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Geachte lezers, 

 

Er is mij de vraag gesteld, vanwege mijn kijk op de 
overbodige lockdownmaatregelen, hoe zou ik het 
doen als mijn naam Hugo de Jonge zou zijn, 
tenminste als ik zijn functie zou bekleden. 
 
Onderstaande feiten hebben een bron van kranten en televisie, al dan niet onder 
staatsbeheer 
 

IK EN DE JONGE: 
Nu is het simpel om de vraag te weerleggen naar de vraagsteller 
“Hoe zou jij het zelf doen” maar dan ga je je echt gedragen als De 
Jonge (Snap) en dat wil ik zeker niet. Het is makkelijk om te zeggen 
dat we ‘dit of dat’ hadden moeten doen maar geeft geen echt 
antwoord op de vraag. Kortom, wat zou ik doen in de toekomst 
met Nederland als mijn naam De Jonge zou zijn als er een derde 
golf op komst is? Ja en een vierde ook. Het eerste vaccin blijkt nu 
voldoende getest te zijn, maar de uitkomst van het EMA (European 
Medicines Agency) stond al vast dat alle vaccins veilig zijn ongeacht 
de werking van het vaccin. Dat heeft deels te maken met de centjes 
die er al door Nederland en Europa zijn ingestoken om het 
werkend te krijgen. Overigens hoor ik, bij het schrijven van deze 
blog, niets van de Nederlandse Gezondheidszorgautoriteiten over 
goedkeuring van de vaccins.
 

BETROUWBARE & ONAFHANKELIJKE WOORDVOERDER: 
Ik zou het Nederlandse volk de waarheid 
vertellen en als je de afbeelding ziet van De 
Jonge zou ik dat door een betrouwbaar 
persoon, woordvoerder, laten doen. Die 
betrouwbare onafhankelijke persoon kan niet 
uit het -huidige- kabinet komen want die 
hebben al een probleem met de ouders in 
verband met het toeslagendebacle. Dat wordt 
nog een moeilijk puntje want zie maar eens 
een betrouwbaar onafhankelijk persoon met 
enig aanzien te vinden die De Jonge, dus mij, 
kan helpen. Dat is zeker niet Youp van het Hek 
want die wordt gefinancierd door de overheid 
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om als roeptoeter te fungeren op oudejaarsavond. Denken we nog 
even over na wie het wel moet worden en suggesties zijn welkom.
 

HET VACCIN: 
Kunnen we net als De Jonge stellen dat een vaccin de groeps-
immuniteit tot 99,9% verhoogd? Ik zou dat niet roepen want dat 
doet de reguliere griepprik ook niet. Nog steeds krijgen mensen 
griep, of zij nu wel of niet een griepprik hebben genomen. Maar 

een griepje, als ik de doctoren mag geloven, is niet dodelijk… toch? 

Nederlanders worden wat betreft het vaccin weinig keus gelaten, 
in ieder geval niet zoals de huidige griepvaccinatie. Als je niet 
meedoet met de vaccinatie dan wachten er consequenties en dat 
is bij de huidige Europese wetgeving verboden.
 

DERDE & VIERDE GOLF 
Maar hoe zou ik nu Nederland wakker houden om de derde of 
vierde Coronagolf te voorkomen? Ik denk dat die niet te 
voorkomen zijn om de simpele reden dat Nederland nu niet al te 
veel aantrekt van de coronaregels. We zitten nu in een redelijk 
lockdown, net zoals alle andere landen, maar de cijfers lopen op 
omdat de besmetting daar plaats vindt waar het kan plaatsvinden. 
Over het oplopen van de cijfers… het hoort bij de tijd van het jaar 
en we gaan Nederland niet meer in een lockdown manoeuvreren. 
Ik zou mijn betrouwbare en onafhankelijke woordvoerder de 
mensen in Nederland vragen het advies te geven tot 1,5 meter, 
geen mondkapjes te dragen en als ze het zelf wensen een 
vaccinatie te nemen. Echter, ook als advies, bij klachten beperkte 
bewegingsvrijheid in acht te nemen.

TOCH KLACHTEN? 
Laat je testen op aangeven van de huisarts. De huisartsen zijn 
capabel genoeg om te weten of het testen zin heeft. Uiteraard gaat 
de PCR-test de vuilnisbak in. We geven miljoenen uit aan een 
vaccin maar we weten niet precies wanneer iemand Corona heeft. 
De teststraten gaan we nog even gebruiken als vaccinatiestraten 
maar dan doeken we ze echt op en kan het leger dat doen 
waarvoor ze zijn, namelijk het land verdedigen als dat nodig mocht 
zijn. Nederland en ook die huilebalk naast ons, met spoed weer 
terug naar normaal, de WHO vertellen dat ze niet meer welkom 
zijn in Nederland, het huidige RIVM opnieuw inrichten zonder 
enige belangenverstrengelingen van Duitse dierenartsen en het 
belangrijkste van alles is:  
 
 

Luisteren naar iedereen, ook de mensen die kritiek 
hebben op de wijze waarop het kabinet Nederland met de 
lockdown geprobeerd heeft het virus te beteugelen. 

 
Succes,   
Peter 


