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Ingezonden stuk: GroenLinks-puber Greta Thunberg en het
paard van Caligula
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Door Mathijs Cluyfhooft (https://www.dagelijksestandaard.nl/author/mathijs-cluyfhooft/)

20 april 2019

Foto: Greta Thunberg in het Europese Parlement. Bron: EP / YouTube.

Schrijf je
gratis in en
ontmoet de

lekkerste
singles!

(https://www.ds1.nl/c/?
si=7401&li=1528790&wi=296770&ws=dai_dds_lexa_0&dl=%26dci%3D51%26dai%3D1544342%26url%3D)

Nuon: kies
zelf jouw
cadeau

tussen de
€200 en de
€350 euro!

(https://www.ds1.nl/c/?
si=7401&li=1528790&wi=296770&ws=dai_dds_nuon_0&dl=%26dci%3D2036%26dai%3D1544452%26url%3D)

Tot €600
korting op je

E-bike!
(https://www.ds1.nl/c/?
si=7401&li=1528790&wi=296770&ws=dai_dds_stella_0&dl=%26dci%3D13287%26dai%3D1583730%26url%3D)

Uitvaartverzekering
al vanaf €1,86

per maand

Schrijf je
gratis in en
ontmoet de

lekkerste
singles!

(https://www.ds1.nl/c/?
si=7401&li=1528790&wi=296770&ws=dai_dds_lexa_0&dl=%26dci%3D51%26dai%3D1544342%26url%3D)

Nuon: kies
zelf jouw
cadeau

tussen de
€200 en de
€350 euro!

(https://www.ds1.nl/c/?
si=7401&li=1528790&wi=296770&ws=dai_dds_nuon_0&dl=%26dci%3D2036%26dai%3D1544452%26url%3D)

Tot €600
korting op je

E-bike!
(https://www.ds1.nl/c/?
si=7401&li=1528790&wi=296770&ws=dai_dds_stella_0&dl=%26dci%3D13287%26dai%3D1583730%26url%3D)

Uitvaartverzekering
al vanaf €1,86

per maand

https://www.dagelijksestandaard.nl/author/mathijs-cluyfhooft/
https://www.ds1.nl/c/?si=7401&li=1528790&wi=296770&ws=dai_dds_lexa_0&dl=%26dci%3D51%26dai%3D1544342%26url%3D
https://www.ds1.nl/c/?si=7401&li=1528790&wi=296770&ws=dai_dds_nuon_0&dl=%26dci%3D2036%26dai%3D1544452%26url%3D
https://www.ds1.nl/c/?si=7401&li=1528790&wi=296770&ws=dai_dds_stella_0&dl=%26dci%3D13287%26dai%3D1583730%26url%3D
https://www.ds1.nl/c/?si=7401&li=1528790&wi=296770&ws=dai_dds_monuta_1&dl=%26dci%3D9073%26dai%3D1420670%26url%3D
https://www.ds1.nl/c/?si=7401&li=1528790&wi=296770&ws=dai_dds_lexa_0&dl=%26dci%3D51%26dai%3D1544342%26url%3D
https://www.ds1.nl/c/?si=7401&li=1528790&wi=296770&ws=dai_dds_nuon_0&dl=%26dci%3D2036%26dai%3D1544452%26url%3D
https://www.ds1.nl/c/?si=7401&li=1528790&wi=296770&ws=dai_dds_stella_0&dl=%26dci%3D13287%26dai%3D1583730%26url%3D
https://www.ds1.nl/c/?si=7401&li=1528790&wi=296770&ws=dai_dds_monuta_1&dl=%26dci%3D9073%26dai%3D1420670%26url%3D


Bijna was het zover: een kind van 16 jaar spreekt het Europarlement toe. Heel bijzonder natuurlijk. Niet
alleen vanwege het feit dat GroenLinks een kind (!) voordroeg met voor hen welgevallige ideeën, en
daarmee de democratische regels rondom het Europarlement schond, maar ook omdat ieder ideologisch
bevlogen individu niet zomaar de plenaire zitting van het Europarlement kan binnenlopen.
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En bekend is ook wel dat de ideologie van deze ‘Groene partij’ met een beroep op ‘het doel heiligt de middelen’ vaker
onze democratische regels aan haar laars lapt. Wél bijzonder is het, omdat het ‘voorval Thunberg’ het Komplette
Bankrott (https://nl.wikipedia.org/wiki/Lehman_Brothers) aangeeft van onze politieke elite.

