
 

 

30-12-2021 

   

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 59  
 

 
 

 

Beste lezers 

President Macron vastbesloten ongevaccineerden 

dwars te zitten: ‘Ik heb veel zin om ze te pesten’. 

 

l jarenlang ben ik secretaris van Stichting Veilig Onderwijs (SVO). In de oprichtingsjaren was 

het speerpunt van SVO het pesten tegen te gaan in alle lagen van de scholen. Pesten kwam en 

komt nog steeds voor in alle gelederen van het onderwijs. Maar pesten komt niet alleen voor 

in het onderwijs of bij de buren of in de straat… het komt ook voor bij ons kabinet en de gehele regering 

die zichzelf en de burgers pesten met desinformatie en gewoon grove leugens. Het zijn toch de 

volwassenen die de kinderen moeten leren om niet te pesten en ander -sociaal- negatief gedrag. Echter 

hebben we de slag misschien verloren met de uitlatingen van de Franse 

president Macron. Letterlijk staat er in de Telegraaf van woensdag 05-01-

2022 het volgende: President Macron vastbesloten ongevaccineerden 

dwars te zitten: ‘Ik heb veel zin om ze te pesten’. Hiermee lokt hij 

ongetwijfeld een oorlog onder zijn bevolking uit. Wij wensen hem succes 

als hij straks op een houtje bijt op het eiland Elba. 

 

Nu is er ook niet iets nieuws onder de zon want 

het gebeurt ook in Nederland, waar zowel 

gevaccineerden als ongevaccineerden, worden 

gepest en nog steeds met verkeerde 

voorwendselen gepusht worden om zich te 

laten vaccineren. Zo kennen we ‘Dansen met 

Janssen’ uitspraak van De Jonge wat we dus 

niet meer horen vanwege het aantal 

sterfgevallen onder de gevaccineerden met 

Jansen. Ook de QR-code is een misselijkmakend 

leugen. Je moet voor jezelf afvragen of je de 

vaccinatie neemt voor je gezondheid, of om een 

entreebewijs voor een evenementen te kopen 

en naar de kroeg te kunnen. QR-code of geen 

QR-code… maar alles zit potdicht en daar sta je 

dan met twee vaccinaties die niet helpen en een 

zogenaamde boosterprik die net zoveel helpen 

als de twee voorgaande prikken… Intussen 

weten de on- gevaccineerden wel beter met 

wat voor troep de diverse regeringen hun 

landgenoten mee willen volspuiten.  

 

Vive les Pays-Bas 
 
Succes, Peter 
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