
← Een heel apart gevoel van binnen

Kan Broek Wat Schaap Kan En Wat Kan Kan Dan?
Posted on 23 februari 2014 

Eens in de zoveel tijd proberen aanhangers van het zogenaamd pacifistische

extreem linkse clubje Rosa (Rooie Saen) een paar andere lokale partijen, die

de dingen graag wat realistischer benaderen, in een kwaad daglicht te zetten.

Daarbij laten zij zich graag helpen door een paar meelopers als Edwin

Broekhuizen en Merel Kan.

Hoewel haar voornaam aan een onschuldig tuinvogeltje doet denken, gaat dat niet op

voor mevrouw Kan. Mevrouw Kan, of eigenlijk Krol-Kan noemt zich directrice van een

verkoopbureau en bestuurslid van Monumenten Spreken en het 4 mei comité in Koog aan

de Zaan. Heuse voorbeeldfuncties dus. In het dagelijks leven beschuldigt en treitert zij,

zoals het een bestuurslid van een 4 mei comité dat respect voor de medemens hoog in het

vaandel heeft staan, er lustig in het openbaar op los. Zonder met feiten te komen roept zij

bijvoorbeeld dat de Zaanse Sportkrant en dezaanonline.nl dekmantels van Democratisch
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Merel Kan. In Sesamstraat zit (nog)

geen blatend vogelbekdier, maar je

moet toegeven, de mond klopt.

Zaanstad zijn. Dat zijn ze niet, beide internetkranten zijn niet gerelateerd aan elkaar en

staan los van welke politieke stroming dan ook. Merel verzint dat niet zelf hoor. Haar

monumenten en vriendje van Rosa, Erik Schaap, schrijft dat als eerste op zijn blog,

waarop hij zo meegaand is met de medemens tenzij zij een andere politieke mening zijn

toegedaan. Daarna gaan ons onschuldig vogeltje en ‘de Broek’ het schaap zitten

napapegaaien.

Op Twitter en blogs hadden deze drie geen goed woord over voor de zaanse Sportkrant,

terwijl Kan ondertussen solliciteerde naar een redactioneel baantje bij diezelfde

sportkrant. Want om haar moeilijk knap te fotograferen hoofd ook op de sportkrant

geplaatst te zien wilde deze dictator… eh… directrice blijkbaar wel met POV en DZ

samenwerken. Of zat dat misschien anders, mevrouw Kan?

“Merel Krol-Kan is directeur eigenaar van Verkoopbureau Kan. Daarnaast heeft ze zich

tot doel gesteld om aan de hand van getuigenverslagen minidocumentaires te maken van

de verhalen achter de zevenentwintig Zaanse oorlogsmonumenten.” Stond vorig jaar op

dichtbij, waar zij zelf voor schrijft. Nou, weinig kans dat er met feiten gewerkt gaat

worden in die documentaires. Mevrouw Kan doet namelijk niet zo aan feiten. Zij

vertrouwt blind op wat Schaap haar influistert.

Mereltje vergelijkt op internet fractieleden van de

politieke partijen met figuren uit Sesamstraat en

plaatst er dan sarcastische opmerkingen bij. Het is

jammer dat er geen vogelbekdier in Sesamstraat

zit, want dan had zij zeker mooi kunnen inblenden

op de herder- cq sesamstraat in Zaandam. Ja, een

fantastisch voorbeeld voor de samenleving, deze

mevrouw. Ik weet wel een nationaal socialistisch

partijtje van 75 jaar geleden dat trots op haar zou

zijn geweest. Ze zal op 4 mei haar gegal wel weer

goed proberen te maken, hand in hand met het

schaap.
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