Welk brevet van onvermogen geven wij onszelf, onze maatschappij, ons mens zijn, wanneer wij anno 2019 een kind van
16 onze politieke vertegenwoordigers laat vertellen wat goed en fout is, hoe de wereld in elkaar steekt?

Een duidelijke parallel is hier zichtbaar met het ‘Generatie Y’-syndroom (https://nl.wikipedia.org/wiki/Millennials), de
gedachte dat er nu, opeens, een nieuwe generatie is die ‘héél anders denkt’, die moreel ver verheven is boven onszelf.
Ook deze visie is niet meer dan slechts een projectie van ons eigen onvermogen en de combinatie van zwakte, lafheid,
en weigering om onszelf aan te pakken.

Het parlement van een werelddeel met 500 miljoen mensen dat zich door een kind laat toespreken?Als we geloven dat
kinderen en dwazen de waarheid spreken, wat wordt dan de volgende logische (r)evolutionaire stap? Dat een kind of
een van de 20.000 bewoners van een psychiatrische inrichting wordt benoemd tot Eurocommissaris?
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Buitenland (https://www.dagelijksestandaard.nl/category/buitenland/) Greta Thunberg (https://www.dagelijksestandaard.nl/tag/greta-thunberg/)

Ah, waar hebben we dat eerder gezien? Juist, bij de Romeinen
(https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/kardinaal-robert-sarah-migranten-zullen-europa-verwoesten-als-men-
niet-van-koers-verandert/). Bij de herinnering aan Keizer Caligula die zijn paard Incitatus een marmeren stal, ivoren
voerbak en eigen bedienden ter beschikking stelde, gaan onze gedachten onwillekeurig al uit naar onze eigen
Europarlementariërs, met hun royale remuneratie, luxe pensioenregeling en niet-transparante onkostenvergoedingen.

Caligula maakte, parallel aan GroenLinks met haar voordracht van het kind Thunberg, zijn toenmalige politieke elite
belachelijk door voor te stellen om zijn paard tot senator te benoemen. Dit renpaard, dat het werk van de senatoren
ook heel goed zou kunnen doen, kwam overigens uit het Circus Maximus, zeg maar een soort Europarlement van de
Romeinen. De partijen die deelnamen aan het paardenrennen droegen verschillende kleuren, en u raad het zal,
Incitatus, het paard van Caligula, kwam uit de stal van de Groenen. 

Onze kinderen moeten we vooral kind laten, en niet misbruiken voor politieke doelen
(https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/02/klimaatspijbelaars-blijken-tuigjongeren-lawaaierige-seksbeluste-
vliegvakantieverslaafde-veelvraten/), die kennelijk niet op andere wijze behaald kunnen worden. Voorbijgaand aan de
platgetreden paden van de Tweede Wereldoorlog en de geïdeologiseerde Hitler Jugend, biedt een voorbeeld de Culturele
Revolutie in China.

Laten we nooit vergeten hoe Mao de oprichting van de Rode Gardes stimuleerde, en hoe deze door jongeren bevolkte
beweging de Grote Sprong Voorwaards nam, resulterende in tientallen miljoenen doden, -een van de grootste
menselijke slagvelden ooit. Lang leve de Chinese Generatie Y?

Terug naar de polder: we moeten minder douchen, kopt de voorpagina van de Volkskrant deze week. Niet in Frankrijk,
daar draaien 58 kerncentrales stug door. De Parijse bevolking blijft in staat zich zelf te wassen en voor iedere nieuwe
dag is er een schone onderbroek. Maar in de tweede klas treincoupé tussen Weesp en Amsterdam wordt het straks muf
met dat onwelriekende poldergroene volkje om ons heen.

(https://twitter.com/DDStandaard)

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl (https://www.dagelijksestandaard.nl)? Volg ons dan op
Twitter (https://twitter.com/DDStandaard)!
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De Katholieke kardinaal Robert Sarah
heeft zich afgelopen week uitgelaten
over het fenomeen massa-
immigratie. Niet...
(https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/kardinaal-

De vakbond FNV zit met een groot
probleem. Een deel van het
ledenbestand is openlijk
sympathisant voor PVV en FVD....
(https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/fnv-

Elke hoop dat de brand in de Notre
Dame zou leiden tot een
gemeenschappelijke tijd van
beroering en samenwerking...
(https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/video-

VN nog steeds in rep en roer
over oorlog Libië – Trump belt
alvast met...

