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Geachte lezers, 
 

Als we nu echt alle waarheden van het OMT 1 , 
RIVM2  en het kabinet3  zouden willen weten over 
het Covid-19 virus dan kan dat alleen met een 
parlementaire- enquête of onderzoek. Maar dan is 
het nog maar afwachten of alle ondervraagden de 
waarheid zouden -willen- spreken. In het huidige 
kabinet zal niemand dat doen en de leden van het 
RIVM en het OMT zouden verdwijnen en hebben 
last van het vaccin wat herinnering problemen 
veroorzaakt.  
Dat laatste is nu nog niet wetenschappelijk bewezen. 

  

Als eerste wil ik stellen dat er geen complotdenkers 
bestaan maar slechts naar waarheid zoekende mensen 
die andere gedachten, met een ander gelijk en dus hun 
eigen waarheid hebben dan die nu bestaan bij het 
kabinet, RIVM en OMT.  
Het negeren van waarheidzoekende mensen is een 
ernstige vorm van discriminatie. 

 
TWIJFEL 

Steeds meer bekruipt bij mij het vermoeden dat de 
overheid de slag om Corona aan het verliezen is. Het wordt 
ook voor mij allemaal duidelijker, het Coronavirus bestaat 
maar is geen pandemie. Het WHO zal ook straks roepen dat 
het geen pandemie is maar slechts, net zoals de 
Mexicaanse griep, gewoon een ernstige griep is met 
weliswaar meer doden maar niet veel meer dan de 
Mexicaanse griep.  Nu had ik in het begin van de uitbraak 
van het Covid-19 virus met de eerste lockdown ook mijn 
twijfels aan alle berichten van de waarheidzoekende 

 
1 Outbreak Management Team (Waarom dat in het Engels moet… geen idee  

   maar staat verrekte professioneel bij het WHO (World Health Organization) 
2 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 
3 Verzameling van personen die denken alle wijsheid in pacht te hebben om 

  daarmee het volk te misleiden. 
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mensen maar eens dan ga je toch ook wat licht zien in de 
duisteren spelonken van het Binnenhof wat maakt dat je 

geen waarde meer hecht aan Snip 
(Rutte) en Snap (De Jonge) het 
komische duo van weleer. Steeds 
meer kreeg ik twijfel aan de 
waarheid van Snip en Snap met 
hun schijnheiligheid en 
schijnveiligheid. Wat is griep en 
wat is Corona. Het is voor mij en 
mogelijk vele andere met mij, 
moeilijk de medische begrippen te 
lezen en te begrijpen welke als 
waarheid te betitelen en welke 
niet. Waarom hobbelde het paard 
van Rutte en de Jonge, genaamd 
RIVM, achter het WHO aan. Ik wil 
voor mijzelf en wellicht andere 

proberen het dus op een andere manier en langs simpele 
wegen de waarheid te vinden. Dat het Coronavirus bestaat 
geloof ik graag want daar zijn al te veel mensen aan 
overleden. Veel van deze mensen hadden daarbij nog een 
onderliggend gezondheidsprobleem zoals diabetes, hart-
longproblemen en astma maar Snip en Snap met de rest 
van de Europese leiders maken het Coronavirus groter dan 
het in werkelijkheid is en durven nu niet meer terug te gaan 
naar het ‘oude normaal’ met gezichtsverlies. 
 

BEWIJZEN VERGAREN 
Hoe krijgen we sterke bewijzen dat Snip en Snap onzin 
verkopen en vooral het waarom. En waarom doen andere 
landen vrolijk hieraan mee zoals Duitsland, Spanje en 
België? Laten we toch maar even in Nederland blijven. We 
weten ook dat de media en pers door de Snip en Snap 
gevangen worden gehouden met angstaanjagende 
berichtgevingen aan de Nederlanders.  
 

Het is zelfs zo erg dat het Eerste Kamerlid van de PVDA de 
vraag heeft gesteld of het kabinet aan de social media wil 
dwingen om hun algoritme4 bij te stellen om negatieve 
publiciteit te weren van onder andere Facebook.  

 
Ook de televisie doet hartstochtelijk mee aan de 
presentaties van Snip en Snap. Iedereen die maar iets 
huiverigs over het Coronavirus weet te vertellen mag voor 
de buis op de koffie komen en het liefst tussen 17:00 en 

 
4 Een algoritme is een wiskundige formule. In programmeertaal is het een  

   instructie, een stukje code, om een probleem om te lossen.   
   Met algoritmes kan de maker van tevoren bepalen wat er gebeurt in een  
   bepaalde situatie. 

 Fragment persconferentie We   
houden het volk onder de duim.         



 

20:00 want dan zijn de kindertjes nog wakker en dat scheelt 
weer een rondje langs de scholen. Een graag geziene 
bezoeker is Ab Osterhaus, werkzaam in een dierenkliniek in 
Duitsland, die bij de Mexicaanse griep er ook flink de plank 
had misgeslagen. Bij de persconferenties van Snip en Snap 
mogen door de journalisten geen -te- kritische vragen 
worden gesteld. Overigens komen daar van Snip en Snap 
antwoorden die de vraag ontwijken en de journalist wordt 
het zwijgen opgelegd na een teken van Snip of Snap aan de 
woordvoerder van het kabinet. Daar valt helaas niet veel 
aan te bewijzen dat alleen Snip en Snap elkaar proberen de 
loef af te steken hoe erg het allemaal is in Nederland. Wat 
ze ook begrijpen is dat het Nederlandse volk er 
langzaamaan ten onder gaat aan dit mismanagement van 
Snip en Snap. 
 

