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LittleHell 1 day ago
All poison disguised in artistry

NOCOMMENT 1 day ago
XD
Marder2014 1 1 day ago
“Genetically modified crops are often robbed of their ownmost reproductive capacity,
deprived of plasticity in fighting diseases, and denied an organic interaction with
insects; sterilized and rendered sterile, they are, first, the pure means for the selfreproduction of capital and, second, the materials for biofuel or ingredients in a diet
that increasingly looks like a refueling of animal and human organismic machines.”

NOCOMMENT 1 day ago

Praat eerst maar eens Nederlands Marder! Dit is nu precies van die semi-intellectuele
linkse hobbytaal die helemaal nergens over gaat.

P.Cos 1 day ago
Sie mijne boeck Verzameling van een meenigte tulipaanen, naar het leven geteekend
met hunne naamen, en swaarte der bollen, zoo als die publicq verkogt zijn, te Haarlem
in den jaare A. 1637.

Janvanhuysum 1 day ago
Wat een kleurenpracht. Doet me denken aan de reflectie van licht via het dekschild van
het rozemarijngoudhaantje.

Marder2014 1 day ago
Yeah, well NOCOMMENT, I think the concept of ‘nature’ is developed by us humans.
That what we call nature will indeed take care for itself. But we humans are part of
nature. And maybe this whole paradoxical concept of influence by humans and a laissez
faire attitude will be demolishing humanity itself.

NOCOMMENT 1 day ago
GO FUCK YOURSELF 10000 MET DIE LINKSE KRITIEK. ALS ZELFS BLOEMEN AL NIET MEER
KUNNEN! VOOR DE IDIOTEN DIE HET NOG STEEDS NIET BEGRIJPEN: DE NATUUR REDT
ZICHZELF WEL!

10000hectare 2 days ago
Ik mag hopen dat je artificiële-waterverkwistende-ego de komende tijd tot inkeer komt!

Tulband 1 season ago
Totally agree Waermondt!
Je denkt met bloemenbollenmultinationalisme de wereld te mogen veroveren?

Waermondt 1 season ago
Neem mij niet in de maling met je verleidelijk rondslingerde kleurpracht.
Met je cosmetische ingrepen photobomb jij je graag in het zichzelf afficherend selfie
milieu. Verhoering voor gratis merchandise. “Dat verdient een bloemetje”: my ass!

Bol.com 1 season ago

Monopolie1634 1 season ago
Mozaïek

PHUSYS 1 season ago
Nice!