Kardinaal Robert Sarah:
‘migranten zullen Europa
verwoesten als men ni...

FNV moet kleur bekennen: zit
met PVV-/FVD-achterban en
tegenstanders i...

Video: ‘Gele hesjes’ aan de stok
met Franse politie in ‘testudo
format...
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Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement (http://www.dagelijksestandaard.nl/huisreglement-voor-reacties/).
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Als de milieumaffia geen volwassen argumenten meer heeft, vliegen ze maar een puber in om hun doel te prediken. Als
vertegenwoordigster van de Netflix/Twitter-generatie met een nog onvolgroeid brein (100% van de wetenschappers is
het daar over eens), geïndoctrineerd en misbruikt door de media, partijstrategen, belangenclubs en uiteraard zelf, zoals
iedere puber, verguld met zoveel aandacht. ‘Vroeger’ was een donderpreek van een volwassen pastoor of dominee het
middel, maar die geloven we niet meer. Het ware geloof wordt nu gebracht door pubers… De Westerse wereld heeft
kennelijk behoefte aan schuldbesef, boetedoening en aflaten, de klimaatbijbel voorziet daarin.
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nog-steeds-in-rep-en-roer-over-
oorlog-libie-trump-belt-alvast-met-
opvolger-van-libische-regering/)

Deze week werd in de Amsterdamse
Gemeenteraad gedebatteerd over de
plaatsing van illegalenopvang in de
wijken. Forum...
(https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/filmpje-
annabel-nanninga-fvd-pakt-aysegul-
kilic-denk-aan-ik-kan-ook-afstand-
nemen-van-donald-duck/)

De kern van het nieuwe boek van
Derk Jan Eppink, Eurorealisme, staat
aan het begin en aan het eind. Maar
daartussen...
(https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/paul-

robert-sarah-migranten-zullen-
europa-verwoesten-als-men-niet-van-
koers-verandert/)

Hypergevoelige mensen belden
vanochtend de meldkamers van
diverse ordediensten! Niet omdat de
Duitsers weer eens met...
(https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/hilarisch-
hypergevoelige-amsterdammers-
melden-overlast-vanwege-rook-van-
germaanse-paasvuren/)

Syp Wynia is terug met de 'kwestie
van de week' en volgens Wynia staat
het partijkartel op instorten. Wynia
vertelt in...
(https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/beelden-

moet-kleur-bekennen-zit-met-pvv-fvd-
achterban-en-tegenstanders-in-de-
maag/)

In zijn column van deze week steekt
Jan Roos van wal tegen het
verschijnsel van overlast door
asielzoekers. Dat het...
(https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/column-
jan-roos-we-mogen-niets-over-zich-
misdragende-asielzoekers-zeggen-
want-dan-zijn-we-racisten/)

's Lands meest debiele
moslimbekeerling heeft weer eens
van zich laten horen. Het Haagse
raadslid dat z'n tijd verdeelt...
(https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/salafist-

gele-hesjes-aan-de-stok-met-franse-
politie-in-testudo-formatie-overal-
woedt-brand-en-wanorde/)

Zo af en toe is het wel eens leuk om
bij de buren over de schutting te
kijken om te zien wat daar allemaal
gebeurt. Het...
(https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/opinie-
en-frameblog-joop-reageert-op-otten-
interview-vindt-extremistische-fvd-
echt-extreem-extremistisch/)

Afgelopen weel kregen Nederlandse
Europarlementariërs kritiek omdat ze
afwezig waren in Straatsburg.
Zogenaamd vanwege...
(https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/04/tweede-

Filmpje: Annabel Nanninga (FVD)
pakt Ayşegül Kiliç (DENK) aan:
‘ik kan...

Paul Cliteur (FVD): dit is Derk
Jan Eppink’s Europees realisme,
een Eu...

Hilarisch! Hypergevoelige
Amsterdammers melden
‘overlast’ vanwege rook...

Beelden! Syp Wynia: ‘het
partijkartel staat op instorten,
maar heeft n...

