
ETIENNE VAN RATTINGEN
Als je bij politie, leger, inlichtingendienst, NAVO, EU of NATRES wil dan gebeurt er een antecedentenonderzoek,

maar iedere corrupte psychopaat kan politicus worden. Erger nog: deze liegende parasieten verzinnen de ‘wetten’!

DEBIELEN gesprek

“Gefelicivaccineerd! O, wat een opluchting! O wat zijn we blij. Eindelijk. Heb-
ben er maanden op moeten wachten, maar eindelijk die prik. We maken een foto van
onze pleister en zetten die op Insta en TikTok en Facebook en Twitter en in de
app-groep. En dan ontvangen we allemaal hartjes en smileys. O wat fijn. Fantas-
tisch. TE GEK. Eindelijk weer naar verjaardagen.” 

“Hallo oom Arie. Hallo. Ben je gevaccineerd? Ja? O wat fijn. En tante Arie, is
die ook gevaccineerd? Ja die ook. O wat fijn. Welk vaccin? Pfizer! O wat fijn.
Ik heb Janssen. Te gek toch.” 

“Wanneer ben jij aan de beurt?” 

“Zondag pas.” 

“Jammer, vandaag zou beter zijn. Ja, helaas.” 

“Welk vaccin krijg je?” 

“Maakt niet uit.” 

“Nee precies. O wat fijn. Als spuiten ze een cocktail in, ben er helemaal klaar
mee. O wat fijn.” 

“En jij ome Henk, ben jij gevaccineerd?” 

“Ja, ik ben AstraZeneca en toen ging ik als grap op de grond spartelen in de
sporthal.” 

“Hahaha, o wat fijn. Laten we bij heel de straat aanbellen of ze al gevacci-
neerd zijn.” 

“Ja, wat leuk.” 

“Bregje wanneer mag jouw baby een spuit?” 

“Ik weet het niet tante Arie, ik hoop zo snel mogelijk.” 

“Ja zou fijn zijn. Weet je wie er ook gevaccineerd is? Oma en de hele kaart-
club. De hele kaartclub is ook gevaccineerd. Dat hebben we op Insta gezet. O wat
fijn.” 

“Ik ga morgen mijn derde spuit halen.” 

“O wat fijn,” heel de kring springt juichend op! 

“Wat lekker man 3 spuiten, o wat fijn.” 

“Ik wil reizen, dus ik heb 5 spuiten genomen. O wat fijn!” 

Oom Arie krijgt allemaal schouderklopjes, goed bezig Arie. 

“Kijk iedereen, mijn pleister!” 

“O wat mooi.” 

“Kijk mijn gaatje, hier ging de spuit in!” 

“O wat mooi. Wat een opluchting.” 

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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“Ben jij gevaccineerd? En jij? En jij? Wanneer mag jij? Ben jij al gevacci-
neerd? En jij? Jij ook toch? En je moeder? Is je moeder al gevaccineerd?” 

“Is Christian Eriksen gevaccineerd?” 

“Eriksen… Hoho… WAT ZEG JE? WAAROM VRAAG JE DAT NAZI? WAAROM VRAAG JE OF IEMAND
GEVACCINEERD IS? BEN JE HELEMAAL NAZI GEWORDEN. HOU JE BEK MAN! IK HOOP DAT JE
STERFT OP DE IC.” 

“STERF je ongevaccineerde DOOD MAN!”
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