 
Door jullie gestoethaspel over 
stikstofblijft een besluit over pak-

weg 10 kilometer Als al jarenlang 
uit. 

En het ziet er voorlopig niet naar 
uit dat het beter wordt. Alle boe
ren zijn boos op jou en die stem
men straks allemaal op die 
b-b-boerenclub van Kerrolain van 
der Plas. Die komt met zoveel ze
tels in de provincie dat straks de 
hele Arnhemse Markt vol staat 
met tractoren. 

Ik weet het ook allemaal niet 
meer. Komende woensdag wordt 
een dag van nationale twijfel. 
Jouw Doornenburgse vriendin 
Helga Witjes doet haar best om de 
kiezers naar de stembus te sleuren, 
maar ook zij torst jouw landelijke 
problemen op haar schouders. 

Want zeg nou eens: ben jij voor 
die windmolens in Doornenburg, 
voor nog meer dozen in het Be
tuws landschap? Praat jij zondag 
bij Pauw met' de linkse wolk' over 
het immigratieprobleem van wol
ven in Gelderland? Interesseert 
Reeth je wel? 

Mark, weet je, ik denk dat ik 
maar op het waterschap stem. 

Sterkte komende dagen. 
Groeten, Joop. 
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