Vrouwentongen… gesnoerde monden… de waarheid weggestreept!
Vrouwentongen…
Mijn roots verloochenen zich niet want ook nu zijn het de
planten die mij inspireren om diverse gedachten te
verwoorden.
Vrouwentongen… oftewel de ‘zondagse naam’ is sanseveria.
Een sterke plant; wie deze ‘om zeep weet te brengen’ krijgt
een lintje!
Afgelopen week had ik mijn
begonia’s beloofd hen in
een
grotere
pot
te
verplanten. Zij willen niet
binnen staan en ik heb mij
daarbij neergelegd.
De natuur valt niet te
dwingen ook al zag ik het
graag anders. Buiten, in alle
vrijheid, groeien zij ook nog eens beter dus werd het
noodzakelijk hen meer ruimte aan de voeten te geven.
Wij gingen bij een tuincentrum naar binnen om een zak
potgrond te halen en twee terracotta bloempotten. Want
gewoon in een plastic pot wil ik ze niet meer planten, al dat
plastic is ook niet zo fijn voor ons milieu.
Als we dan toch luisteren naar de natuur dan doen we het
maar direct goed!
Al lopend door het tuincentrum viel mijn oog op een bak met kleine sanseveria’s. Er zijn
namelijk vele soorten en varianten. Niet te geloven wat ze daar mee hadden uitgespookt!
Samengebonden, na ze eerst gevlochten te hebben. Een staande vlecht in een potje…
Samengebonden bij de toppen. Er stond duidelijk bij dat het sanseveria’s betrof maar je
vraagt je echt af hoe men dit heeft kunnen klaarspelen. De
kenners weten dat deze bladeren nogal stug en stevig zijn.
Ongelooflijk hoe de natuur gedwongen wordt. Via een
speciale techniek zullen deze bladeren, die enigszins ‘vlezig’
zijn, anders dan de ‘ouderwetse’, wel begeleid zijn, maar
toch…
Mijn begonia’s protesteerden al als zij een paar dagen in
huis stonden omdat zij gewoon liever buiten staan. Wat
moeten deze sanseveria’s dan wel niet doorstaan?
Vrouwentongen en dan nog samengebonden ook… het
moet niet gekker worden. Dat heet de mond snoeren!
Letterlijk de mond gesnoerd!
Laten wij dat gebeuren? Ons de mond snoeren?

Als we kijken naar diverse gebeurtenissen om ons heen dan lijkt het er vaak wel op.
Nieuws dat niet verspreid mag worden, of weer verwijderd wordt van het internet. Dat valt
onder de noemer… de mond gesnoerd! Weg ermee, niet over spreken, waar je niet over
praat, dat is er niet!
Dat kunnen mensen trouwens onderling ook goed: niet over praten, kop in het zand en
doorgaan met je dagelijkse beslommeringen.
Wat niet weet wat niet deert… ook zo’n ‘gevleugelde’!
Nu vinden wij met velen dat we juist wèl willen weten en datgene dat wij weten op grote
schaal onder de bevolking moeten brengen.
De Stichting Stralingsarm Nederland had dat idee ook en men was begonnen met een serie
vragen te stellen aan minister Klink ten aanzien van het griepvaccin dat grootschalig
ingekocht werd; voor elke Nederlander wel twee exemplaren…
Er waren vragen over de samenstelling van het vaccin.
Het is toch wel prettig als je weet wat je eventueel krijgt ingespoten. Dat heet ook een stukje
verantwoordelijkheid nemen want uiteindelijk beslis je zelf of je het risico wilt nemen,
stoffen in je lichaam te laten spuiten die wel eens een rare dans kunnen gaan maken. Deze
stoffen kun je dan niet meer de mond snoeren of samen binden zoals we dat met planten
blijkbaar wel kunnen.
Er waren vele onduidelijkheden en wij ingezetenen van dit land hebben het recht om eerlijk
voorgelicht te worden! Althans… dat vinden wij!
Al vaker hebben we opgenoemd dat we met een groepje vorig jaar oktober het ministerie
van Volksgezondheid voor de rechter hadden gedaagd.
Dit is toch nieuws dat dan zeker in het journaal vermeld had mogen worden? Het ministerie
voor de rechter te Zwolle? Is dat niet het opnoemen waard?
Heb jij het gezien?
Wat ook het verspreiden waard was geweest maar genegeerd door alle grote mediabazen
en in de doofpot gestopt, was het feit dat het ministerie had verzuimd documenten in te
leveren bij de rechtbank!
De rechter was ontstemd maar een week later, toen een andere rechter de uitspraak deed
bleek dat die documenten niet eens op tafel waren geweest!
