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Bewijzen stapelen zich op. De ‘vaccins’ zijn
moordende biologische wapens.

DE CROO roept op tot haat en geweld tussen gevaccineerden en niet-
gevaccineerden. Wanneer wordt hij opgepakt door zijn GESTAPO? 

Nog heel veel mensen willen niet geloven dat de zogenaamde vaccins feitelijk
BIOWAPENS zijn die willens en wetens worden ingezet om mensen te doden of het
verdere leven lang te verminken. Iedereen die hier aan meewerkt zal zijn of haar
straf nooit kunnen ontlopen.

Sommige regeringen nemen reeds waar voor hun geld en ver-
soepelen hun maatregelen naar een niveau waar iedereen weer
vrij is en met rust wordt gelaten. Denemarken zet de maat-
regelen aan de kant en Noorwegen haalt Covid zelfs van de
A-lijst en verklaart het een doodnormale griep want dat is
het altijd geweest! Een griepje! Zelfs dat nog niet eens
want  niemand  kan  het  virus  aantonen  omdat  het  nergens
schijnt te bestaan. COVID was altijd al een hersenspinsel.
U wordt al ongeveer 20 maanden lang gehersenspoeld door uw
regering en vooral de media. (Zie mijn QR-code links)

Aan iedereen die beweert beter te weten! Zendt me
de VOLLEDIGE DNA sequentie van het virus, geïso-
leerd en ontdaan van alle verontreinigingen ver-
kregen volgens de postulaten van Koch, en ik breng

u in contact met de  or-
ganisaties die u vervol-
gens multimiljonair zul-
len maken.  
Uit onderzoek blijkt ook dat nogal wat
politieke figuren, en niet de eerste de
besten,  contact onderhouden met hoogge-
plaatste  figuren  uit  de  farmaceutische
fabrieken die deze biowapens produceren!
Waarom? Krijgen ze geld of andere zaken
als ze een bepaald quotum behalen? Heeft
de Vlaamse regering het quotum al binnen
en de Brusselse en Waalse regeringen nog
niet?  Worden  daarom  de  maatregelen  in
Brussel en Wallonië aangescherpt?  Medi-
sche discriminatie en medisch racisme is
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een feit en dan nog met zaken die onder het MEDISCH GEHEIM vallen! Niemand
heeft er iets mee te maken of ik wel dan niet ben gevaccineerd. Dat is tus-
sen mij en de arts! Trouwens zijn de dubbel gevaccineerde Vlaamse forensen
in Brussel geen gevaar voor de NIET-gevaccineerden in Brussel. We weten wat
er voor zooi in het vaccin zit. Hierdoor zet iedere niet-gevaccineerde zijn
gezondheid op het spel door met gevaccineerden om te gaan en/of samen te
werken! Men zou beter alle gevaccineerden buiten de restaurants en andere
gelegenheden houden!

Een speciaal berichtje aan DE CROO. 

Ik mag geen haat verspreiden en aanzetten tot ge-
weld. Wie denkt u dan wel wie u bent die zulke on-
genuanceerde uitspraken doet op de ‘nationale’ TV?
(Is de VRT een politieke privénieuwszender gewor-
den voor alle COVID leugens en aanzetten tot ge-
weld die jullie dagelijks uitbraken?) 
Ik denk dat een excuus aan alle niet-gevaccineer-
den dan ook zeer op zijn plaats is! U denkt toch
niet dat er in 2024 nog op u zal worden gestemd?
Vele gevaccineerden zullen dan al de pijp uit zijn
en de niet-gevaccineerden hebben notie genomen van
wat u hebt geprobeerd. 
Haat zaaien en aanzetten tot geweld tussen gevac-
cineerden en niet-gevaccineerden. Ik snap niet dat
u nog niet bent opgepakt voor deze misdaden. Dat
is justitie zeker ontgaan vanwege die blinddoek? 
Maar dan,  alle Gestapo onderdelen van de staat
kennen artikel 22 van de Grondwet nog niet zeker? 

In Oostenrijk heeft een arts politica kennis genomen van de nodige sterfgeval-
len,  veroorzaakt  door  de  verschillende  zogenaamde  vaccins!  Ze  heeft  alle
bewijzen van autopsies, uitgevoerd door bekende pathologen, opgevraagd om deze
in te dienen in een halsbrekende  zaak tegen de staat! 

