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Na het lezen van ‘Baudet gooit schroom van zich af en verklaart zich
complotaanhanger’ (1) voel ik nieuw leven in me opborrelen en vergeet zelfs
mijn pijnlijke voet.
Baudets vroege voorvader Pierre Joseph Baudet (1778-1858) vlucht in 1795 voor de
Franse conscriptie uit het Belgische Henegouwse plaatsje Braine-le-Comte. Hij was
kostschoolhouder, wiskundige en schrijver van Franse grammatica’s. Hij sterft in 1885 in
Utrecht.
De Franse periode onder Napoleon Bonaparte (1769-1821) in België en Nederland
duurde van 1795-1815. De Franse conscriptie (registratie, loting) hield in dat alle
jonge mannen tussen 17 en 45 jaar konden worden opgeroepen voor militaire
dienst.

Louis-Léopold Boilly (1761-1848)
Staphorster deserteurs uit het leger van Napoleon 1812 schilder mij
onbekend. Van de 15.000 Nederlandse soldaten kwamen er maar een paar honderd terug.

Het verleden herhaalt zich. Heden vindt er een enorme Russische conscriptie
plaats van Russen die niet willen vechten voor een onzinnige oorlog en
gedicteerd wordt door Poetin en gesteund door de Russisch-orthodoxe Kerk.
God is overal goed voor.
In zekere zin heeft Thierry Baudet zijn leven dus te danken aan de vlucht voor
de Franse conscriptie van zijn vroege voorvader Pierre Joseph Baudet.
Marcel Baudet (1951) de vader van Thierry is een bekende pianist en verbonden aan het
Amsterdams Conservatorium. Hij was getrouwd met Beatrijs Brand, schoolpsycholoog en
lid van Forum voor Democratie. Hun scheiding heeft erin gehakt bij Thierry.
Xavier Baudet, een neef van Thierry Baudet is het helemaal oneens met hem en noemt
hem een ‘killer on the road’.
Volgens Xavier heeft Thierry niets met democratie. Hij gelooft in meritocratie, waarbij
een bepaalde elite met bepaalde verdiensten het land bestuurt. Wat die verdiensten zijn,
bepaalt hijzelf natuurlijk. Als hij geen waardering krijgt gaat hij sarren. Dat is steeds
erger geworden. Als je iets van zijn gedrag zei kreeg je ruzie met zijn ouders.(2)
Thierry Baudet noemt zichzelf een ‘CONSPIRACY THEORIST’
(samenzweringstheoreticus). Deze titel zou afgeleid kunnen zijn van de in 1997
verschenen film Conspiracy Theory waarin een taxichauffeur gelooft dat veel
wereldgebeurtenissen veroorzaakt worden door samenzweringen van de overheid.
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Thierry Baudet: ‘De wereld wordt bestuurd door reptielen. Onze nationale politici zijn zo
stom dat je ze niet eens hoeft om te kopen.’ Hij laat zich inspireren door complotdenker
David Icke en voormalig Trump adviseur Steve Bannon. Icke is de zoon van het
Opperwezen en beweert dat wij beheerst worden door buitenaardse reptielen. Steve
Bannon (anti-egalitair denker) was voormalig adviseur van Trump.
De Bijbel begint in Genesis met het scheppingsverhaal van Adam en Eva, waarin Eva de
appel geeft aan Adam waarin ze verleid worden door de praatjes van de slang. (een
reptiel)
“Lang leve Thierry Baudet” want hij gaat ons redden van de reptielen in onze wereld. In
de bijbel was er maar één slang in het paradijs die eva en adam verleid heeft. Nu zit het
buitendijks vol reptielen. “Onze nationale politici zijn zelfs geen reptielen”: - ze zijn er
zelfs te dom voor. Thierry is zelf de grootse en gevaarlijkste reptiel.
Er is veel mis in de wereld. Aan veel zaken als verspilling, omgang met de natuur en
onze houding ten opzichte van onze medemens zijn wij allen schuldig. Wij moeten
allemaal in de spiegel kijken. Ook in een democratie worden veel fouten gemaakt, maar
wij hebben onze rechtsinstituten om misvattingen aan te pakken en te herstellen, hoe
moeizaam dat ook gaat.
Baudet is blij met de oorlog in Oekraïne en hoopt dat Poetin zal winnen. Mijn hemel wat
ben ik blij niet in Rusland te zijn geboren, waar een dictator en oligarchen de dienst
uitmaken. Duizenden doden en vernielingen om een stuk land.
Kent hij onze geschiedenis niet? Hoe is het afgelopen in Indonesië en met de Belgen in
Congo ? De Duitsers in de 1e en 2e Wereldoorlog ?
Je kunt mensen niet overheersen.
Baudet heeft een goede opleiding gehad maar ik vraag me af waar hij in zijn
gevoelsleven is blijven steken. Heeft hij de scheiding van zijn ouders niet kunnen
verwerken ?
Erger: Baudet is de slippendrager van Poetin en nog erger Baudet is zelf het reptiel en
verleid de mensen met zijn praatjes.
Wat kunstopvattingen huldigt hij een bepaald soort realisme (waar hebben we dat meer
gezien in de geschiedenis) en de vrouw kan beter terug achter het aanrecht.
Baudet is tegen globalisten.
Globalisering is het doorgaande proces van internationale uitwisseling van
mensen, goederen, geld, en informatie (zoals kennis en cultuur), waardoor
wereldwijde integratie heeft gezorgd voor onderlinge relaties tussen deze gebieden.
Globalisering heeft altijd al plaatsgevonden, maar is een versnelling geraakt door media
en digitalisering. Uitwassen moeten natuurlijk gecorrigeerd worden.
-economische globalisering; vrij verkeer van arbeidskracht en verminderd belang van fysieke
afstand tussen plaats van productie en afzetmarkt. Digitalisering.
politieke globalisering: afname van het belang van nationale overheden en minder soevereiniteit
van staten zoals in de EU te zien valt
culturele globalisering: bijvoorbeeld elk geloof kan gebedshuizen oprichten. Culturen kunnen zich
gemakkelijker verspreiden en dat we culturen overnemen.
Ja en natuurlijk er is geen systeem te bedenken dat geen nadelen oplevert, maar die
moeten we open en eerlijk bespreken en aanpassen. Dat kan alleen in een liberale
democratie waar mondige burgers en gerechtelijke instanties kunnen bijsturen. Dat kan
nooit onder een dictatoriaal bewind zoals met Poetin in Rusland, Kim Jong-un in NoordKorea Korea en de religieuze leiders in Iran, …..
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Als iedereen te dom is en wij allemaal reptielen zal dan reptiel Thierry Baudet ons wel
redden?

Zephyr, Venom, – voor mij Thierry Baudet als de grootste en gevaarlijkste reptiel.

Thierry als een soort nieuwe God. Thierry die alles weet. Wat een ellende staat ons te
wachten.
Thierry met zijn arrogante blik, zijn neerbuigend kijken, zijn allesoverheersende
kennis is een gevaarlijke God. Het wordt tijd dat hij door wat duiveltjes op zijn
plaats wordt gezet.
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Aaron van Erp 2008 en 2011, olieverf op doek, 250x150
Vrij vertaald: Staat ons dit te wachten? Of zal de wraak van de engelen zoet
zijn. ?
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