Wat is het rechtssysteem in ons land?
Een rechter die ontstemd was… en toch gebeurde er niets… en een andere rechter werd
ingeschakeld om de uitspraak te doen.
Dit lijkt ook op de mond snoeren!
De uitspraak was dat wij burgers alle informatie maar bij de website van EMEA moesten
vinden. Deze site, ook weer mede gefinancierd door de farmacie, vertelt ergens ver
weggestopt ook nog wel wat in het Nederlands.
Zo leek uiterlijk dat deze zaak gesloten was. Niets was echter minder waar!
Er werd een weg verder bewandeld die, om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk tot
de uitslag kwam dat de documenten wel degelijk vrijgegeven moesten worden.
Eindelijk gerechtigheid?
Gerechtigheid… daar leek het op.

Leek…
Het was ook hier weer uiterlijke schijn die deed vermoeden dat we meer te weten konden
komen over de afspraken tussen de fabrikanten en de Overheid.
Het heeft enkele maanden geduurd voor er eindelijk documenten kwamen.
En wat zagen wij?
Het leek wel een slordig zebrapad!
Allemaal zwarte strepen over tekst die wij nog steeds niet mochten lezen. Neem nu het punt
over de garantie! Helemaal weggestreept! Garantie nota bene…
Als dit niet valt onder de categorie de mond snoeren? Zo kunnen wij allen nog niet vertellen
wat erin staat!
Dus de monden worden gesnoerd. De tongen vastgebonden,
net als bij de sanseveria’s! Geen kant kunnen zij op,
helemaal klem zitten zij…
Maar wij niet hoor… wij laten ons niet de mond snoeren.
Waar een wil is, is een weg en er is altijd wel weer een
oplossing om toch daar te komen waar je de focus op hebt
gezet.
Niet links om dan rechts om!
Dat is de reden dat we dit nu naar buiten brengen. Want er
moeten meer personen zijn die er net zo over denken als
wij! Gerechtigheid, dat is wat belangrijk is!
Dan kom je op gedachten als… zal er nu nergens een
advocaat zijn die zegt… Kom op, we gaan er samen
tegenaan? Geen uurtje factuurtje, maar onbaatzuchtig gaan
we voor het recht waar wij allen letterlijk recht op hebben!
Vrijheid, zoals de sanseveria die met al zijn bladeren los
staat… Niet dat benauwde gevoel van strak vast gesnoerd te zitten. Vrijheid, blijheid… dus
hebben wij ook recht op alle informatie!
Is het niet absurd dat je belangrijke zaken niet mag lezen?
Wat heeft een uitspraak dan nog voor waarde?
Mogen wij niet weten wat er in vaccins zit waar wij mogelijk voor moeten oppassen?
Of… stel dat we alles op voorhand konden lezen… wilden we dan überhaupt nog wel de
medische zorg zoals die nu aangeboden wordt?
Wat is er meer waar wij geen weet van hebben?
Waarnaar moeten we nog meer blijven gissen en raden?
Waarom al die geheimzinnigheid?
De Overheid is er toch VOOR ons? Zo lijkt het toch, of zij TEGEN ons zijn?
Mag een minister die zo handelt straks in een nieuw kabinet dezelfde post weer innemen?
Als deze minister zo had gehandeld bij een ‘baas’ in het zakenleven, dan was hij toch al lang
ontslagen?
Kan het zomaar gebeuren dat een minister ongestraft door blijft gaan, ook na de miskleun
met de 34 miljoen vaccins waar ruim 17 miljoen van vernietigd moest worden?
Bedenk ook dat tijdens het vernietigen er wel maatregelen genomen werden om geen
schadelijke stoffen de lucht in te laten gaan. De vaccins waren toch zo veilig en goed voor
ons? En toch niet zo veilig voor het milieu? Is dat niet krom?

Kan het zijn dat… ? Vele vragen, er zijn er nog meer! Denk zelf eens na, waar verbaas jij je
over?
Stel je voor… je hebt een belangrijke functie in een middelgroot bedrijf. De verantwoording
die jij hebt betreft de jaarstukken.
Maar… je bent van mening dat men niet hoeft te weten hoe jij tot bepaalde cijfers en
inzichten bent gekomen… Dus… je streept veel weg, maakt een kopie van het geheel dan kan
men ook niets meer toepassen om toch de tekst zichtbaar te krijgen…
Zal jij je post op die plaats behouden? Of… is vliegen goedkoper dan je denkt?
Ministers mogen blijkbaar ALLES!!!
De waarheid weggestreept!
