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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 65  
 

 
 

Beste lezers 

 

Nederland raakt steeds meer verstrikt in de onnavolgbare wandelgangen van het WEF zijnde 

het World Economic Forum.  

 

Laten we even het e.e.a. kortsluiten door te zeggen dat 

alles wat in Nederland gebeurt op politiek vlak en in de 

kranten bepaald wordt door het WEF en zijn leider Klaus 

Schwab. Nu kan hij dat niet alleen en treedt hij niet naar 

buiten in de openbaarheid om de bijvoorbeeld de pers te 

woord te staan. Dat kan ook niet want mijn eerste twee 

vragen zou zijn…  
 

  1    Mijnheer Schwab, ik heb mogen vernemen uit de teksten van het WEF dat u      

        behoort tot de familie van Adolf Hitler. Wat is hier van waar? 

  2    Straks gaat u met pensioen maar waarschijnlijker is dat u eerder dood zult    

        gaan. Klopt dan dat Mark Rutte het hoofd van het WEF zal worden als dat nog  

        zou bestaan? 

 

Even vooruitlopend op de antwoorden van Klaus weten we dat beide vragen ronduit 

bevestigend met ja kunnen worden beantwoord. Kortom Rutte beheerst de kranten en dus ook 

het onderstaand bericht wat onlangs in de Telegraaf heeft gestaan… 

 

 



 

 

 

Het bovenstaande artikel is werkelijk een 

verzonnen verhaal uit de koker van Mark 

Rutte, paladijn of slaafse medewerker van 

Klaus om het volk angst aan te jagen maar 

gelukkig prikt Nederland deze ballon stuk en 

dus weer een mislukte 

campagne van Rutte en 

de zijne en zo zijn er 

meerdere projectjes 

van het WEF en Mark 

schromelijk mislukt. 

 

Het minimum loon gaat sterk omhoog 

omdat alles -boodschappen, benzine enz- 

ook in prijs stijgt maar is dat handig? Nee, 

dat lijkt mij niet want vanzelf gaan de 

prijzen en belastingen ook weer omhoog om 

-uiteindelijk- het clubje van Klaus en Mark 

te financieren. Niet de lonen omhoog maar 

de prijzen en de belastingen moeten 

zakken.  

 

In alle handelingen van Klaus en Mark zie je 

dat de nodige zaken worden teruggedraaid 

of dat het Nederlandse volk er simpelweg 

niet meer in geloofd wat Klaus en Mark 

roepen. Zo dus ook het ‘open WIFI netwerk’ 

om zo het volk te kunnen controleren. Wat 

zien we dus nu dat juist het omgekeerde 

plaatsvindt. Restaurants en andere 

ondernemers houden hun WIFI codes 

onbereikbaar of sluiten deze gewoon af om 

bijvoorbeeld het scannen  van een QR-code 

onmogelijk te maken. 

 

Dan nog een ander staaltje van 

machtsmisbruik van Mark. Ik heb mogen 

vernemen dat de belastingdienst, van 

paladijn Rutte en Kaag, het volgend hebben 

uitgedokterd. Stel u krijgt een 

belastingaanslag, al dan niet terecht van 

een bedrag, dat u niet in een keer kunt 

ophoesten. U belt met de belastingdienst en 

vraagt of u dat in termijnen mag betalen. 

Uiteraard mag dat maar u moet wel een 

opgave doen van al uw eigen bezittingen 

zoals huis, auto(‘s) en alle andere goederen 

dat als onderpand dient, als u niet kunt 

betalen dan komen ze uw spulletjes ophalen 

en dan zullen ze zeker beginnen met uw 

huis. Dat soort bezittingen willen de 

paladijnen van Klaus graag confisqueren. 

Het streven van Klaus en Mark is ‘Dat U 

Niets Meer Zult Bezitten’. Of dat wettelijk 

is toegestaan om zulke eisen als onderpand 

te mogen stellen aan de burgers van 

Nederland weet ik niet eens maar daar 

zitten Klaus, Mark en Sigrid niet mee want 

met de rest van de Europese leiders willen 

ze het volk onderdrukken.  

Komt daarbij ook de vraag wat het 

onderpand is aan alle 
ouders van de 

toeslagenaffaire die 
nog niets hebben 
ontvangen waar vele 

nog steeds hun kinderen missen en ook 
onvindbaar zijn. 
 

Afgelopen zondag was ik hier in de 

gemeente Midden-Drenthe bij een politieke 

bijeenkomst van een rechtse partij en daar 

werd onomwonden verteld dat als er niets 

veranderd in Nederland dat dan een 

burgeroorlog in Nederland aanstaande is. 

Mocht u denken dat het mee zal vallen, dan 

heeft u het goed mis. In Duitsland en 

Brazilië hebben de burgers al een poging 

gedaan. Kunnen we dit scenario nog 

afwenden? Ja dat kan. We moeten dan wel 

de komende maanden bij de volgende 

verkiezingen niet meer op de 

coalitiepartijen stemmen. Ik durf het 

sterker te vertellen dat deze partijen 

verboden moeten worden. 

 

Ik hoop en wens vurig dat ook VVD leden en 

andere coalitiepartijleden nu wakker  

worden en afstand nemen van de gevolgde 

politiek van de paladijnen Kaag, Rutte en 

ander rapalje van het kabinet. Ook de leden 

van deze partijen moeten ook een 

onderpand geven als er iets niet goed gaat 

met hun belasting of andere betalingen. 

 

Denk ook hierbij aan de partij JA21 die als 

wolven in schaapskleding fungeren voor 

Rutte en zijn meerderheid coalitie. Zo zijn 

er meerdere partijen in de Tweede Kamer 

die hullen met de duivels. De verkiezingen 

van de Eerste Kamer en de provinciale 

verkiezingen staan voor de deur. Kies nooit 

voor Rutte en zijn VVD en de andere 

coalitiepartijen maar stem weloverwogen 

op andere partijen die niets met het WEF te 

maken hebben of willen 

hebben en stem voor de 

vrijheid van Nederland. Ook 

zal Nederland zonder enige 

twijfel uit de EU moeten 

stappen. 

 

Succes, Fractal 


