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Geachte lezers, 

 

Door een storing aan mijn toetsenbor6 is de vier6e letter kapot 

en vervangen 6oor het getal 6 

 

Coronapaspoort of geen coronapaspoort.  
 

Eigenlijk maakt het mij weinig uit. Als ik ergens niet 

binnen mag komen vanwege ‘het niet hebben van een 

coronapaspoort’ 6an maak ik op eigen website een 

lijstje voor mijn lotgenoten waar ze niet kunnen 

vertoeven, waar ook in 6e werel6.  

Uitein6elijk zal het niet zo ver komen. Niet naar Blij6orp of Artis 

om6at ik het, voor zoveel mensen, het felbegeer6e paspoort niet 

zou hebben wuif ik met een han6 weg en verwijs ik naar het lan6 

6er fabelen. Ook in an6ere lan6en zijn er veel mensen 6ie zich 

niet laten vaccineren en 6us geen coronapaspoort hebben. 6at 

scheelt veel aan toeristen in ons lan6 en 6at kunnen we niet 

hebben, zeker ook 6e zui6elijke lan6en van Europa gaan 

financieel een kopje on6er want ie6er verkocht biertje is er een. 

6an gaan er ook ge6achten 6e ron6e 6at er een vaccinatieplicht 

moet komen of zelfs komt. Er zwerft een publicatie ron6 uit 2006 

over een Tsjechisch gezin en 6at tovert men weer voor 6e 6ag 

alsof het van gisteren is gebeur6. Het kabinet heeft gezeg6 6at 

het vaccineren altij6 vrijwillig zal zijn en 6at zou niet veran6eren 

in Ne6erlan6 en alle overzeese provincies. Nu kan het zo zijn 6at 

men in het kabinet weer last krijgt van amnesie en 6at soort 

zaken en 6at er toch een plicht komt. 6e heks van 666 wil 6at 

enorm graag om zo te heersen over Ne6erlan6 met wie is wie.  

Zit er een keerzij6e aan mijn re6enatie(s) van verplichting(en)? 

Ja, je komt het lan6 niet in, sterker, je komt Europa niet in. 6us 

ook geen staatsbezoeken van buitenlan6se mogen6he6en, ook 

niet even na een Rutteriaanse, Jongeriaanse of Ollongriaanse1 

quarantaine categorie 3 vooraf laten gaan. 6us ook geen 

vluchtelingen uit an6ere verre lan6en 6ie ook niets te zoeken 

hebben en geen prikkie 6an wegwezen naar huis toe. Ben ik nu 

-te- har6 en 6iscrimineer ik… JA en NEE. 

Succes, 

Peter 

 
1 Enkele nieuwe woor6en 6ie zo het woor6enboek in kunnen. 
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