
Wie speelt wie de zwarte Piet toe? 
 
Zwarte Pieten genoeg  in het  land  in deze  tijd van het 
jaar. Je komt ze overal tegen als het even mee zit. 
Ze gaan van hot naar haar, druk bezig om aan  ieders 
wensen te voldoen. 
Zal dat lukken, ‘aan ieders wens voldoen’?  
Een  andere  variant  is  het  elkaar  toespelen  van  ‘de 
zwarte  Piet’.  Dat  gebeurt  dagelijks  als  je  allerlei 
nieuwsfeiten voorbij ziet schuiven. Het echte nieuws is 
veelal  te  lezen  via  het  internet  want  wat  ons 
voorgeschoteld wordt via de beeldbuis of de papieren 
kranten is niet echt het neusje van de zalm. 
Wie zegt de mainstream media  te moeten volgen om 
op de hoogte  te blijven mist veel, want ook daar  laat 
men ons zien wat, volgens hen die daarover beslissen, 
gezien mag worden. 
 
Dat brengt ons in gedachten terug bij vorig jaar.  
Er moest en zou een pandemie komen die maar geen pandemie wilde worden. Alle feiten, 
die duidelijk aangaven dat we met z’n allen zwaar bedonderd werden, wilden velen niet zien. 
De gezondheidsraad, de WHO en allen die mogelijk belangen hadden bleven maar kletsen 
alsof de halve wereld voor Pampus lag. 
Wij mochten ‘mee hijgen’ in medialand want als je de ‘voors’ laat horen moet je ook wel wat 
‘tegens’ laten spreken.  
Dat om het geluid van de ‘voors’ te versterken. Zet de ‘tegens’ in het verkeerde daglicht en 
je versterkt je eigen mening! 
Gelukkig  zijn  er  velen die dat weer doorzagen dus uiteindelijk wierp het wel degelijk  zijn 
vruchten af! 
Persoonlijke ervaringen heb ik inmiddels genoeg opgedaan om tot de conclusie te komen dat 
je dan even wat mag zeggen maar al snel via manipulatie van de techniek neergezet wordt 
als de malloot die ook  zo nodig wil vertellen dat  zaken niet kloppen, dat er wereldwijd al 
ongelukken gebeurd waren met vaccins, dat er ernstige bijwerkingen waren opgetreden tot 
onomkeerbare zaken aan toe.  
De journaliste van de Volkskrant was veel gelukkiger met het afnemen van interviews bij een 
flink aantal bekenden van mij, met consequent de slotvraag: ‘Heb je nu echt niets negatiefs 
over haar te vertellen?’ 
Als  ze  mij  sprak  en  ik  vertelde  dat  ik  op  de  hoogte  was  van  miskramen  in  de  VS,  de 
Scandinavische  landen en  in Portugal, en of ze die gegevens  in het artikel wilde opnemen, 
dan werd daar omheen gekletst en uiteindelijk werd dat ook niet gedaan. 
Het  is  bekend  dat  tijdens  de  Golfoorlog,  begin  jaren  negentig  van  de  vorige  eeuw,  het 
Antrax‐vaccin bij de soldaten ingespoten werd voor zij naar het oorlogsgebied gingen. 
De vrouwelijke soldaten kregen het advies om minimaal 18 maanden niet zwanger te raken 
omdat  dit  niet  verantwoord  was.  In  dat  vaccin  zat  o.a.  squaleen,  dat,  ingespoten,  voor 
sommigen nare bijwerkingen kan veroorzaken.   Aangezien deze  stof ook  in het afgelopen 
griepvaccin zat en de zwangere vrouwen maar in de risicogroep gekletst werden, was dit op 
zijn zachtst gezegd een vreemde gewaarwording.  
Op  zijn minst  diende  de  bevolking  van  ons  land  dit  te weten  om  vervolgens  te  kunnen 
nadenken  en  zelf  een  keuze maken. Maar  die mogelijkheid werd  steeds  afgesneden,  zelf 
kiezen mag niet! Nee, je moet het pad bewandelen wat men voor je heeft uitgedacht en doe 