Steeds meer bewijzen stapelen zich op en maken gehakt van alle maatregelen en
natuurlijk tegelijkertijd van alle politici en andere beroepsleugenaars zoals
omgekochte medici en vooral journalisten die de COVID-leugen in stand houden met
hun  GOEBBELS ta  c  tieken  . Alleen het mislukt faliekant omdat men geen greintje
verstand heeft van internet waardoor alle ‘alternatieve’ media zijn opgedoken om
de waarheid bloot te leggen. 
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Ondanks alle COVID prikacties en de list en bedrog tactieken die worden ge-
bruikt om alle mensen zogenaamd beschermd te krijgen tegen een virus dat niet
bestaat, zijn de COVID-19 sterfgevallen met 3000% toegenomen tegen vorig jaar.
Wil iemand uit de regering die allemaal doktertje mogen spelen van de orde der
‘geneesheren’, me een keer uitleggen hoe dat kan? De echte medische wetenschap
zegt al ongeveer 200 jaar dat vaccineren gelijkstaat aan IMMUNISEREN! Wanneer is
dat veranderd? Of is het voorkennis en een verkooptechniek die de medische leek
aan het twijfelen moet brengen? Anders gezegd: 

“jullie weten wat het ‘vaccin’  aanricht in het
lichaam en jullie blijven iedereen met list en be-
drog ervan doordringen om zich te laten ‘vaccine-
ren’? Dat is een oorlogsmisdaad PUR SANG!”

Weet u wat ik denk?
Dat de bevolking vaccinatiemoe is zoals de Zweed. En weet u wat nog meer? Het
gaat u heel veel moeite kosten om de booster verkocht te krijgen aan de dubbel
gevaccineerden! Als jullie MEDISCHE APARTHEID beginnen in te voeren vragen jul-
lie om een opstand! En dan ook nog eens beide groeperingen tegen elkaar opzetten
zou wel eens in jullie eigen gezicht kunnen ontploffen! 

Natuurlijk ben ik maar een boodschapper. Maar weet u, als antropoloog heb ik
wel verstand van volkeren en hun beweegredenen. U begrijpt toch dat alle niet-
gevaccineerde Brusselaars en Walen straks de Vlaamse terrasje en restaurants ko-
men bezoeken! Wie houdt hen daar tegen? Niemand toch! Prachtige maatregelen. Ty-
pisch Belgisch, getuigend van een grote onnozele hoop niet capabele mensen op
posten waar ze per direct van zouden moeten worden weggetrapt! Het meest ambe-
tante is dat we jullie als nazi's en Marxisten ook nog moeten onderhouden van
ons belastinggeld terwijl de staatsschuld met minimaal 50% is gestegen door alle
niet noodzakelijke maatregelen en we mogen aannemen dat er een hyperinflatie
voor de deur staat! De gas en elektriciteitsrekening is nog maar een voorproef-
je, niet? Dat hebben jullie dus wel mooi voor elkaar gekregen! Jullie zijn met
zijn allen niets meer dan een stelletje nutteloze en waardeloze prutsers!

Daar politici met zijn allen de Grondwet aan hun
laars lappen mogen wij, burgers, dat ook. Dwz dat
we zelf een tribunaal mogen samenstellen dat recht
zal spreken over allen die aan deze GENOCIDE mee-
werken  of hebben meegewerkt!  Ook internationaal!
Waarom zouden we nog wachten op het ICC?
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We zijn al bij puntje 6 aangekomen wat DE CROO betreft! 
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Nog even alles op een rijtje voor de ondernemer in 
Nederland als voorbeeld voor Brussel en Wallonië!

Waarom u niet mag meewerken aan de covid-19 maatregelen

Covid-19 maatregelen:
De zogenoemde coronamaatregelen zijn zeer ingrijpende maatregelen die een ern-
stig diepe inbreuk op onze fundamentele mensenrechten plegen. Vrijheidsbeperken-
de maatregelen zijn alleen toegestaan voor mensen waarbij een ernstige en be-
smettelijke ziekte is vastgesteld die dan ook een aantoonbare ernstige bedrei-
ging voor de gezondheid van de bevolking vormen. Alleen die mensen kunnen en mo-
gen in quarantaine gebracht worden.

Ingrijpende maatregelen mogen ALLEEN op grote schaal worden uitgevoerd wanneer
de noodtoestand is uitgeroepen, dit is echter tot op heden nooit gebeurd. De me-
dia en de overheid trachten ons in dwaling te brengen door te zeggen dat er een
noodsituatie is maar dat is nog iets ander dan het uitroepen van de noodtoe-
stand. De regering weigert de noodsituatie uit te roepen waardoor de afgekondig-
de maatregelen onrechtmatig en onwettig zijn.

Via Media en politiek wordt geroepen dat Covid-19 op de A lijst staat, daar is
immers onlangs in de 2e kamer over gestemd. Lijst A staat beschreven in art. 1e
van de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Covid-19 staat daar nog steeds niet op.
Dit is mede omdat de eerste kamer hier ook nog over moet stemmen en dat is nog
steeds niet gebeurd.

Zolang Covid-19 niet op de A lijst staat is geen enkele 
maatregel toegestaan!!
De maatregelen zijn een schending van de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens (UVRM), art. 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 30.

