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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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Met uitzondering van de PVV-Stichtse Vecht, adviseer ik u dringend bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen in Stichtse Vecht niet meer te stemmen op de landelijke grote 
partijen zoals VVD, CDA, D66, PVDA, CU, GL en SP zoals deze nu zijn vertegenwoordigd 

of vertegenwoordig willen zijn in Stichtse Vecht maar te stem op de lokale partijen. Wie 
dat moet zijn… er zijn voldoende partijen. 
 

 

Geachte lezers, 

 

‘Build Back Better’ of het ‘Nieuwe Normaal’. Dat eerste zijn de 
kernwoorden van het kabinet en het WEF en als we niet oppassen 

gaat het ook zo gebeuren in Nederland maar weinig mensen weten 
ervan. Het Nieuwe Normaal klinkt ons wat bekender in de oren van 
demissionair Minister President Mark Rutte.  
 

Wat hij daarmee bedoeld is voor veel 

Nederlanders wel bekend. Een Nederland 

creëren waarvan het volk in dienst staat van 

de staat en zich gewillig laten onderwerpen 

door diezelfde staat. Het eerste voorbeeld is 

al bekend en dat is de QR-

code die aangeeft dat je 

gevaccineerd zou zijn tegen 

de griep die soms corona 

heet. Veel mensen geloven 

er daar nog steeds in dat je 

gezondheid van hunzelf, 

van mij en van andere 

mensen afhankelijk is van 

een QR-code. De QR-code is er niet voor 

jouw gezondheid maar voor het systeem 

dat het Kabinet aan het ‘bouwen’ is voor dat 

nieuwe normaal. Uiteraard willen de 

bedenkers dat jij de QR-code op je 

smartphone installeert om je te kunnen 

volgen. Straks, als we niet uitkijken, staan 

al je gegevens in de QR-code zoals 

bankgegevens en noem maar op. Geloof u 

nu echt dat de QR-code voor uw gezondheid 

is… DREAM ON. Het mooiste van het 

bovenstaande verhaal is dat het geen nep- 

en manipulatienieuws is waar we dagelijks 

mee te maken hebben van 

het kabinet, staatstelevisie en 

de staatskranten. Dat er rijen 

wachtende mensen staan 

voor de vaccinatiecentrums is 

natuurlijk onzin maar het is 

dat waar je in wilt geloven. 

Een ander dingetje is waar 

het kabinet niet mee 

gerekend heeft is dat de VVD machine 

hapert. In Stichtse Vecht zijn een 

wethouder en een raadslid uit de VVD 

gestapt waarbij het raadslid zijn zetel heeft 

meegenomen naar een lokale partij. Veel 

leden haken ook af bij de VVD en 

waarschijnlijk ook bij de andere grote 

partijen. 

 

 



 

 

 
 

Even twee ‘gewaagde voorspellingen’ van mijn kant: 
 

1. We hebben met kerst 2021 nog geen 

nieuw kabinet. Nieuwe verkiezingen 

kunnen niet eerder dan in juni 2022 

plaatsvinden omdat tussen 

verkiezingen tenminste drie 

maanden rust moet zijn. En zo zitten 

we tot volgend jaar (2022) Kerstmis 

nog met dit demissionaire kabinet 

opgescheept.  

2. De Overzeese gebieden Aruba, 

Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, 

Sint-Eustatius 'Statia'. en Suriname 

zullen wederom onder volledig 

Nederlands beheer vallen desnoods 

met ingrijpen van het Nederlands 

leger. 

 

 

Succes, 

Peter 

 