je dat niet dan is dreigen ook nog een middel om schuldgevoelens aan te praten. Als je het 
niet doet dan… Dan wat?  
Razend kun je worden om dat soort praktijken. Gebruik je tijd voor goede informatie! 
Wat is het nieuws?  
Een  lid van de gezondheidsraad, Simone Buitendijk, was samen met mij  in het programma 
Netwerk  van  10  november  2009.  Vol  overtuiging  wist  zij  te  vertellen  dat  kwik  een 
lichaamseigen  stof  is!  Is  dat  nieuws?  Van  baby’s  en  bevallingen  weet  deze  dame 
ongetwijfeld veel af maar van kwik en vaccins? Daar moet  ze nog even over bijgespijkerd 
worden. Zelf kreeg ik geen seconde de kans deze blunder te weerleggen. 
Zomaar wat gedachten als we terugkijken op de pandemie die maar geen pandemie wilde 
worden.   
Het Ministerie belemmerde dat wij onze verhalen op de buis kwijt konden. Is dat normaal? 
Dit kwam naar buiten via  iemand die werkt bij de redactie van  ‘Pauw en Witteman’. Eerst 
bellen of je komen wilt en een paar uur later bellen dat het niet van het Ministerie mag. 
‘Spreken wij zo ernstig de waarheid?’  is dan  je gedachte. Want  ja, als een pandemie maar 
niet wil exploderen moet je als media geen berichten ‘tegen’ de zaak verspreiden. 
Speelde deze dame het Ministerie de zwarte Piet  toe of kunnen we er vanuit gaan dat dit 
waar is? 
Weer een ander programma; ‘De wereld draait door’, nodigde ons ook uit, maar liet verder 
niets meer van zich horen. 
Wat  een  belevenissen  en wat  een  vreemde  zaken.  Verbazing  alom. Maar  omdat wij  het 
patroon  begrepen was  het  ook  de  humor  die  om  de  hoek  kwam  kijken. Wat  een  groot 
toneelstuk. Wat een soap wereldwijd! 
 
25 november 2009  
Dat was de dag dat mijn boek gepresenteerd werd. Daar was SBS 6 bij aanwezig met veel 
toeters en bellen. 
Er werd gefilmd en er vonden  interviews plaats. Die bewuste avond  zou een  reportage  in  
‘Hart van Nederland’ uitgezonden worden. 
Al  snel  komt er een  telefoontje dat het uitgesteld werd. Ach, dat hadden we ook  al  veel 
vaker meegemaakt dus het geloof was niet groot. 
Al  eerder,  in  het  voorjaar  van  2009, was  dit  ook  al  aan  de  orde  geweest.  Je  krijgt  een 
telefoontje, maakt een afspraak en vervolgens schuiven ze  je even aan de kant om daarna 
volledig weggezet te worden. Zou zo ik een heel rijtje programma’s kunnen noemen. 
Al mijmerend over die periode  is het om onbedaarlijk  te  lachen en de humor er van  in  te 
zien, ware het niet dat het om ernstige zaken gaat. 
Je kent de feiten,  je weet dat er zich wereldwijd ernstige zaken afspelen en er heerste een 
stemming alsof wij helemaal wereldvreemd waren.  
Zwarte Pieten,  ze werden wat heen en weer geslingerd. De ene persoon gaf de ander de 
schuld, de fabrikanten bepaalden, virologen vlogen, de Minister die wel 34 miljoen vaccins 
aanschafte.  Het  leek wel  een  horror  film, want  een  sprookje  kun  je  deze  taferelen  niet 
noemen. 
 
Vaccinatie boek niet bij SBS 6?  
Dat begrijp  ik helemaal. Als een pandemie maar geen pandemie wil worden en  je moet als 
Overheid geloofwaardig overkomen dan kun  je geen boek op de buis hebben met als titel: 
‘Wat  je niet verteld wordt over vaccinaties’, met een nog uitdagender subtitel:  ‘informatie 
die de overheid is vergeten’… 
Tja, dan verwacht je toch niet echt dat ze dit tonen als er een pandemie komen moet? 