Weg, gewoon weg poetsen, strepen… en met een staalhard gezicht de documenten laten
verspreiden naar de personen die daar ‘recht’ op hebben.
Garantie… garantiebepalingen zijn toch van groot belang? Wat als iets fout gaat?
Al eerder wisten wij dat er een rode en groene lijst bleek te zijn bij GSK, (GlaxoSmithKline) te
Frankrijk.
Maar… dan is dat overal aan de orde, niet alleen daar. De rode lijst met zaken, bepalingen of
wat dan ook aan de orde kwam… mocht het ministerie niet naar buiten brengen.
De groene lijst met opmerkingen, en andere feiten waren onschuldig genoeg om wel naar
buiten te mogen brengen.
Daar zit het dan al scheef… de fabrikanten bepalen! Zij dwingen de Overheid ook weer in een
potje met een touw er omheen. Dan is diezelfde Overheid al niet transparant, dus alles bij
elkaar genomen snoeren ze ons letterlijk de mond! Op alle fronten!
Dat is de reden dat deze informatie grootschalig verspreid moet worden. Vertel het je
buurvrouw, je vader, moeder, neef, nicht en alle andere familieleden en bekenden.
Maak gebruik van het internet en mail dit verder opdat in korte tijd iedereen op de hoogte is
en we zo gezamenlijk de hakken in het zand kunnen zetten! Wij laten ons toch niet in een
hoek drijven, in een potje planten met een touw er omheen?
Die sanseveria is overgeleverd aan de grillen van een kweker die blijkbaar van gekkigheid
ook niet meer weet hoe hij geld moet zien te verdienen.
Deze kronkel valt toch onder het kopje ‘mishandeling’…
overigens hebben planten ook gevoel… zet maar eens een
plant op een plaats die hij niet wil.
Dat was mijn les met mijn begonia’s die nu van blijheid bijna
staan te kwispelen buiten.
Die vastgebonden sanseveria’s die hebben ook een trauma
voor het leven, maar goed, daar hebben wij geen last van, dus
wat maakt het uit! Waar maak jij je druk om zul je denken…
Het gaat om het principe… eigenlijk zijn wij allemaal als die
sanseveria’s. We staan met onze wortels vast, kunnen geen
kant op en de rest houdt men het liefst ook onder controle,
mond gesnoerd…
Wat stopt men in vaccins?
Wat kosten vaccins?
Zo nog meer vragen waar wij antwoorden op wilden hebben.

Waarom een bestelling van formaat zoals men heeft gedaan?
Wie hebben belangen bij deze ‘operatie’?
Dit zijn maar een paar simpele vragen en daar kregen wij geen antwoord op.
Het resultaat was… zoek het maar uit op EMEA!
Dus ook personen die geen computer hebben? Bovendien hoe kunnen wij weten dat deze
site bestaat? Wie niets opzoekt komt al helemaal niet bij deze informatie.
De Overheid laat ons dus rustig ‘zwemmen’ en uiteindelijk geven zij informatie vrij wat
eerder lijkt op oud krantenpapier! Slordig, gestreept en niet volledig!
Kijk naar de sanseveria’s.
Welke spreekt je aan? Het exemplaar dat
weelderig zijn bladeren kan laten groeien zoals
de natuur het laat gaan… of… vast gesnoerd als
in een dwangbuis met een touwtje om de nek
als een soort strop?
Ik kies voor het exemplaar dat vrij kan groeien!
En… jij???
Wie helpt mee deze informatie te verspreiden?
Besef dat niets doen en accepteren nog meer
voorbeelden van gedwongen situaties zal
opleveren.
Wie verder niets wil weten en wel gelooft dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen… moet
niet verbaasd zijn als het touw om de nek steeds strakker aangetrokken zal worden!
Arme sanseveria’s… ik heb de neiging morgen naar het tuincentrum te gaan en alle touwtjes
eraf te halen… Vrijheid!
Maar… wedden dat dit dan wel in de krant komt? Onnozele mededelingen, papiervulling…
Dat gun ik ze niet!
Dus… ik zal me gedragen!
Anneke Bleeker
Bergen NH
13 augustus 2010
www.verontrustemoeders.nl
Link naar zeer klein gedeelte uit alle documenten. Het gaat even om de ‘sfeer’…
Wat krijg je als burger nu letterlijk wanneer blijkt dat men WEL met gegevens naar buiten
moet komen. Kijk en verbaas je! Is dit te rechtvaardigen? Mogen personen die hier
verantwoordelijk voor zijn ons land verder helpen besturen?
http://www.verontrustemoeders.nl/Voorbeeldpagina's%20H1N1%20Griepcontract%20nav%20WOB.pdf

