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Geachte lezers, 

 

Even een nachtje doorzitten en het volledige debat 
aangehoord en dat de diagnose waar teflon Mark 

lijdt aan structurele amnesie 1  terecht is en een 

gehypnotiseerde Hoekstra (CDA) en Segers (CU) 
meeneemt in zijn toekomstige val. 
 

Nu hoor ik u roepen en Sigrid Kaag (D66) dan, de heks van 

Nederland? Dat is vrij simpel. Dit is de enigste weg om voor haar 

om binnen vier jaar premier te worden en zal op termijn Rutte 

eruit worden gewerkt zoals dat ook de bedoeling was met 

Omtzigt. 

 

Wie had dat kunnen verzinnen 

dat teflon-Mark met ernstige 

amnesie en drie plus stemmen 

van Kaag D66, Hoekstra CDA 

en Segers CU nog gewoon als 

premier aan kan en wil blijven 

ondanks het memorabele 

verzoek van Kaag om afstand 

te nemen van de nieuw te 

vormen coalitie. Werkelijk 

Kaag? Maar met dit alles kan 

er met deze vier partijen (VVD 

CDA D66 CU) geen nieuwe 

coalitie worden gevormd wat 

ik doe wel voorzichtig de 

aanname dat er toch, zeker bij 

het CDA, mensen zullen zijn 

die niet de onvoorwaardelijke 

steun aan Rutte en Kaag 

willen geven tot de vorming 

van een nieuw kabinet. En 

mijn voorspellingen zijn in de 

regels best aardig kloppend 

zoals ik op donderdag 1 april 

2021, 08:37:26 zonder VIA 

VIA voorspelde dat Pieter 

Omtzigt een ministerschap 

zou worden toegezegd om 

hem monddood te maken. 

Dan zijn 1 of 2 zetels meer 

volstrekt onvoldoende om een 

coalitie te vormen. Natuurlijk 

kan je daar ook nog theorieën 

uit voortborduren maar dat is 

echt prematuur.  

 

Is deze lange nacht leidend voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen? 

 

 

Succes 

Peter 

 
1BRON: via via  

 Amnesie, ook wel geheugenverlies, is een stoornis van het geheugen,  
 die wordt veroorzaakt door hersenletsel, ziekte, of  
 Psychotrauma. Daarnaast kan geheugenverlies tijdelijk ontstaan na  

 het gebruik van sedativa of slaapmiddelen. Afhankelijk van de ernst  
 van de schade, kunnen herinneringen gedeeltelijk of volledig verloren  

 gaan.  

 Fractal     

 

 

 

HERRINNERT U ZICH DEZE NOG 
NOG 
NOG 
NOG 
NOG 
NOG  

  


