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Een andere vrouw stierf ook op de leeftijd van 96 

Vertaald door Monique ten Brink 

 

 

Een andere dame is op 96-jarige leeftijd overleden. Ze heeft niet in meerdere paleizen 

gewoond en zal niet worden opgehemeld op een staatsbegrafenis. Dit is een 96-jarige waar 

de andere haar hele leven van leefde en hetzelfde met haar idiote zoon en erfgenamen 

 

Ik heb vandaag vernomen dat de 96-jarige Elsie eerder deze week in een verzorgingstehuis 

is overleden. 

Haar familie heeft het niet gehaald om haar te begraven. Ze kregen niet eens te horen dat 

ze op het randje van de dood was, en ze hadden zeker geen privéjet om er snel genoeg te 

zijn. 

 

Elsie stierf alleen in haar bed. Toen haar familie daar aankwam ontdekten zij dat zij nog 

steeds in haar eigen urine lag en dat zij midazolam had toegediend gekregen, ondanks de 

uitdrukkelijke instructies van haar zoon, die haar gevolmachtigde was voor gezondheid en 

welzijn. 

 

Elsie had gewerkt tot ze 72 was. Zij en haar man, toen hij nog leefde, hadden geen 

gouden koets om in rond te reizen, ze hadden zelfs geen mooie auto, omdat ze die niet 

konden betalen. 

 

Toen Elsie's man 10 jaar geleden overleed, leefde ze van haar staatspensioen en een klein 

privé-pensioen van haar man. Ze zette regelmatig de verwarming niet aan in de winter 

omdat ze zich zorgen maakte over haar rekeningen. Toch was ze gul voor haar 

gemeenschap en kookte en bakte ze regelmatig voor haar buren. Ze gaf haar hulp vaak 

gratis aan organisaties die daklozen bijstonden en aan mensen die ze minder fortuinlijk vond 

dan zij. Haar familie vertelde me dat ze een open huis had toen ze jonger waren, dat ze hun 

vrienden opving en ervoor zorgde dat ze goed te eten hadden, ook al hadden zij en haar 

man het erg krap. 

 

Elsie zat de laatste 6 jaar in een tehuis, omdat ze lichamelijk zwak was geworden. Ze was 

gedwongen haar huis te verkopen om de zorgkosten te kunnen betalen, die haar 

60.000 pond per jaar kostten. Ze was er kapot van, want ze wist dat ze haar 3 kinderen 

niets zou nalaten, en in feite was bijna alles waar zij en haar man ooit voor hadden gewerkt, 

afgenomen om haar "verzorging" te betalen. Als zij iets van waarde had nagelaten, was dit 

misschien toch belast geweest met successierechten, ondanks het feit dat Elsie en haar 

man bijna 35% van hun levensinkomen aan belastingen hadden betaald, als gevolg van de 

manier waarop het systeem is opgezet. 

 

Gedurende de laatste twee en een half jaar bestond de "zorg" van Elsie uit het verbieden 

van bezoeken aan Elsie en het isoleren van haar voor "haar eigen bestwil". Haar familie 

kon haar niet zien en ze was voortdurend alleen. Als gevolg daarvan was haar 
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geestelijke gezondheid verslechterd. Zij en haar familie werden ook voortdurend onder 

druk gezet om haar een experimentele injectie te laten nemen.  

 

Haar advocaat weigerde in haar naam, omdat zij in de laatste 18 maanden van haar leven 

haar capaciteiten had verloren. Als verstandige dame had zij in haar LPA (wilsbeschikking 

levenseinde) heel duidelijk gemaakt dat zij geen vaccins meer wilde, omdat zij jaren 

daarvoor een griepprik had gehad. 

 

Elsie had nooit rijkdom van iemand gestolen. Ze had nooit mensen verdreven in de naam 

van haar "imperium". Ze had nooit werkeloos toegekeken hoe mensen in armoede leden 

terwijl zij in comfort leefde. Ze had nog nooit voor een van haar kinderen betaald om een 

rechtszaak over gruwelijke misdaden te regelen. En ze had zich zeker nooit ingelaten met 

pedofielen, noch ze in haar huis uitgenodigd. 

Elsie laat 3 kinderen achter. 

 

Ik zal me Elsie herinneren. Ik zal om Elsie rouwen. Ik betwijfel of de rest van het land dat 

ook zal doen, en ze zullen ook niet in staat zijn om te beseffen dat Elsie's verhaal miljoenen 

keren herhaald wordt in dit land. Het is toegestaan door dezelfde instelling waar miljoenen 

mensen nu belachelijk jingoïstisch (nationalistisch), geprogrammeerd, verdriet over hebben.  

 

De instelling die dit land in de steek heeft gelaten en haar politici heeft toegestaan hun gang 

te gaan met beleid dat tot duizenden doden heeft geleid. De instelling die in talloze landen 

schade heeft aangericht. 

 

Vandaag, voor mij, gaat over Elsie. Het gaat niet over de massa-vorming die nu weer 

plaatsvindt in dit land. 

Ik herinner me Elsie en al die andere Elsies zoals zij. En ik eer hen. 

 

Clare Wills Harrison 
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