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Premier Rutte zei onlangs over het 
coronavirus: ‘Kijk naar de schade die 
kerkdiensten hebben aangericht.’ Het 
is maar net wat je wel of niet wilt zien. 
Ik ben van mening dat de ergste brand-
haarden van Covid-19 in Nederland zijn 
ontstaan door het carnaval. Wat mij 
betreft mag premier Mark Rutte wel iets 
meer aan zelfreflectie doen. In het NRC 
Handelsblad las ik dat er al in 2016 door 
diverse organisaties – TNO, de AIVD en 
het RIVM – is gewaarschuwd voor een 
mogelijke wereldwijde pandemie. ‘Het 
gevaar van een grote pandemie zoals de 
huidige, is al in diverse veiligheidsanalyses 
van de overheid voorzien’, aldus het NRC. 
Ook werd toen al gewaarschuwd voor 
een mogelijk tekort aan IC-bedden. En 
toch is hier weinig mee gedaan, blijkt uit 
onderzoek van het NRC. Erger nog, de 
laatste jaren heeft het Kabinet Rutte juist 
enorm bezuinigd op de zorg, en werden 
er zelfs verpleeghuizen en ziekenhuizen 
gesloten.

‘Inzichten’ van het RIVM
Vanaf half januari kreeg het RIVM steeds 
meer vragen over de aard en het gevaar 
van het ‘Chinese’  virus. Wat opvalt in 
de antwoorden die het weekblad Elsevier 
achter elkaar zette, is dat daarin telkens 
een verkeerde analyse wordt gegeven. 
Op 26 januari is volgens het RIVM ‘de 
kans dat het virus zich in Nederland zal 
verspreiden klein’(!). Op 28 januari lijkt 
volgens het RIVM de ziekte ‘niet heel 
besmettelijk’ en ‘niet makkelijk van mens 
op mens overdraagbaar’(!).
In Duitsland gebeurde het tegenover-

gestelde. De Duitse minister van Volks-
gezondheid, Jens Spahn, begreep de ernst 
van de situatie al midden januari en liet 
in de deelstaten plannen uitstippelen 
om het virus aan te pakken. Er werd 
geweldig veel getest en de capaciteit 
aan IC-bedden nam in korte tijd toe van 
28.000 naar 50.000. Duitsland was goed 
voorbereid, Nederland niet. Een maand 
later, op 14 februari, zei Aura Timen, 
hoofd Centrum Landelijke Coördinatie 
Infectieziektebestrijding van het RIVM 
zelfs ‘dat we ons geen zorgen hoeven te 
maken over Covid-19’. Mede door al deze 
verkeerde inschattingen was er van alles 
tekort toen het virus hier begin maart voet 
aan de grond kreeg. 

Nederland loopt uit de pas
Maar zelfs toen duidelijk werd hoe ernstig 
de situatie was, bleef het Kabinet Rutte 
uit de pas lopen met andere Europese 
landen. Terwijl de meeste landen de 
grenzen gesloten hielden voor toeristen 
gebeurde dat niet in ons land. ‘Bleib 
zu Hause’ had Rutte heel naïef gezegd 
in een toespraak op tv, maar hoeveel 
Duitsers kijken er naar de Nederlandse tv? 
Op een foto in de Leeuwarder Courant 
was te zien dat van ‘zu Hause bleiben’ 
niet veel terechtkwam. Drommen mensen 
liepen dicht naast elkaar de veerboot naar 

Ameland op. Ook hier bleek het verschil in 
beleid tussen de Nederlandse en de Duitse 
overheid groot te zijn. Zowel op de Duitse 
als de Nederlandse Waddeneilanden 
was half maart nog niemand besmet, 
dus nam Duitsland het wijze besluit om 
geen toeristen meer toe te laten op de 
eilanden. Mark Rutte besloot daarentegen 
om wél  toeristen toe te laten, ondanks 
de smeekbeden van de burgemeesters en 
de huisartsen op de eilanden om dit niet 
te doen. Twee weken later betreurde men 
het eerste dodelijke slachtoffer, op Texel. 
Sander Warmerdam, hoofdredacteur 
van de Leeuwarder Courant, was zeer 
verbolgen over deze gang van zaken 
en suggereerde indirect dat deze 
handelwijze wel eens met het streven 
naar groepsimmuniteit te maken kon 
hebben. Het is ongelooflijk, maar Mark 
Rutte verkondigde begin maart dat dit zijn 
doel was, namelijk dat ongeveer driekwart 
van de mensen in ons land besmet 
moest raken, waarna ze antistoffen 
zouden aanmaken en er landelijk een 
soort buffer van immuniteit zou ontstaan 
waar het virus niet doorheen kan. Maar 
volgens deskundigen klopte dit absoluut 
niet, mede omdat mensen met milde 
klachten maar weinig of geen immuniteit 
opbouwen, en 80% van de besmette 
mensen heeft milde klachten…
 
