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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. 
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et binnensluiten van mensen is in 
Nederland gewenst. Een kleine 
minderheid van gevaccineerden vindt 
dat prima. 
 

Straks, na 24 september 2021, zal ik 

regelmatig langs alle kroegen en terrassen 

lopen en eens kijken wie er gevaccineerd 

zijn en dus binnen in het café of restaurant 

zitten en wie buiten op een houtje bijt.  

 

Welkom in de omgekeerde wereld waar een, 

in alle waarschijnlijkheid, gezond persoon 

heeft bewezen dat hij gevaccineerd is tegen 

een ziekte waarvan hij een virus zo de 

horeca mee binnen kan lopen en daar 

andere gevaccineerden kan besmetten.  

 

Ik zou dus blij moeten zijn dat ik niet 

gevaccineerd ben en dus nooit in de horeca 

met een besmet persoon in aanraking kan 

komen en door De Jonge voor crimineel te 

worden uitgemaakt. De bovenstaande 

redenaties zijn misschien wat cryptisch 

maar er is dus niets mis mee… of wel?  

 

Is de gevaccineerde persoon snipverkouden 

met snotneus, hoesten en noem maar op 

dus kortom griep, dan kan de kroegbaas 

hem niet tegenhouden of weigeren want hij 

heeft aangetoond met een app geen corona 

te hebben. Dat is toch raar dat ik niet hoef 

te bewijzen dat ik gezond ben maar de 

kroeg niet in mag zonder allerhande 

bewijzen en/of testen en dat ik relatief 

gezond zou kunnen zijn. Het zal een dwaze 

gewaarwording zijn voor een ieder 

werkzaam in de horeca dat als de meeste 

regulieren niet gevaccineerden klanten 

buiten staan en weinig gevaccineerden 

klanten binnen. Komt dus ook de vraag of 

deze twee groepen met elkaar gaan botsen 

en daar zit nog wel een probleem want hoe 

groot zijn deze groepen eigenlijk.  

 

Hoe blij moeten we zijn met dit kabinet. 

Gevaccineerden worden beschermd tegen 

de niet gevaccineerden en andersom en dat 

is wat de gevaccineerden toch willen? 

Evenwel komen we elkaar tegen in de 

winkels en op straat en daar zal het kabinet 

achterkomen dat je met een vaccinatie 

sneller kan overlijden dan zonder. Lees de 

kranten.  

 

Succes,  

Peter  
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