Deze mensenrechten zijn er juist om ons allen te beschermen tegen uitsluiting,
uitbuiting en vrijheidsbeperkende maatregelen in tijden van welke crisis dan
ook, zo ook de nooit feitelijk wetenschappelijk bewezen corona crisis. De men-
senrechten cruciaal dat wij mensen onze menswaardigheid en onze menselijkheid
behouden. Kijk eens om je heen, wereldwijd gaan grote getale mensen de straat op
in protest omdat hun mensenrechten worden geschonden. Het schenden van mensen-
rechten leidt ALTIJD tot onrust, chaos en verzet. Schendingen van mensenrechten
zijn zowel in internationaal strafrecht als in nationaal strafrecht (het Wetboek
van Strafrecht) strafbaar gesteld.
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De meeste mensenrechtenschendingen door de huidige 
maatregelen zijn:
Art. 2: Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verkla-
ring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, ge-
slacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maat-
schappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen on-
derscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status
van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onaf-
hankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een ande-
re beperking van de soevereiniteit bestaat.

Art. 3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van
zijn persoon.

Art. 4: Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en
slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Art. 5: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, on-
menselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Art. 7: Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op
gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming
tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophit-
sing tot een dergelijke achterstelling.

Art. 30: Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd,
dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om
iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernie-
tiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel
hebben.

Ambtseed/ambtsbelofte:
Als diender heb je de ambtseed/ambtsbelofte afgelegd waarin je in volgorde
trouw zweert aan de koning, vervolgens aan de Grondwet en dan aan de andere wet-
ten. De Grondwet is in deze het hoogste goed en in basis moet jij je te allen
tijde aan deze grondwet houden. Wanneer je een opdracht krijgt die in strijd is
met deze Grondwet, dan moet er een redelijk vermoeden ontstaan dat de opdracht
niet rechtmatig dan wel niet wetmatig is gegeven. In dat geval dien jij als
diender een onderzoek in te stellen naar de rechtmatigheid van die opdracht.

Als diender ben je namelijk altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor
de handelingen die jij zelf pleegt. Zie hiervoor ook de Neurenbergs Principes
verderop in dit document.
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Schendingen van de Grondwet:
De Grondwet is de basis van ons recht in Nederland en België. Niemand mag hier-
van afwijken onder geen enkel beding. Ook de Grondwet dient er juist voor om ons
mensen te beschermen tegen onrecht en (groot)machten. De grondrechten mogen
NOOIT opzij gezet worden in geen enkel geval, dus ook niet voor een crisis en
ook niet door politiek omwille van een crisis.

Art. 1 Gw.: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Strafbaar ingevolge het Wetboek van Strafrecht:
Schendingen van artikel 1 uit de Grondwet is strafbaar gesteld in artikel
90quater van het Wetboek van Strafrecht (Sr.) maar ook in de leden van artikel
137 Sr.

Discriminatie.
Art. 90quater Sr.: Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke
vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel
heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel
terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet ge-
daan of aangetast. Art. 90 quater gaat niet zelden gepaard met art. 365 Sr en
284 Sr. 

Dwang door ambtenaar.
Art. 365 Sr. (Ambtsmisdrijf):

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te
doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren
of geldboete van de vierde categorie.

Dwang.
Art. 284 Sr.:

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde cate-
gorie wordt gestraft:

1°.hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedrei-
ging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander
hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te
dulden;
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2°.hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt iets te
doen, niet te doen of te dulden.

2 In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd dan op
klacht van hem tegen wie het gepleegd is.

QR Code:
De QR code is een ronduit mens onterend systeem.

Door mensen op grond van medische gronden uit te sluiten is er sprake van dis-
criminatie (art. 1 Gw. en art. 90quater Sr.). De gediscrimineerde wordt dan te-
vens gedwongen iets te doen, niets te doen of te dulden en dat is dwang (art.
365 Sr. en 284 Sr.). Deze mensen worden ten aanzien van anderen het recht op ge-
lijkheid en vrijheid ontnomen maar ook is dit een mens onterende behandeling
(artikelen 2 t/m 7 UVRM).

Door als diender mensen aan te zetten tot dwang om anderen te discrimineren op
straffe van boetes of andere dwangmiddelen, maken deze dienders zich ook schul-
dig aan art. 365 Sr.

Internationaal (straf)recht staat ver boven het nationaal (straf)recht (zie
hiervoor de Lex Superior).

Nu weten ook geweten wordt, zijn de artikelen I en IV van de Neurenbergs Prin-
cipes (onderdeel van het internationaal Strafrecht), onverkort van kracht:

Iedereen die een handeling verricht die gelijkstaat aan een misdaad naar inter-
nationaal recht is daar aansprakelijk voor en kan daarvoor gestraft worden.

