
ETIENNE VAN RATTINGEN

Het wakkere volk

Een zoon vraagt aan zijn vader: “Papa wat is politiek eigenlijk? Vader ant-
woord: “dat is heel eenvoudig, jongen. Ik breng het geld binnen dus ik ben het
KAPITALISME. Je moeder beheert het geld, dus zij is de REGERING.

Opa kijkt erop toe dat alles goed verloopt, dus hij is de OVERHEID.

Het dienstmeisje is de ARBEIDSKLASSE.

Wij samen hebben maar 1 doel, zorgen voor jouw welzijn, daarom ben jij HET
VOLK. Je baby-broertje is de TOEKOMST.

Zoonlief wil er graag een nachtje over slapen.

‘s Nachts word hij wakker omdat z’n kleine broertje in z’n pamper heeft gesche-
ten en het uitschreeuwt.

Hij gaat naar de kamer van z’n ouders en ziet dat z’n moeder er alleen ligt. Ze
slaapt zo vast, dat hij ze niet wakker krijgt.

Daarom gaat hij naar de kamer van het dienstmeisje en ziet dat z’n vader bij
haar in bed ligt en ze rare dingen doen.

Z’n opa kijkt onopvallend toe, langs het raam.

Ze zijn allemaal zo druk bezig dat ze zoonlief niet eens opmerken, dus hij gaat
terug naar bed.

De volgende ochtend vraagt vader aan z’n zoon of hij nu al beter begrijpt wat
politiek is.

“Ja”, zegt z’n zoon. “Het KAPITALISME misbruikt de ARBEIDSKLASSE, terwijl de
OVERHEID toekijkt en de regering diep slaapt. Het VOLK word straal genegeerd, en
de TOEKOMST ligt in de stront.

Wakker worden!

Het Rode Kruis accepteert geen bloed meer van men-
sen die zijn gevaccineerd voor COVID-19!

Gaan er nu eindelijk ALARMBELLEN RINKELEN bij het VOLK?

medisch antropoloog – onafhankelijk onderzoeker
Als ik door een wet gedwongen word verkeerd te doen om goed te kunnen doen, leef ik in een land dat wordt geregeerd door

regelrechte criminelen, dictators en fascisten! Na herziening ook nog: massamoordenaars en genocideplegers!
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