
Beste Bestuur en ALV, 

 

Nee ik heb echt niet gedronken. 

In 2019 begon in China SARS-CoV-2, oftewel Covid-19 zich te verspreiden onder 

Homo Sapiens. Na een zeer zwaar 2020 en een zwaar 3/4 2021 hoop ik dat we voor 

het einde van 2021 de pandemie onder controle is. Maar alleen het kabinet heeft de 

kracht om alle 4 de elementen van de lockdown te beheersen. Maar toen Nederland 

ze het meeste nodig had Verdwenen ze. 170 dagen later was er nog steeds geen 

kabinet, hoewel de Zuid-Nederlanders er langer over doen, houd ik hoop! Dat 

Nederland ooit het Record van langste formatie van België afsnoept, die het ooit van 

belgië afsnoepte, die het ooit van Iraq afsnoepte. Maar met de huidige status van de 

formatie en het vooruitzicht op een minderheidskabinet is natuurlijk alles een 

verrassing, Over verassingen gesproken: Pieter Omtzigt zal terugkeren uit de as. 

Ook het verder verrotte van de wereld door het kapitalisme zal doorgaan. En echte 

linkse revolutie zal aankomend seizoen uitblijven. Ook verwacht ik dat het 

przewalskipaard niet terugkomt uit de uitsterving. Deze Mongolische paardensoort 

zal misschien nog meerdere malen gekloond worden maar echt terug komen ze 

waarschijnlijk niet. Ook zal de NS sowieso weer vertraging oplopen gedurende het 

komende academische jaar. Hierover kan ik maar één statement geven: 

“Godverdomme NS kom is Fuckin’ op tijd!” Ook zullen de Wappies blijven toeslaan 

om de overheid ervan te weerhouden de corona maatregelen volledig op te heffen. 

Maar ik ben aan het afdwalen met deze Przewalskipaardenmiddelen. 

De regeringsperiode zit nog vast, hoewel een poging zal worden gedaan tot 

formeren blijft het Demissionair Kabinet er nog wel eventjes. Vandaag zal 

waarschijnlijk ons demissionair bestuur plaatsmaken voor een missionair bestuur. 

Toch zijn er van mij part nog wel wat dingetjes te melden. 

 Zoals de troep die gecreëerd wordt door verbannen Kleioot Thierry Baudet in 

Nederland en Urk heeft veroorzaakt, is het zeker niet gekomen. Of de troep die 

Kabinet Rutte 3 het das om heeft gedaan. Maar bij de sollicitatieperiode is er wel wat 

onduidelijkheid ontstaan voor mij als voorzitter van een commissie, hoewel ik het kan 

begrijpen dat het bijzondere tijden zijn, zou ik wel een advies mee willen geven aan 

dit en volgende besturen. 

 



Ik stel voor: bij een volgende sollicitatieperiode duidelijk alle data te geven aan de 

voorzitters van de commissies voordat de sollicitatieperiode start, zodat er minder 

chaos ontstaat en gaat verder tot de orde van de dag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Thomas van der Knaap 

Voorzitter van de KIF 