 IV. Het feit dat een persoon gevolg gaf aan een bevel van zijn overheid of een
hogergeplaatste, ontheft hem niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal
recht, mits een morele keuze voor hem in feite mogelijk was.

Rechtmatigheid van de bediening van de ambtenaar.
Wanneer de ambtenaar is geïnformeerd over het ontbreken van de absolute basis
van zijn ambtelijke bevoegdheden, zoals dat het geval is bij de coronamaatrege-
len, handelt de ambtenaar niet langer in de rechtmatigheid van zijn bediening en
is elke bevoegdheid die wordt aangegrepen om de maatregelen te handhaven onbe-
voegd en van rechtswege een ambtsmisdrijf. Ook elke vordering/bevel, welke wordt
gegeven vanuit of met betrekking tot deze maatregelen, zijn onbevoegd gegeven
vorderingen/bevelen.   

Wanneer een ambtenaar is geïnformeerd kan hem rechtmatig de deur gewezen wor-
den, geeft hij hier geen gehoor aan dan kan gevorderd worden (2X) dat hij het
pand of de ruimte moet verlaten. Wanneer hier geen gehoor aan gegeven wordt
pleegt deze ambtenaar lokaalvredebreuk, huisvredebreuk of erfvredebreuk, afhan-
kelijk van waar deze ambtenaar zich bevindt.
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Art. 138 Sr.:
Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik,
wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet
op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt ge-
straft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde
categorie.

Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming,
van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder
voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnen-
gekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt
geacht te zijn binnengedrongen.

Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan
te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of
geldboete van de vierde categorie.

De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde
worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Conclusie:
Covid-19 staat niet op lijst A van de WPG en dus kunnen de maatregelen niet
worden opgelegd.

De noodtoestand is nooit uitgeroepen waardoor ingrijpende maatregelen niet mo-
gen worden opgelegd.

Beperkende maatregelen kunnen alleen gelden voor mensen die daadwerkelijk ziek
zijn en een aantoonbaar besmettingsgevaar voor de bevolking zijn.

De maatregelen mogen nooit en te nimmer de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens inperken zoals ook artikel 30 van het UVRM stelt.

De maatregelen mogen de Nederlandse Grondwet, of delen daarvan, niet buiten
werking stellen.

Schenden van de Grondwet blijft onverkort strafbaar naar
het wetboek van strafrecht.
 Discriminatie en uitsluiting is naar internationaal recht (art. 2 t/m 7 UVRM)
en artikel 1 GW. verboden en o.a. strafbaar ingevolge art. 90quater Sr.  

Aanzetten tot discriminatie en uitsluiting is dwang, art. 365 Sr. voor ambtena-
ren (ambtsmisdrijf) en art 284 Sr. voor niet ambtenaren. 

Een ieder is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de daden die zij plegen in
misdrijf naar internationaal recht, art. I en IV Neurenbergse Principes.
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ETIENNE VAN RATTINGEN 

Gepensioneerde en gepassioneerde Onderzoeksjournalist medische wetenschappen

Oud commando: niet gemaskerd, niet gemuilkorfd, niet gevaccineerd, niet bang

Schending van UVRM en Grondwet is schending van ambtseed en schending van fair
play beginselen

Ambtelijke bevoegdheden zijn in deze onrechtmatig en is sprake van machtsmis-
bruik.

Vergeet ook deze docu niet te bekijken. We komen eraan. Voor 31 december 2023
is het gedaan met jullie! Ik lul echt niet uit mijn nek! We are the REAL SONS of
Achnacarry! Wij gehoorzamen alleen nog bevelen van SHAEF!

Deze foto van mezelf is genomen op 27/9/2021. Ik ben 65 jaar en ben geen uitge-
bluste, in een zetel zittende, bier drinkende, chips etende en televisiekijkende
oude zak zoals zo velen van mijn leeftijd in Nederland en België. Ik sport elke
dag en ben ook op andere manieren nog zeer actief. 

Van mijn soort lopen er alleen al in Nederland meer dan 15.000 rond als ik ook
de mariniers meetel. Wat België betreft hebben ze hun claim om door te gaan als
Sons of Achnacarry verspeeld omdat de staat ontzettend heeft bezuinigd. Dat wil
NIET zeggen dat er geen meer rondlopen die ook, ondanks hun leeftijd, nog heel
actief zijn. Met ons soort mensen zult u kennis maken als SHAEF het bevel geeft!

Ik heb het schijt aan heel de wereld, en zij ook!

Voordien echter kunt u, samen met uw ganse kabinet en alle andere ‘regeringen’
in deze bananenrepubliek, wel al schuldig zijn verklaard aan genocide via ons
tribunaal. Het zal dan niet lang duren eer de doodstraf zal worden uitgevoerd
nadat SHAEF hier orde op zaken heeft gesteld! Een tweede tribunaal is namelijk
niet meer nodig!
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