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Geachte lezers, 

 

En het is weer zover. Nederlanders mogen 
weer oordelen over… jawel, andere 

Nederlanders. “U heeft geen vaccinatie dus 
mag u er niet in”. Met “mag u er niet in” 
wordt dus bedoeld de kroeg, restaurant, 

winkels en andere openbare gelegenheden. 
 

Het CBS doet er nog een 
schepje bovenop door te 
roepen dat de coronacijfers 
wederom zijn gestegen 
ondanks de lockdown. Iets 
werkt er dus niet in Nederland 
of Europa en de vraag kan dus 
worden gesteld, zijn 
mondkapjes of andere 
lockdown methodes echt 
noodzakelijk en werpt het zijn 
vruchten af? Met de 
intelligente lockdown eerder in 
2020 hadden we alles in het 
snotje en nu met de zware 
lockdown hebben we ineens 
geen grip op het virus en dat 
vraagt toch wel om enige 
uitleg.  Nog verdere 
maatregelen zoals op straat 
dragen van een mondkapje op 
of een wandeling in het bos? 
Geen visite meer in huis? Hoe 
zwaar je de lockdown ook 
maakt de cijfers worden 
kunstmatig hooggehouden 
door het RIVM, CBS en dus de 

PCR test of welke test dan ook. 
Dan komt de verlossing van De 
Jonge op tijd, de vaccinatie. 
Niet eens goedgekeurd door 
welke instantie dan ook, dus 
ook niet door de Nederlandse 
Gezondheidsraad (Health 
Council of the Netherlands), 
maar demonstratief prikken 
zullen we op 8 januari 2021. 
Het echte prikken gebeurt pas 
drie dagen later. Natuurlijk kan 
ik niet instaan voor wijzigingen 
van de datums na publicatie 
van deze blog. Het kan ook zo 
zijn dat alle zes prikjes worden 
afgekeurd en dan blijven we in 
de lockdown. Als het echt fout 
gaat in Nederland dan stapt het 
kabinet op vanwege de 
kindertoeslagaffaire en storten 
ze zich op de verkiezingen. Het 
Nederlandse volk heeft dan het 
nakijken en wordt overgelaten 
aan hun eigen lot met een 
kwakkelende demissionaire 
regering.
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EN SPUITEN MAAR… 



 

Voor wat betreft het plaatsen van Nederlanders in een hokje door 
andere Nederlander doe ik graag een duit in het zakje. 
 
Wilt u met uw vaccinatie veilig zijn, blijf dan thuis en geef uw 
huisgenoten een zoen met een mondkapje voor… getverderrie. 
Overigens heb ik een terras aan de straatzijde dus is het mijn 
diepe wens dat het niet is toegestaan om zonder corona-
vaccinatie door de straat te lopen.  
 
Succes,   
Peter 
 


