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Geachte lezers, 
 

Onderstaand een vragenlijstje over het Coronavirus. De vragen zijn 
waarheden of onwaarheden maar geeft wel ieder zijn eigen gelijk. 
Het is niet de bedoeling dat u het naar mij terugstuurt maar het 
mag wel (petervanduijl@stichtingfractalproductions.nl). Het is 
meer de bedoeling om voor uzelf te weten waar u staat. Natuurlijk 
is uitprinten wat eenvoudiger om dan met een wijntje en een 
blokje kaas deze lijst in te vullen om achter de echte waarheid, uw 
waarheid en uw gelijk te komen. 
 

JA of NEE doorhalen wat niet van toepassing is 
Snip en Snap = Rutte en De Jonge 

 

1 Ik vertrouw Snip en Snap en het kabinet en ik 
sta achter de Coronamaatregelen. 

JA / NEE 

2 Ik ben bang voor mijn gezondheid zonder alle 
Coronamaatregelen.  

JA / NEE 

3 Ik heb andere gezondheidsproblemen zoals hart 
en vaatziekte, Longaandoening, diabetes enz. 

JA / NEE 

4 De Lockdown en het gehele pakket aan 
maatregelen is het beste om het Coronavirus te 
bestrijden. 

JA / NEE 

5 Vindt u het niet vreemd dat sinds de 
mondkapjesplicht op 1december 2020 het 
aantal positief getest personen blijft oplopen of 
mondjesmaat langzaam zakt. 

JA / NEE 

6 Denkt u dat zelfimmuniteit de oplossing kan zijn JA / NEE 

7 In Duitsland is ook een stevige lockdown maar 
ook daar loopt het dagelijkse positief geteste 
personen op. De Duitsers komen in Nederland 
winkelen en Nederlanders gaan in Duitsland 
benzine halen. Moeten we voor deze Europese 
misser de grenzen sluiten ter voorkoming van 
het verspreiden van het virus in beide landen. 

JA / NEE 

8 Andere Europese landen zoals Portugal, 
Zweden en Zwitserland zijn met alle 
lockdownmaatregelen gestopt. Het aantal 
positief geteste personen zakt zienderogen. Zou 
dat in Nederland ook kunnen. 

JA / NEE 
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9 Zou u ook de Nederlandse economie gezond 
willen maken en als het niet anders kan door te 
stoppen met de lockdown. 

JA / NEE 

10 Heeft Nederland en de andere Europese landen 
de plank misgeslagen met de lockdown als 
oplossing voor bestrijding van het Coronavirus. 

JA / NEE 

11 De media zoals kranten en televisie laten niet 
alles zien wat er gebeurt in Nederland en 
Europa. Zijn volgens u alle details van het 
Coronavirus op de juiste wijze door de media 
laten zien. 

JA / NEE 

12 In de media, kranten, hebben we enkele 
treurige verhalen met afbeeldingen gezien 
vanuit Italië, België en Zuid-Amerika. Later blijkt 
er niet veel meer van te kloppen en worden we 
in het ootje genomen. Vind u dat de kranten 
hun excuses moeten aanbieden voor het NEP-
nieuws en deze misleiding. 

JA / NEE 

13 Ook complotdenkers zijn mensen die naar de 
waarheid zoeken. Leest u ook artikelen op 
Facebook van mensen die anders denken dan 
Snip en Snap.  

JA / NEE 

14 Er is veel om te doen… horeca en alles wat met 
deze bedrijfstak te maken heeft. De horeca wil 
op uiterlijk 17 januari 2021 open omdat het 
geen voldoende steun krijgt van de overheid. 
Moet het kabinet deze bedrijfstak redden door 
met de lockdown te stoppen of 
onvoorwaardelijk en een volledige financiële 
tegemoetkoming. 

JA / NEE 

15 IKEA is open net zoals grote en minder grote 
pretparken die veelal in buitenlandse handen 
zijn. Dat is onevenredig met het gesloten 
houden van de Horeca. Vind u ook dat alles 
dicht moet. 

JA / NEE 

16 In het verlengde van vraag 15 kan ook zijn dat u 
zegt doe alles maar open en herstel de 
economie.  

JA / NEE 

17 Het Europese agentschap zegt dat ze al een jaar 
bezig zijn met ‘voortesten’ van het vaccin om 
Corona te bestrijden. Nu doen ze het in vier 
weken. Vind u dat gezien de haast goed dat het 
testen van de vaccins in plaats van meer als een 
jaar nu in vier weken wordt gedaan 

JA / NEE 

18 Zwitserland heeft nog vele restvragen over alle 
vaccins waar ze nog geen antwoord op hebben 
gehad en wachten af met het vaccineren. Heeft 
u vertrouwen in het Europese agentschap die 
‘quick & dirty’ in een paar weken deze vaccins 
testen. 

JA / NEE 



 

19 Denkt u dat als er een vaccin komt dat er dan 
geen derde Coronagolf komt. Kortom vertrouwt 
u de vaccins. 

JA / NEE 

20 Voetbal met publiek en langs de lijn bij de 
kinderen. Alle stadions zijn open en waait veelal 
een frisse wind door dus ook op de velden bij 
de amateurverenigingen. In het Johan Cruijff 
Arena wordt onderzocht met zogenaamde 
aerosollen en de verspreiding daarvan. Heeft 
het zin om dat te onderzoeken in het enigste 
van de twee stadions die geheel zijn overdekt. 

 
 
 

JA / NEE 

21 Snip en Snap doen er alles aan om Nederland in 
de lockdown te houden. Uit het bovenstaande 
is al enkele malen gebleken dat Nederlanders 
zijn en nog steeds worden misleid door Snip en 
Snap zoals het vaccin, IKEA, Efteling en sluiting 
horeca. Heeft u nu ook het gevoel te worden 
misleid door Snip en Snap. 

JA / NEE 

22 1,5 meter afstand JA / NEE 

23 Lockdown JA / NEE 

24 Mondkapjes JA / NEE 

25 Avondklok JA / NEE 

26 Heeft u klachten blijf in ieder geval thuis JA / NEE 

 
27 

 
Voor uw eigen gelijk en uw eigen waarheid. Wilt 
u het antwoord van vraag 1 wijzigen 
 

JA / NEE 

 
 

Succes,  
Peter 
 