Stel  je  voor dat dit  vele Nederlanders op dat moment op  zijn minst  aan het denken had 
gezet?  
Angst! Angst aanpraten, angst verspreiden en mensen aan het twijfelen brengen.  
Stel dat… Stel wat? 
Wij hoorden verhalen van mensen die het vaccin hadden gehad en daarna zo ziek als een 
hond in bed lagen. Maar ze waren blij de griep tenminste niet te krijgen. 
Bizar al deze verhalen. Diep triest… en wat zijn we bedonderd. 
De Poolse Minister was slim, zij was huisarts en wilde haar bevolking niet blootstellen aan 
een  dergelijk  gif.  Dat  werd  in  Europees  verband  ook  niet  gewaardeerd.  Zij  was  een 
buitenbeentje. Werd ook onder druk gezet. 
Spuiten, liefst alles en iedereen plat spuiten.  
Je kon geen krant open slaan, geen televisie aanzetten.  
Nog een kink  in de kabel die snel ontward moest worden was het feit dat er achter elkaar 
drie baby’tjes te Harderwijk overleden na DKTP vaccinatie.  
Dat  kwam  het  RIVM  ook  weer  bijzonder  slecht  uit  en  de  trukendozen  werden  weer 
opengetrokken en weer vele kilo’s zand werden velen in de ogen gestrooid.  
De zwarte Pieten vlogen ook nu over en weer. Natuurlijk lag het niet aan het vaccineren! Ben 
je mal! Al die moeilijke figuren in het land die belangeloos alles op de kop zetten; waar halen 
zij de euvele moed vandaan? 
Menig  keer  een  journalist  gesproken.  Auto  aan  de  kant  geparkeerd  en  iemand  van  de 
Telegraaf uitgebreid antwoord gegeven. Volgende dag in de krant? Natuurlijk niet! 
De NRC, Volkskrant,  alles  kwam  via  telefoon en mail  voorbij. Radio en  televisie… maar  je 
bevindingen op een normale wijze plaatsen? 
 
Ons  huishouden  raakte  ‘ontwricht’  door  een  pandemie  die  maar  geen  pandemie  wilde 
worden.  
Man en kinderen wisten ook dat het Ministerie 34 miljoen vaccins had ingekocht! 
De telefoon bleef maar gaan en het was hier het ‘huishouden van Jan Steen’.  

‘Dat  is  geoorloofd,’  zeggen  we  op  dergelijke 
momenten,  omdat  wij  een  kooikerhondje  
hebben.  Jan  Steen  schilderde  veelal  een 
kooikerhondje op zijn schilderijen, dus in die zin 
zien  wij  er  dan  op  die  gekke  momenten  de 
humor van in. Je moet wel blijven lachen!  
Gelukkig  zijn  dat  maar  periodes;  bizar  is  het 
echter wel als  je  zoveel handreikingen hebt en 
je wordt als een zeurpiet weggezet.  
Zomaar wat gedachten als we terug denken. 
Toch waren  er  ook  velen  die  ons  zeer  serieus 
namen, dat waren mensen in het land tijdens de 
lezingen.  De  website werd  overdadig  bezocht, 
zelfs  studenten  maakten  scripties  mede  met 

onze hulp.  
Zo terugkijkend was het ook een leerzame en wonderlijke tijd. De tijd van de pandemie die 
echt geen zin had een pandemie te worden. 
Het Ministerie voor de  rechter  te Zwolle op 22 oktober 2009 was ook een ervaring apart. 
Stralingsarm Nederland was hiermee begonnen en met een aantal hebben we dit  initiatief 
ondersteund. Gewoon een paar simpele vragen:  ‘Wat zit er  in het Mexicaanse Griepvaccin 
en mogen we het contract met de leverancier inzien…’ 



Nederland mocht ook dit niet weten. Nee, stel je voor, want als een groep burgers dat voor 
elkaar weet te krijgen moet er wel wat aan de hand zijn. Het kwam niet in het journaal. 
Maanden  later, vlak voor de zomer kwamen eindelijk de documenten naar buiten. De weg 
hoe  dit  verder  is  verlopen  laten we maar  in  het midden maar  er was wel  een  bepaalde 

genoegdoening dat het Ministerie uiteindelijk via een uitspraak met de  feiten 
op tafel moest komen. Maar ja, zelfs dan houden zij nog de touwtjes in handen. 
Te triest voor woorden om erom te lachen maar eigenlijk moest je dat gewoon 
doen.  
Zwart gestreept, vele A4‐tjes, het  leek wel een  zebrapad. Garantiebepalingen 
mochten  we  niet  lezen.  Nu  wisten  wij  al…  die  zijn  er  niet,  want  als  je 
lichamelijke ongemakken krijgt na vaccinatie dan  zeggen  ze heel gewoon;  ‘Je 
hebt er op vrijwillige basis voor gekozen’. Zij zijn Sinterklaas toch niet? 
Schadeclaims… betalen? Nee, zoek het zelf maar uit! 
Wat is het rechtssysteem in ons land? Als er een uitspraak komt dan nog wordt 
er mee gesjoemeld. Proefondervindelijk vastgesteld door ons allen.   
 
Hoe is de stand van zaken op dit moment? 
Op dit moment hoor je overal geluiden hoe de bevolking bedonderd is. 
Gelijk hoeven wij niet te krijgen.  
Eigenlijk  is het wrang dat alles wat wij vertelden, wat wij al wisten, wat allen 
ook  hadden  kunnen  weten,  nu  naar  buiten  komt.  Nu  is  er  op  de  televisie 
uitgemeten  aanbod  gekomen  hoe  de  zaken  in  elkaar  staken,  de  kranten,  de 
linken  kwamen  in  sneltreinvaart  via  de mail  binnen. Nu  vertelt men wat wij 
vorig jaar al vertelden! 

