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Geachte lezers, 
 

De avondklok is een voldongen feit geworden en 
daarmee vallen we terug in de angst van mijn 
ouders… de oorlog. 
 

 
 

Ik en vele anderen kunnen 

het niet geloven dat een 

kabinet deze nutteloze stap 

neemt om een virus te 

bedwingen, de avondklok. 

Het geloof om het 

Nederlandse volk zelf de 

weerstand en dus 

immuniteit op te laten 

bouwen is nooit aanwezig 

geweest bij het kabinet 

omdat het aantal 

slachtoffers te hoog was 

voor de normale 

griepperiode. Ik noem 

bewust het kabinet en niet 

alleen Snip en Snap die 

slechts de roeptoeters zijn 

van de Nederlandse 

regering. De opmerking van 

roeptoeter Snip tijdens de 

Tweede Kamer vergadering 

was een dieptepunt in onze 

Nederlandse democratie 

door met droge ogen te 

zeggen tegen de 

vertegenwoordigers van het 

Nederlandse volk,  

 

“we zijn nu nog machtiger want u kunt ons 

niet meer naar huis sturen”. 
 

Is de bovenstaande 

opmerking dat wat de 

Volkspartij voor Vrijheid en 

Democratie partijleden, de 

volgers van de VVD en Snip 

graag wil horen? Dat is een 

sterk staaltje van 

machtsmisbruik maar dat 

schijnt VVD eigen te zijn. 

Uit de peilingen blijkt, voor 

zover we nog over eerlijke 

en onafhankelijke 

journalistiek kunnen 

spreken, is Snip immens 

populair en zijn partij VVD 

ook. Maar de meerderheid 

van Nederlanders denkt 

daar toch anders over. Het 

wordt de hoogste tijd dat de 

kranten werkelijk alles gaan 
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publiceren wat er gebeurt in 

Nederland en niet alleen 

wat het kabinet dicteert.    

 

Ik spreek de hoop uit dat 

Nederland op 17 maart in 

het stemhokje beter zal 

gaan stemmen dan ze de 

afgelopen jaren heeft 

gedaan. Het kan evenwel zo 

zijn dat Snip, Snap en zijn 

trawanten nog iets uit de 

hoge hoed toveren om de 

verkiezingen te blokkeren 

nu ze ook tegengas krijgen 

vanuit de coalitie met de 

verkiezingscampagnes. 

Verkiezingen per post of 

internet moeten we niet 

willen want je ziet maar wat 

daarvan komt in Amerika 

en bij de CDA-

partijverkiezingen in eigen 

land en voor je het weet 

wordt de Tweede Kamer 

bezet en gesloopt. Redden 

wat er te redden valt. Ik 

vind dat het kabinet nog 

enigszins het land kan 

redden door enkele 

maatregelen onmiddellijk 

terug te draaien en niet 

wachten tot 9 februari. 

Scholen open, Horeca open, 

geen avondklok en geen 

mondkapjesplicht. Wie wel 

een mondkapje wil dragen 

doet zijn best maar, wie wel 

zijn kinderen thuis wil 

houden helemaal prima en 

om 21:00 uur thuis zitten 

moet eenieder voor zich 

weten. Doe de winkels en 

de horeca van slot en laat 

alles over aan de eigen 

verantwoordelijkheid van de 

mensen van Nederland. 

Sluit naar believen de 

grenzen als je het virus 

buiten de deur wil houden.  

 

Voor het vrachtverkeer heb 

ik een sluitend plan maar 

dat bewaar ik voor de 

volgende keer.   

 

 
Succes,   
Peter 
 