Column Jan Roos: We mogen
niets over zich misdragende
asielzoekers zeg...

Salabst Van Doorn islamiseert
op volle kracht verder:
halalstrand voo...

‘Opinie-‘ en frameblog Joop
reageert op Otten-interview:
vindt extremi...

Tweede Kamer tegen
noodremprocedure WW-export,
zelfs de linkse partije...
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Jesse Klaver vader van kinderen, zou zich moeten schamen voor deze vertoning!
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Kinderen en dronkenlappen spreken de waarheid is het gezegde, wellicht de protegé van Juncker?
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Raak artikel! + veel van mij.
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Wij hebben dat ook eens gezien in Duitsland eind 1945, toen werden ook kinderen naar voren geschoven, hoe ver is de
hele EU afgezakt!
Trieste vertoning, waarschijnlijk bang voor de komende verkiezingen!
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Aanhangeling van Onschendbare Aemilias Mersas
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Jullie, plaatsers van een reactie, mensen die het in de jaren stilletjes zomaar lieten passeren, zouden jullie moeten
schamen. Zijn het “Pubers” die dom zijn of volwassenen die te dom en te zwak zijn om toe te geven dat wat zij hebben
gedaan niet het juiste was?

Een boodschap aan alle pubers:
Laat je niet onzeker maken door dit soort mensen. Jij probeert ook maar hun fouten recht te zetten, wat nodig is als de
ouderen het even niet meer zien zitten, als ze inzien dat ze fout waren. Dat ouders zo over hun kinderen spreken is
onverstaanbaar. “De eer van mijn familie en mijn nakomelingen ligt in mijn handen”, dat zou het motto van ieder van ons
moeten zijn, ongeacht jong of oud, puber of midlifer.

“De spreker van onheilspellende woorden vertoont alleen zijn eigen zwakte.”

Het is tijd voor een nieuw tijdperk, een nieuwe, revolutie. Geen evolutie, daar is geen tijd voor. Verandering moet nu
komen!

De wereld heeft jou nodig!

6

7

https://www.dagelijksestandaard.nl/author/vraagtekentje/
https://www.dagelijksestandaard.nl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.dagelijksestandaard.nl%2F2019%2F04%2Fingezonden-stuk-groenlinks-puber-greta-thunberg-en-het-paard-van-caligula%2F
https://www.dagelijksestandaard.nl/author/toetssteen/
https://www.dagelijksestandaard.nl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.dagelijksestandaard.nl%2F2019%2F04%2Fingezonden-stuk-groenlinks-puber-greta-thunberg-en-het-paard-van-caligula%2F
https://www.dagelijksestandaard.nl/author/niet-l-niet-r/
https://www.dagelijksestandaard.nl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.dagelijksestandaard.nl%2F2019%2F04%2Fingezonden-stuk-groenlinks-puber-greta-thunberg-en-het-paard-van-caligula%2F
https://www.dagelijksestandaard.nl/author/aanhangeling-van-onschendbare-aemilias-mersas/
https://www.dagelijksestandaard.nl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.dagelijksestandaard.nl%2F2019%2F04%2Fingezonden-stuk-groenlinks-puber-greta-thunberg-en-het-paard-van-caligula%2F


DidiMadloba (https://www.dagelijksestandaard.nl/author/didimadloba/)    2 dagen ago   

Login om te reageren (https://www.dagelijksestandaard.nl/wp-login.php?
redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.dagelijksestandaard.nl%2F2019%2F04%2Fingezonden-
stuk-groenlinks-puber-greta-thunberg-en-het-paard-van-caligula%2F)

Die Zweedse meid oogt jong zonder makeup en met haar zelfgenaaide jurkje, maar met 16 jaar is ze echt geen kind
meer. Het is veelzeggend dat juist haar jeugd wordt aangegrepen als kritiekpunt.