EUROPA 
Waarom worden de berichten uit Portugal over het 
stopzetten van de lockdown niet vermeld in kranten of op 
televisie en waarom ook niet de berichten uit Denemarken. 
Rechters in beide landen hebben bepaald dat vrijwel alle 
maatregelen onwettig zijn met Europese- en landelijke 
wetgeving. Voor Portugal zijn de belangrijkste onderdelen 
het verbieden van de PCR-test en quarantaineplicht. Vier 
toeristen in Portugal werden in quarantaine gezet maar 
volgens het Portugese en het Europese hof onwettig omdat 
de politiek geen artsen zijn. In beide landen stellen de 
gerechtshoven dat iedereen in Portugal en Denemarken 
een eigen verantwoordelijkheid heeft. Het rommelt in 
Europa. Lidstaten van de EU kruipen langzaam terug van 
alle maatregelen en worden weer een dringende adviezen. 
 

 
HET ZINLOZE TESTEN 

Er is veel geschreven over de PCR-testen die aangeven of je 
wel of geen Corona zou hebben. Door vele bekende en 
onbekende medici zijn deze PCR-testen afgebrand maar 
helaas ontbreekt bij mij de technische- en medische kennis 
om te lezen en te begrijpen wat er precies staat en waarom. 
De PCR testen zijn volgens enkele landen illegaal en zijn dan 
ook per direct verboden. De bevindingen van de teststraten 
van de GGD worden doorgegeven aan het RIVM. Met 
duizenden gelijk worden er per dag het aantal nieuwe 
Coronapatiënten gemeld. Maar klopt dat wel? Staat er 
iemand met een handteller te turven hoeveel mensen zich 
laten testen? Het RIVM klaagt steen en been dat de 
commerciële teststraten geen gegevens doorsturen maar is 
dat ook zo? Kan te maken hebben met het volgende: 



 

1. Het aantal mensen dat zich laat testen door de 
commerciële teststraten zouden stukken minder zijn 
dan wat het RIVM ons wil doen geloven; 

2. Ze hebben geen Corona geconstateerd; 
3. Dringende oproep van directeur teststraten om te 

komen testen want de Drive-Inn teststraten staan 
leeg. 

 
We zullen nooit de antwoorden krijgen wat de teststraten 
inrijdt en er weer uit komt. Hoe vaak laten de mensen zich 
meerder malen testen in een week aangedreven door de 
angst van Snip en Snap. Wat we ook graag willen weten is 
wat er gebeurt met het verkregen DNA. 

 
LOCKDOWN 

Dan nog iets over de tegenstrijdige lockdown-maatregelen 
die Snip en Snap opleggen aan het Nederlandse volk al dan 
niet geadviseerd door het RIVM en OMT. De lockdown is in 
enkele Europese landen al verboden door rechters. De 
Efteling open voor de ANWB-ledendag, Ikea doet goede 
zaken met de thuisklussers en dus ook de knutselwinkels 
voor spijkers, schroeven en een stukje hout waar zelfs 
wachtrijen voor de deur staan om een karretje te 
bemachtigen die eerst wordt schoongemaakt met een 
desinfecterende smerige plaklijm.  Wat als er bij de GGD 
meerdere meldingen komen dat er bij IKEA meerdere 
Coronabesmettingen zijn geweest, gaat dan de deur voor 
tien dagen op slot van IKEA...? Ik denk het niet. Maar het 
cafétje, restaurants en de horeca in het algemeen moeten 
potdicht blijven en grote bijeenkomsten zijn absoluut niet 
toegestaan. Dat is niet ter voorkoming van de verspreiding 
van het virus, de grote demonstratie Amsterdam is daar 
een voorbeeld van, maar om waarheid zoekende mensen 
geen kans te geven om bij elkaar te komen om een 
luisterend- en vooral begrijpend oor te vinden. Niets wordt 
achterwege gelaten om het pratende volk het zwijgen op 
te leggen en zo dus ook de mondkapjesplicht in het 
verlengde van de -nood- Coronawetgeving terwijl er geen 
nood is. Dat er een scholier komt te overlijden na verkeerde 
instructies, nemen Snip en Snap voor lief.  
 

Het gaat Snip en Snap alleen om het groter geheel en 
daarbij vallen nu eenmaal onschuldige slachtoffers. Ik kijk 
daar dus ook de politiek aan wanneer die wakker wordt.  
 
 
NEDERLAND 

Hoelang gaat het hier in Nederland nog duren voordat de 
rechters beslissen dat alle genomen maatregelen van Snip en 

 



 

Snap onwettig en niet noodzakelijk zijn. Moeten we echt 
wachten totdat de rechters het allemaal verbieden? Ik denk 
dat het aantal schadevergoedingen, te betalen door het rijk, 
in de miljarden zal lopen en krijgen we een tweede soort 
kindertoeslag probleem met vergeetachtige politicus? 
Overigens bij het gedeeltelijk herschrijven van deze BLOG 30 
is de verplichting voor het dragen van de mondkapjes 
juridisch nog niet geregeld 

 
 
VERKIEZINGEN 

De komende Tweede Kamerverkiezingen zijn voor mij 
makkelijk. Niet schriftelijk maar met het rode potloodje. 
Met schriftelijk stemmen vliegen de partijen elkaar in de 
haren net zoals Trump… met wat minder haar. 
 

• Nederland uit Europa is een pré; 

• Onmiddellijk stoppen met lockdown; 

• Bindend referendum toestaan; 

• Geen beïnvloeding van de pers; 

• Geen PVDA stemmen 
 
Het jaar daarop zijn de verkiezingen in de gemeentes en 
ook voor Stichtse Vecht heb ik voor mij al een aardig beeld 
gevormd wat ik zou willen stemmen. Zeker geen landelijke 
partij en € 50.000,00 hadden beter besteed kunnen 
worden. 
 

Succes,  
Peter 
 


