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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 53  
 

 
Geachte lezers, 
 

k heb mij een poosje rustig gehouden in verband met mijn gezondheid. Ik ben weer een beetje 
op krachten gekomen en het is maar eens de tijd dat we een Blog 53 schrijven naar aanleiding 
van een artikel in het NRC en die deed de volgende melding: ‘Wat politiek wél op gang komt, 

traag maar gestaag, is de boostercampagne. Eind deze week kunnen 80-plussers en inwoners en 
medewerkers van zorginstellingen een derde prik halen, zo maakte het kabinet op vrijdag (12-11-
2021) bekend. Dat zou eerst pas vanaf 6 december kunnen’.  
 

                   “Zorgminister Hugo de Jonge temperde de verwachtingen al     

                 vooraf: De booster kan niet zozeer de huidige golf stoppen,  

                 als wel de volgende golf remmen of voorkomen”. 
 

Waar is nu die derde, zogenaamde boost 
voor nodig als de zorgminister op voorhand al 
weet dat het niet zal gaan werken? De QR-
code, waar alle gevaccineerden van roepen 
dat je die moet hebben om straks je 
boodschappen te kunnen doen…     naar het 
theater te gaan…     naar de horeca te 
kunnen… en wat al niet meer. Maar komt wel 
de vraag op van waarom neem je die 
gevaarlijke prikjes, voor je gezondheid of dat 
je een biertje in de kroeg wil kopen. Op de 
eerste vraag geeft Hugo de Jonge zelf al een 
pijnlijk antwoord dat het niet echt werkt of 
ooit heeft gewerkt of zal gaan werken. In de 
ziekenhuizen liggen gevaccineerden en niet 

gevaccineerden waar diezelfde minister 
roept dat de gevaccineerden slechts met 
milde klachten in het ziekenhuis liggen. Dan 
vraag ik mij af waarom iemand met milde 
klachten in een ziekenhuis ligt, bedvulling om 
dienst te doen als figurant voor een 
fotoshoot van een freelancefotograaf voor 
een krant in het binnen- of buitenland?    
Waarom moet iemand zich laten vaccineren 
als de een gezond immuunsysteem heeft.  
Gaat Dr. De Jonge bepalen wat goed voor mij 
is? Lijkt mij van niet dus jammer voor de 
buurman maar die kan niet op vakantie met 
zijn prikjes.

 
 
Succes,  
Peter 
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