Aanhangeling van Onschendbare Aemilias Mersas
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Helemaal mee eens! Goed gezegd!
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Het komt inderdaad niet uit, zoals de demonstraties van scholieren ook een ongemakkelijk gevoel opriepen bij de
aanhangers van Baudet.
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Alles in scene gezet…..of hebt u dat niet door?
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Niets is wat het lijkt…

Geplaatst op 19 april 2019

Voor iedereen die denkt dat Greta het allemaal zelf regelt: Haar begeleider Luisa Neubauer, werkt voor de organisatie
http://www.one.org/nl (http://www.one.org/nl). Deze organisatie wordt gefinancierd door o.a. Bill and Melinda Gates,
Bono, Open Society van George Soros. De elite zit hier dus achter.
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Kijk allen eens bij de afbeeldingen op Google van de Bund Deutscher Mädel.
Allemaal voorlopers van het klimaatgestoorde wicht.
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Moet dit meisje ook nog een rondje worden gegund bij de huilie huilie shows op de Nederlandse televisie ? ( Pauw / Jinek
/ programma M )
Daarna linea recta opsluiten in een psychiatrische kliniek in Zweden met voldoende gezonde boslucht.
Wellicht is er nog kans op herstel voor dit wicht.
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Zoals velen weten, was Caligula een schizofreen massa moordenaar. Beslist geen held.
Een paard tot senator noemen? Daar is het bewijs van een ziekelijk gestoorde man,
en een domme kind die het verhaal misbruikt voor wat? Jonge meisjes zouden interesse hebben in echte heldinnen. Ik
ken er een voor dit kind. Jaren geleden toen de Romeinen heerste over grote delen van Groot-Brittannie, was Wales een
rustig welvarende stad, met een lieve oude koning. Die een jonge koningin en 2 dochtertjes had. Op een dag kwamen de
Romein soldaten het gebied binnen, vermoorde de oude koning, en verkrachte zijn 2 kleine dochters. Toen Koningin
Boudicca dit ontdekte werd zij razend. Deze koningin met fel rood haar, verzamelde haar leger en op haar enorme
paard leidde zij haar leger om de Romeinen uit Wales te jagen. Onder haar leiding voegden zich ook vele Engelsen aan
haar leger. En onder de leiding van deze moedige Welsh koningen werd de hele Romeinse leger in Groot-Brittannie
verslagen. Als je een bezoek maakt aan Cardiff, Wales, zal je grote beeld van Koningin Boudicca op haar prachtige paard
zien, in het midden van dit hoofdstad. Er zijn twee eer betogen dat de
Engelsen hebben gegeven aan Wales. Dat er altijd een prins/princess of Wales zal zijn om dit provincie te steunen. En
dat de oude Welsh taal officieel erkend is. Ik was zeer onder de indruk jaren geleden toen koningin Elisabeth spraak in
het Welsh over die officiele erkenning van die oer-oude taal. Greetje, zou je durven een keer naar Wales te gaan om info
te kregen over een zeer moedige koningin heldin en haar moedige paard te horen, uit het ver verleden.
Rond 11 november 2018 heeft Trouw een zeer opmerkelijk foto geplaatst. Een uitstekende foto uit 1918, die een
eresaluut toont van soldaten die de eerste wereld oorlog overleefden, en aan alle paarden die in de oorlog omkwamen. In
dit zeer duidelijk foto zie je enkele soldaten in een paardhoofd formatie, om hun geliefde gevallen paarden te eren. Een
vraag aan de redactie van DDS, kunnen jullie dit prachtige foto van Trouw ook laten zien? Zoveel liefde voor paarden heb
ik nooit eerder
meegemaakt! WW.1 soldaten die zoveel liefde voor hun paarden hadden, dat zij in
een paarden formatie gingen, na het afloop van WW.1, met een grote foto te tonen!
Een heel mooie duidelijke foto vanuit honderd jaar geleden. Een tip voor de DDS
redactie.

14

Godefroy France (https://www.dagelijksestandaard.nl/author/godefroy-france/)    2 dagen
ago    Login om te reageren (https://www.dagelijksestandaard.nl/wp-login.php?
redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.dagelijksestandaard.nl%2F2019%2F04%2Fingezonden-
stuk-groenlinks-puber-greta-thunberg-en-het-paard-van-caligula%2F)

Dit, door de groene Kmer hersengespoeld puberaal gedrocht moet dus voor yessar en zijn criminele bende de kastanjes
uit het vuur halen,, als dit niet lukt, krijgen we dan geformateerde embryo’s???
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Uw voorstel “Dat een kind of een van de 20.000 bewoners van een psychiatrische inrichting wordt benoemd tot
Eurocommissaris?” is allang werkelijkheid.
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