Een dodelijk plan 
Wat Rutte er ook niet bij vertelde, is 
dat dit streven naar groepsimmuniteit 
statistisch gezien ten koste gaat van 
minimaal zo’n 200.000 doden en dat 
is natuurlijk onvoorstelbaar! Sommige 
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virologen vroegen zich af of er wellicht 
om deze reden zo weinig wordt getest 
in Nederland. Professor dr. Alex Friedrich 
van het UMCG zei in een interview in 
De Telegraaf op 25 april: ‘Ik móest op 
een zeker moment wel afwijken van het 
landelijk testbeleid om medewerkers en 
patiënten bij ons in het UMC Groningen 
niet in gevaar te brengen.’ De interviewer 
van De Telegraaf zei dat Rutte nog steeds 

streeft naar groepsimmuniteit, maar dr. 
Friedrich noemde dat een grote illusie. 
Dit is een totaal nieuw virus en niet te 
vergelijken met de mazelen, zoals Mark 
Rutte in maart foutief opperde. 

Verbijsterend is ook het feit dat een groot 
laboratorium in Keulen de Nederlandse 
regering heeft aangeboden om 5.000 
testen per dag voor ons te doen, maar 
hun Nederlandse afdeling in Baarn 
berichtte aan de NOS dat er pas na 
twee weken (!) een antwoord kwam uit 
Den Haag met de mededeling dat dit 
aanbod afgewezen werd ‘wegens enkele 
haken en ogen’, zonder verdere uitleg.  
Het lijkt mij dat dit toch eens tot op de 
bodem uitgezocht moet worden via een 
parlementaire enquête. 
Er overleden bijvoorbeeld negen zorg-
medewerkers in verpleeghuizen. Zelfs op 
het moment dat ik dit schrijf (eind mei) 
las ik in het Algemeen Dagblad ‘dat zes 
op de tien medewerkers in verpleeghuizen 
nog steeds zonder beschermingsmiddelen 
werken.’

Artsenbonden
Frank Ulrich Montgomery, voorzitter 
van de World Medical Association, die 
artsenbonden uit meer dan honderd landen 
vertegenwoordigt, is zeer uitgesproken 
over het onderwerp groepsimmuniteit. Hij 
zei onder meer: ‘Het Nederlandse model 
om zoveel mogelijk mensen immuniteit 
te laten opbouwen is extreem gevaarlijk 
en zal juridische consequenties hebben. 
Politieke bestuurders in Nederland 
kunnen vanwege nalatigheid worden 
aangeklaagd’, aldus dr. Montgomery. 
Dus in plaats van de zwarte piet bij de 
kerken te leggen, kan er beter onderzoek 
worden gedaan naar de schade die 
Rutte & Co zelf hebben aangericht in de 
beginfase. Voorbeeld: de Duitse deelstaat 
Noordrijn-Westfalen is net zo groot als 
Nederland en heeft ongeveer hetzelfde 
aantal inwoners, maar het aantal 
coronabesmettingen is in Nederland vier 
keer hoger (!).
 

Ten slotte wil ik u wijzen op een korte 
video van Brandon Holthaus op ons 
Gospelnet Youtube-kanaal, met de titel 
‘De verborgen agenda achter het corona-
virus’. Brandon legt in deze video uit dat 
Bill Gates al in oktober 2019 voor een aan-
tal bevriende ‘globalisten’ een bijeenkomst 
organiseerde in het John Hopkins Center 
(Event 201). Het thema was: Global 
Pandemic Exercise, en iedere bezoeker 
kreeg een pluche knuffel in de vorm van 
het coronavirus…(zie foto bovenaan). On- 
gelooflijk dat dit drie maanden vóórdat 
het coronavirus uitbrak, gebeurde.  

Verdwijnen of blijven?
Uiteindelijk zijn er twee mogelijkheden: 
of dit virus verdwijnt weer, zoals de 
Spaanse griep. Of het verdwijnt niet en 
dan gaat dit wellicht culmineren in een 
wereldwijde economische catastrofe, 
zoals is geprofeteerd door wijlen Lance 
Lambert en David Wilkerson.

En omdat er een duivel bestaat die 
vaak eerst voor het probleem zorgt en 
daarna voor de zogenaamde ‘oplossing’, 
kunnen we een Nieuwe Wereldorde van 
de tegenstander verwachten die al lang 
geleden is gepland. Maar dit heeft de 
wereld over zichzelf afgeroepen door hun 
vijandschap tegen Israël en het Joodse 
volk en bloedschuld, omdat regeringen het 
massaal doden van miljoenen kinderen 
in de moederschoot toelaten, plus vele 
andere zaken die God bedroeven. Bekering 
is de enige uitweg en dan word je, net 
als iedereen die in het ‘Boek des Levens’ 
staat, voor dit eindoordeel behoed. Lees 
Daniël 12:1 en Openbaring 3:10.
 
 
 

Op de Global Pandemic Exercise
kreeg iedere bezoeker een pluche knuffel 

in de vorm van het coronavirus… 

Wilkerson                                    Lambert

Bert Panhuise is 
voorzitter van 
Stichting Eurospirit  
www.eurospirit.nl. 
Eurospirit Televisie 
is wekelijks te zien 
bij Family7, elke 
zondag om 14.30 
uur en 00.30 uur. 

Charisma Juni 2020 25