Nu is er geen enkele krant die belt.  
Geen enkele programmamaker die bij ons terug komt. 
Nee, complete radiostilte. Letterlijk!  
 
De  waarheid  komt  gelukkig  naar  buiten.  De  zwarte  Pieten  worden  van  de  ene  naar  de 
andere persoon gespeeld.  
Viroloog Ab Osterhaus  is  in geen velden of wegen meer te bekennen. Dhr. R. Coutinho van 
het RIVM blijft volharden dat ze het zo goed en weloverwogen hebben gedaan!   
Waar  ik  benieuwd  naar  ben  is  wanneer  dit  ook  ten  aanzien  van  de  HPV‐vaccinatie  zal 
gebeuren. Een bekendmaking van de onzin, de fouten en de belangen! 
De  tactiek die men  voert  is dat dit onderwerp niet meer onder de  aandacht  komt. Geen 
berichten op de  televisie over een vaccin wat meisjes van 12  jaar opgedrongen wordt. Zo 
hoeft men ook de  ‘tegens’ niet  te  interviewen dus valt het  in  ieders ogen wel mee. Geen 
nieuws is goed nieuws denken velen. 
Al dat ‘gerammel’ in het voorjaar van 2009 was dus blijkbaar niet nodig zal men redeneren. 
Damesbladen beïnvloeden met hun artikelen extra dat men zich wel moet laten vaccineren 
en de grote massa  trapt er weer met open ogen  in. Eerst verschijnen er verhalen over de 
ziekte en dan ‘opeens’ is daar de ‘oplossing’ en kunnen we allemaal weer rustig slapen. 
Angst zaaien, daar is men goed in. In de media verschijnen nu berichten over een ‘dodelijke 
griepvariant’ in China. Wanneer wordt door de WHO “Fase 6” weer ingesteld? 
Wanneer komen de verhalen dat ook het HPV‐vaccin een doortrapt gebeuren  is geweest? 
Dat het net als DES en Softenon nooit op de markt had mogen komen? De moeders van de 
toekomst,  zijn  zij de moeders  van de  toekomst?  Lees  je eerst de  ingrediëntenlijst  voor  je 
besluit je dochter als proefkonijn mee te laten lopen in de rij van de grote kudde? 
Wie daar niet op letten wil… slaap verder en droom fijn! 
  



 
Zie de maan schijnt door de bomen, 
Ga door met al je fijne dromen. 
Verdiep je vooral niet in deze zaken, 
Verbaas je wanneer ze de gevolgen weer bekend maken. 
Neem vooral niet je eigen verantwoordelijkheid, 
Luister goed naar het apparaat genaamd ‘De Overheid’. 
Slaap zacht en leef je leven, 
Een prikje spuiten duurt maar even. 
Ziek na deze actie? 
Maar ik krijg niet de ziekte is dan de reactie! 
De zwarte Pieten vliegen heen en weer op de buis, 
Maar de verantwoordelijke personen zijn niet thuis. 
Zij vegen graag hun eigen paadje schoon, 
Een goed salaris is hun loon! 
Kom, ontwaak en onderzoek deze zaken, 
Dat behoort tot onze taken. 
Leef gezond, leef bewust, vertel het je kinderen, 
Dan zal geen enkele spuit je nog kunnen hinderen! 
 

Anneke Bleeker 
Bergen NH 
19 november 2010 
 
www.verontrustemoeders.nl
www.gezondverstandavonden.nl
 
Foto’s Sint en Piet: © Anneke Bleeker / Schilderij: "Zoals de ouden zongen, 
zo piepen de jongen" (Jan Steen 1626 ‐1679) 
 
Links: 
Wat je niet verteld wordt over Vaccinaties 
ISBN: 9789079872107 
http://www.succesboeken.nl/?ISBN=9789079872107&PC=AB24AD8F
 
Het document als ‘zebrapad’. Een klein stukje uit een grotere hoeveelheid. 
http://www.verontrustemoeders.nl/Voorbeeldpagina's%20H1N1%20Griepcontract%20na
v%20WOB.pdf
 
Op deze website meer informatie over de pandemie die geen pandemie was. 
http://www.wanttoknow.nl/overige/de‐pandemie‐2009‐de‐wereld‐werd‐
besodemietert/#comment‐48269
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