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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 52  
  

DE HEILIGE GRAAL VAN HUGO 
 

We zijn alweer een paar weken verder en het is tijd voor een nieuwe Blog. 

Uiteraard kom je uit op een coronablog. Dat is niet te voorkomen. Nederland 
kleurt roder en roder tenminste als we de ene staatskrant mogen geloven want 

de andere kranten schrijven niets daarover.  
 

De kleur wordt bepaald door Europa met het 

aantal ziekenhuisopnames en het maakt De 

Jonge niet uit waarvoor je wordt 

opgenomen want het is standaard corona. 

Corona heeft nogal 

wat specifieke 

symptomen zoals 

koorts, hoesten, 

vermoeidheid en 

aangetast smaak- 

of reukvermogen. 

Dan volgen er nog 

andere wat 

mindere klachten 

en ernstige 

klachten. Klachten 

voor griep zijn nagenoeg hetzelfde behalve 

dan dat smaak- en reukvermogen wat 

minder zijn. Braaf doen we  wat het Kabinet 

zegt en rennen naar de teststraat waar 

wordt bepaald dat jij corona onder de leden 

hebt. Men wil graag dat je je eigen laat 

testen om de cijfers op te schroeven en de 

vaccinatiegraad omhoog te krijgen. 

Mensen, stop met het hardlopen naar de 

teststraat dat is nergens voor nodig.  

 

De vaccinatiegraad is de heilige graal van 

Hugo de Jonge en dus ook het kabinet. Ook 

al beweert Hugo de Jonge dat het prikken 

steeds beter gaat maar telkens lezen we dat 

de vaccinatiegraad 

nog veel te laag is. Er 

zijn bijzonder veel 

mensen, naar verluidt 

37% van de 

bevolking, die de 

wens hebben zich niet 

te laten vaccineren en 

dat is een goed recht 

waar je als kabinet 

niet aan kan en mag 

komen. Ik denk ook 

dat we een punt hebben bereikt dat het 

aantal gevaccineerden verzadigd is en meer 

worden het er echt niet dan 62%. We 

houden een slag om de arm met 1% en dat 

zijn ongeveer 180.000 personen in 

Nederland. Natuurlijk zijn er maatregelen 

op komst want dat is ook de bedoeling van 

het W.E.F. wat ze ook weer openlijk op hun 

website zetten. 

 

Succes,  

Peter  


