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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 47 
    
 

Het festivalseizoen is geopend 
e n   d e   j a c h t   o p   o n g e v a c c i n e e r d e n   o o k! 
 

et festivalseizoen is geopend riep de koning bij het formule 1 feest van Max 
Verstappen. Ik ben toch benieuwd of hij de festivals vergelijkt met het meerdaagse 
formule 1 festival.  

 
Het zit er aan te komen dat ik straks met gelijkgestemden niet meer ongevaccineerd de horeca 
in mag. Het zal wederom een zware strop worden voor de horeca nu zeker de helft, zo niet 
meer, van haar klanten de horeca niet meer binnen mag komen en je eigen laten testen voor 

rond de 35 Euro gaat echt niet gebeuren. Ook de terrassen zullen dan naar de wettelijke grote 
moeten zodat de ongevaccineerden de ruimte op de stoep hebben om langs de terrassen te 
lopen.  
 

We mogen prachtige 
verhalen lezen in de 
staatskranten over het al 
dan niet verplichten om 

een ieder te laten 
vaccineren. Men doet zelfs 
pogingen om ouders te 
verplichten hun kinderen 

te laten vaccineren. Je 
vraagt je af wanneer zoiets 
strafbaar wordt en de 
verantwoordelijke voor de 

rechter komen. Het NRC 
had ook daarin een 
bijdrage1 en stelde dat niet 
gevaccineerden het vaccin 

weigeren omdat het mag 
en de wet het toestaat. 
Ook de gevaccineerden 
roepen steevast dat de 

ongevaccineerden een 

gevaar vormen voor het 
Nederlandse volk en dat is 
omdat De Jonge dat zegt 
maar ze verder geen flauw 

idee hebben wat er in hun 
lichaam is gespoten. Maar 
om nu te schrijven dat de 
weigeraars het enkel te 

doen is dat ze de 
vaccinaties weigeren 
omdat het wettelijk is 
toegestaan is betrekkelijk 

nogal kort door de bocht. 
Ook het NRC geeft niet aan 
waarom meer als 30% en 
geen 10% van de 

bevolking de vaccinatie 
weigert en dat maakt het 
artikel een leugenachtig 
eenzijdig staaltje 

journalistiek en dat had ik 

toch niet verwacht van het 
NRC. 
 
Het is voor Koninklijk 

Horeca Nederland dan het 
moment daar om voor 
haar leden de rug recht te 
zetten, op te staan en 

aangeven aan hun leden 
deze regels te negeren en 
voor iedere bekeuring een 
goede advocaat te vinden. 

Doen zij niets en gaan ze 
gedwee mee met het 
kabinet dan zou ik als lid 
maar eens je lidmaatschap 

overdenken. Anderzijds 
heb je dan ook niet zoveel 
personeel nodig om je tent 
draaiend te houden.  

 
Succes, Peter  
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https://www.nrc.nl/nieuws/2
021/09/01/vaccinatie-mag-

je-weigeren-maar-dat-heeft-

soms-gevolgen-a4056673 
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