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Geachte lezers, 

 
e wordt weleens overvallen met berichten uit de   

media die vanzelfsprekend zijn. Dezelfde 
berichten worden door andere personen als niet 

vanzelfsprekend ervaren. Hoe dan ook, alle berichten 

hebben een eigen waarheid en een eigen doel. 
 

 

Afgelopen vrijdag (5 februari 

2021) werd Nederland 

aangenaam -voor andere 

weer onaangenaam- verrast 

met een uitspraak in de 

persconferentie van Minister 

President Mark Rutte na de 

ministerraad. We zijn van 

Mark Rutte gewend om lange 

en doordachte antwoorden te 

krijgen op moeilijke maar ook 

simpele vragen en op alle 

vragen weet hij het antwoord 

om te buigen in hetzelfde 

antwoord van de vorige vraag. 

Op een vraag van een 

journalist “Heeft u al een 

coronatest gedaan…” was het 

antwoord wat niet iedereen 

verwachte, “Nee”. Kortom, 

Mark Rutte heeft zich nog 

nooit laten testen voor of na 

welke bijeenkomst in binnen- 

en buitenland dan ook want hij 

stelt als regel… “als je geen 

klachten hebt dan hoef je 

niet getest te worden”. Je 

kon ook aan de stem van de 

journaliste horen dat ook zij 

enigszins verbaasd was en 

bevraagde hem meerdere 

malen over het onderwerp en 

Rutte blijft vasthouden aan 

het feit dat “Heb je geen 

klachten dan is testen niet 

nodig”.  

 

Te gek voor woorden en al 

zeker dat minister van corona 

De Jonge roept, of bijna tot 

ver over de landsgrenzen 

schreeuwt, dat testen moet 

ongeacht uit welk land je 

komt, dus ook uit België, wel 

of geen klachten om zo een 

beter beeld te krijgen van 

corona. Dream on Hugo, 

dream on. 

 

Dit maakt het allemaal 

verdacht dat het elitekliekje 

zich niet wil laten testen. Dat 

maakt het ook wat verdacht 

dat minister van onderwijs 

Arie Slob wel in zijn corona-

app besmet wordt verklaart 

maar niet met een PCR-test 

want ook hij stelt dan na een 

quarantaine van 10 dagen 

thuis dat je automatisch 

gezond bent? Hoe gaat dat 

straks het vaccineren van het 

kabinet. Krijgen we dat breed 

op televisie te zien met een 

fakevaccinatie? Konden we 

daar maar eens achterkomen. 
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HET IJSKOUDE ELITEKLIEKJE 

NIET GETEST  

  J 



 

 

 

an nog iets over 

ouders en andere 

volwassenen die 

steevast hebben geroepen 

dat de maatregelen met de 

lockdown terecht zijn en dat 

mensen zoals ik die de 

lockdown bekritiseren 

complotdenkers zijn. Het 

zal. Maar deze zelfde 

mensen, die thuis met 

geiten wollensokken en 

hiep-hiep-hoeraslippers 

achter de kachel zitten, 

beginnen nu ineens te 

klagen. De kinderen kunnen 

niet naar school, ik moet 

naar kantoor, zijn geen 

inkomsten meer en het 

kabinet helpt mij ook niet. 

Ook deze ijskoude elitekliek 

vinden nu de corona-

maatregelen te ver gaan en 

willen graag dat deze 

maatregelen supersnel 

worden afgebouwd zodat ze 

weer open kunnen met hun 

winkels, de kinderen naar 

school kunnen omdat het op 

afstand leren niet lukt en 

bovenal inkomsten willen 

genereren want de 

hypotheek moet betaald 

worden evenals de lening 

van de tweede auto. 

 

 

 

Succes,   

Peter 
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