
 

6-1-2021 

Blog 34 
    

Geachte lezers, 

 

De eerste prik is gezet. Iets meer als de helft van 
de Nederlanders is door het dolle heen en de 
andere helft kijkt nog steeds argwanend toe.  
 

Van het eerste vaccin (Pfizer) 
weet men al de “korte termijn 
bijwerkingen” en die zijn mild 
te noemen. “Lange termijn 
bijwerkingen zien we bijna 
nooit” vertelde Universiteit 
Van Nederland in Amsterdam 
en dat is raar voor een nieuw 
vaccin dat je dit op voorhand 
al weet. Veel uitleg maar het 
overtuigd mij mogelijk nog 
steeds niet om dit jaar een 
prik te halen omdat verder 

niets bekend is of we, net als 
bij de reguliere griepprik, deze 
jaarlijks moeten ophalen. Ik 
vertrouw al jarenlang op mijn 
eigen immuunsysteem wat 
uitstekend werkt.  

De eerste prik is dan 
opgehaald en met groot 
trompetgeschal op televisie te 
zien. De minister kwam er 
zelfs voor naar Veghel omdat 
daar in het verleden de eerste 
patiënt van corona is 
geconstateerd. Maar is dat 
wel zo? Nee, want wij weten 
beter. De vrouw van de GGD 
zal waarschijnlijk door de 
zenuwen vergeten zijn 
handschoenen aan te trekken 

en de huid van 
de patiënt te 
reinigen voor de 
beroemde prik. 
Ook in de 
nabijheid 
vonden de 
aanwezigen het 
niet nodig om 
een mond-
neuskapje te 
dragen in een 
openbare ruimte 
wat toch echt 
verplicht is. 

Natuurlijk als je de menigte 
toespreekt dan doe je het 
mond-neuskapje even af maar 
daarna toch gelijk weer 
opdoen of zie ik het verkeerd. 
Ook de microfoon werd niet 
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even gereinigd na het 
wisselen van de sprekers wat 
een vast ritueel is in de 
Tweede Kamer. Roepen en 
schreeuwen dat je een vies 
mondkapje op moet doen en 
zelf de maatregelen negeren 
dat roept veel vragen op maar 
die worden door Snip en Snap 

volledig genegeerd. Ook de 
1,5 meter werd niet direct in 
acht gehouden. Gelukkig voor 
die mensen waren de Boa’s 
van Grapperhaus niet 
aanwezig. Slechts een vrouw 
die waarschijnlijk per ongeluk 
in beeld kwam droeg dus wel 
het mondkapje.  

 

Maar deze overtredingen vallen in het niet met deze zo 
prachtige dag voor Hugo en Sanna Elkadiri. 
 
 
Overigens hoeven we voorlopig niet te rekenen dat de lockdown 
zal wijzigen. Een viroloog op televisie dacht zelf dat we 
aankomende kerstmis heel misschien weer kunnen vieren zoals 
het hoort en gewend zijn. Ik heb even geen idee onder welke 
verantwoordelijkheid ze dat roept op televisie dus ik denk niet als 
spreekbuis voor Snip en Snap… of wel? Tegen die tijd is Nederland 
failliet en Europa trouwens ook. 
 
Succes,   
Peter 
 
 
De foto rechts is later 
toegevoegd en geeft een 
bijdrage aan het mond-
neuskapjes beleid van de 
regering
 
 


