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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 48 
    
 

opulariteit Rutte 
stijgt…  Werkelijk? 

 

Gisteren op maandag 6 september in de 
vooravond mochten we bij een 
discussieprogramma op televisie vernemen 
dat de populariteit van Rutte was 

toegenomen en dat hij maar liefst 2 
miljoen stemmen zou hebben gehad. Het 
zal… of de populariteit is toegenomen dat 
betwijfel ik en vele met mij ten zeerste. De 

discussieleider wilde de populariteit van 
Rutte bespreekbaar 
maken maar de drie 
panelleden hadden daar 

allerminst behoeften aan. 
Zij vonden het een stuk 
belangrijker om eens te weten te komen 
waarom we nu nog steeds geen regering 

hebben in Nederland, dat de 
problematieken met de kindertoeslag nog 
steeds niet opgelost is en dat in Den Haag 

nog steeds achterkamertjespolitiek wordt 
bedreven. 
 
Ongetwijfeld zullen er onder VVD-leden 

ouders zijn die nog steeds wachten op een 
tegemoetkoming van de 
kinderopvangtoeslagaffaire of het 
toeslagenschandaal wachten omdat ze wat 

minder te besteden hebben dan de 

gemiddelde VVD-er. Dan kan je dus niet 
blij zijn met deze man die politiekleider is 
van jouw VVD en je gewoon laat barsten. 
Jullie eigen grote Rutte laat je gewoon 

zakken. Het volgend zal ook zeker waar 
zijn dat onder de VVD- maar ook CDA- en 
D66-leden vele duizenden die niet 
gevaccineerd zijn. Het zijn wel de leiders 

van die partijen die ook voor jullie gaan 
beslissen dat je straks 
niet in het zo voor jullie 
geliefde eettent of kroeg 

(voor CDA- en D66 leden) 

en het etablissement  of 

café voor VVD-leden je hapje en drankje 
kan nuttigen. 
 
Wederom de vraag of de populariteit van 

Rutte is gestegen!! Nee natuurlijk niet 
maar dat is wat de staatstelevisie moet 
roepen van hem want zo ver rijkt zijn 
tanende macht. Het zijn de laatste 

stuiptrekkingen van een demissionair 
kabinet wat op het punt staat om te vallen 
en hun leiders straks voor het Nederlandse 
volk zal moeten verantwoorden. 

 
Succes,  

Peter  

P 

DE TANENDE MACHT 

VAN RUTTE 


