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Fractal.  
Een onafhankelijk journalist met een eigen inzicht, een eigen mening, soms wat eigenwijs   

maar wel met een eigen verhaal. Het staat eenieder vrij om Blogs en reportages in zijn geheel 

te publiceren of te delen en te gebruiken met bronvermelding. 

Blog 46 
    

 

De heksenjacht is begonnen 
 

et kabinet is de strijd aan het verliezen tegen de niet-gevaccineerden. 

Beide hoofdrolspelers van het kabinet geven aan dat het beleid niet meer 
vol te houden is, nooit heeft gewerkt en grijpen alle mogelijkheden aan 

om het volk de vaccinatiebussen in te jagen want de locaties om te prikken 

gaan sluiten of zijn al gesloten.  
 

Om hun handen in onschuld te kunnen 

wassen wordt het ultieme wapen in de 

strijd geworpen. De gevaccineerden 

worden door 

Rutte en De 

Jonge opgezet 

tegen de niet 

gevaccineerden. 

Het volk wordt 

dus tegen elkaar 

opgezet en zo 

gaat dat dus in 

een democratie. 

En niet 

gevaccineerden 

zitten dus ook bij 

de VVD en of die 

het eens zullen 

zijn met hun 

voorman dat is nog maar afwachten. Het 

CDA van De Jonge en Hoekstra vallen al 

buiten de boot met alles en nog wat voor 

een nieuw kabinet. Over Kaag van D66 

zwijgen we maar want die zit tot en met 

haar nek in de Afghaanse modder.  

Ook voor het WEF (World Economic 

Forum) gaat het helemaal de verkeerde 

kant op voor het kabinet want er zijn dus 

in Nederland 

meer baantjes 

dan werkeloze 

met als gevolg 

dat het 

economisch 

uitstekend gaat. 

Kortom, 

Nederlanders zijn 

niet zo erg 

afhankelijk van 

de staat en 

weten zij door 

volhouden het 

hoofd boven 

water kunnen 

houden. De scheuren in het kabinet zijn 

voelbaar. Ook bij het WEF is dus dikke 

bonje onder de leden en ieder gaat zijn 

eigen kant op om straks zich niet te 

hoeven verantwoorden tegen over de 

rechter want zover gaat het zeker komen

 

In wens alle VVD- en CDA-leden sterkte voor de toekomst want de verkiezingen komen 

eraan. 

 

Succes, 

Peter  

H 


