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  Geachte lezers, 

 

Het vaccin is er en alle experts duwen elkaar van 
het podium om als eerste er iets over te mogen 
roepen voor de televisie en lang niet altijd positief. 
“Met beide benen op de grond blijven staan” is nog 
het beste advies wat ik heb mogen horen.  

 

Volgens ingewijde moet het 

transport van het vaccin bij 

‘min 70 graden’ gebeuren. 

Zie maar eens een oplossing 

te vinden voor de arme- en 

warme landen. Het vaccin is 

dus ook nog niet voldoende 

getest en we weten niet wat 

nu precies dit vaccin doet, 

hoe lang het vaccin 

bescherming biedt en wat de 

negatieve of juist positieve 

gevolgen kunnen zijn.  

 

Broodje-aapverhaal voordat een ander het schrijft… 
“Het Pfizer-vaccin is ontwikkeld door twee Turken in 

opdracht van President Erdogan van Turkije zodat we bij 
inenting ons allemaal laten bekeren tot de Islam”. 

 
Dan komt er ook ‘wie moet 

als eerste gevaccineerd 

worden’. Ook daar zijn 

voldoende discussies over 

maar eigenlijk is het vrij 

simpel. Het kabinet met zijn 

verantwoordelijkheden 

dienen, zonder enige 

weerstand van hunzelf, 

direct gevaccineerd te 

worden en daar mag geen 

twijfel over zijn want zij 

kopen het vaccin in voor 

miljoenen en bovendien 

moet het land worden 

geregeerd. De volgende 

mensen die gevaccineerd 

moeten worden zijn al mijn 

Facebookvrienden die zo 

strak in de maatregelen 

hebben geloofd en zich 

knielend voor de TV naar 

Snip en Snap hebben 

gekeken en geluisterd. Ben 

dan toch wel benieuwd wie 

van hen in de rij staan voor 

het virus in de vaccinstraten 

van de werkgevers. Daarna 

de gehele coalitie en de 

PVDA. De rest van 

Nederland, de tweede- en 

eerste kamer kan een 

vaccinatie nemen al gelang 

naar eigen keuze. Tegen de 

tijd dat ik mij zal laten 

vaccineren dan zijn er 

andere en mogelijk betere 

vaccins uit China, Rusland of 

Amerika waar een goede 

studie op is gedaan en dat 

duurt dus nog wel even. 

 

Succes,  

Peter 

Fractal     
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