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Achtergrond informatie inzake Mond- en Klauwzeer beleid
Het is op de wereldklok inzake de oprichting van de Nieuwe Wereldorde en
invoering van een Verenigd Europa) véél en véél later dan menigeen wel
denkt.
Het MKZ-virus wordt een sluipmoordenaar genoemd, en dat is het wellicht
ook wel, maar de grootste sluipmoordenaar(s) zijn de politici en hun
Nieuwe Wereldorde! Daar is Brussel een onderdeel van. 
Nu de nood aan de man (geen Kootwijkerbroek, maar Noodwijkerbroek,
zie B’veldse krant foto 4-4-2001) is heeft het weinig zin om een heel lang
verhaal op te schrijven over het ontstaan en de doelstellingen van de
Nieuwe Wereldorde (van oud president Bush en consorten). Wel wil ik hier
even vermelden dat allen die aan deze Nieuwe Wereldorde meewerken
Satanisten zijn, dus aanhangers en aanbidders van de satan. Men kan ze
vinden onder de Vrijmetselaars, onder de politici, onder de wetenschappers,
en -schrik niet- vooral onder de koninklijke huizen van Europa en de
presidenten van deze wereld. (Hierover zijn diverse goede boeken te koop.)
Het valt voor veel koningshuis-gezinden heel moeilijk te verwerken dat ook
Prins Bernhard als oprichter van de Bilderberggroep behoort tot één van de
topfiguren van deze satanische organisaties, die de gehele wereld in
slavernij willen brengen via een wereldwijd dictatoriaal bestuur. Daarbij
staat de moderne computertechnologie hun ten dienste, om via microchips
en streepjescode álle mensen aan zich vast te klinken. Zij willen een cash-
loze samenleving, met alleen elektronisch geld, waarbij elke wereldburger
een chip geïnplanteerd krijgt, in de rechterhand of in het voorhoofd.
Dan is hetgeen in Openb. 13:17 staat een feit, dat niemand kan kopen en
verkopen die niet het teken heeft en het getal van het Beest heeft.
In Brussel staat één van hun grote computers die de naam BEAST draagt
(beest). BEAST betekent het volgende: 
Brussels Electronic Accounting
Surveillance Terminal.
(de grote coördinatie-computer van de
banken, zie I.v.Baaren Computer-
maatschappij)

En niet alleen Prins Bernhard, maar
ook zijn dochter Beatrix, (onze
koningin) is lid van die geheime
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Bilderberg-organisatie. En zij is, net als haar vader Bernhard, lid van de al
evenzeer dubieuze Maltezer-orde. Dat lijkt alles zo onschuldig, doordat zij
zich supergeheim houden en als sluipmoordenaars tewerk gaan. En
wanneer de tijd daar rijp voor is, pakken zij de zaken keihard aan en slaan
hun slag. Het is ook wel een héél sterk bewijs van “meeleven” met de
boeren en de mogelijk gecreëerde MKZ -ramp, dat exact nú de aankondiging
van de verloving van Willem en zijn Argentijnse (er zijn in Nederland
kennelijk geen meisjes voldoende om voor koningin in aanmerking te
komen) moest plaatsvinden. Dat kon blijkbaar niet een paar weken
wachten!  

Naar blijkt is de tijd nú rijp voor zulk een razzia en afslachting (Holocaust
op de gezonde dieren der boeren). Het MKZ-virus wordt als handvat
aangegrepen om in EUEUropa eerst alle boeren op te ruimen, en daarna andere
zelfstandige groepen. En waarom? De Illuminati (de Hogegraad
Vrijmetselaren en Eén-wereld-samenzweerders) willen een wereldwijde
hongersnood creëren. Zodra er hongersnood heerst, kunnen zij de
wereldbevolking gemakkelijker afhankelijk maken. Zij hebben die les uit
de Bijbel geleerd van Jozef tijdens de 7 jaren hongersnood in Egypte. Alle
mensen waren tot slaaf gemaakt van de Farao vanwege de honger. Honger
is een machtig wapen.
Wat wij nu in Engeland en Nederland zien is, hoe het “Bevoegd Gezag” de
MKZ-hysterie aangrijpt om er een middeleeuwse heksenjacht en autodafé
(brandstapel of brandhof) van te maken. Dit is nog maar een voorbode en
klein begin wat de mensheid de komende jaren staat te wachten!
Wij hebben onze zelfstandigheid reeds lang verloren. Dat hebben onze
politici verkwanseld en ons slapende afgenomen, om ons over te leveren
aan de sluipmoordenaars (kinderen Belials en Edomieten) die o.a. in
Brussel opereren. Wij mochten geen zelfvoorzienende en zelfstandige natie
blijven! Dan zijn wij te gevaarlijk voor hun doelstellingen. Wij zijn reeds
lang slaven van Brussel, de NAVO, de VN en hun Nieuwe Wereldorde en
wereld wijde web, dat is www, oftewel 666, daar de letter w in het
Hebreeuws een getalswaarde van 6 heeft. 
Nederland moet volgens deze satanisten het grote plantsoen voor EUEUropa
worden, de tuin van het nieuwe Verenigde EUEUropa. Eén grote randstad,
waar boeren niet meer in passen. En wanneer wij niet naar hen luisteren,
staan gevangenissen en strafkampen met guillotines klaar. Dit is in
Amerika reeds de angstwekkende werkelijkheid! Zie Texe Marrs: Internet 
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www.texemarrs.com       en E-mail: prophecy@texemarrs.com
Er zijn voor belangstellenden wel meer dan 600 sites op Internet die over
de Nieuwe Wereldorde gaan, zie ondermeer: 
www.mysteries-megasite.com/main/bigsearch/newworldorder.html
Men leze ook van Stan Deyo “The Cosmic Conspiracy).
Heus, dit zijn geen fabeltjes en dit is geen koffiedik-kijken of bangmakerij!
Texe Marrs is een betrouwbaar christen, die een hoge rang in de
Amerikaanse luchtmacht had. Men kan zich op zijn maandblad abonneren
“Power of Prophesy”;  1708 Patterson Road, Austin, Texas 78733 USA.
Ook de “Newswatch magazine” van David J. Smith is heel waardevol, zie:
http://www.newswatchmagazine.org/index2.htm

Soms lees je in de krant ineens iets over deze Nieuwe Wereldorde. Houdt
het in de gaten! Er is een video van Texe Marrs over de komende New Age
Holocaust van “The Green Barbarians”, kost $20, 60 minuten,  verkrijgbaar
bij Power of Prophesy, 1708 Patterson Road, Austin, Texas 78733, USA.
Het gaat daarin over het wereldwijde complot om de aarde en haar
inwoners te verstrooien en te vernietigen.  Eerder hebben de zgn.
“Groenen” moord en brand geschreeuwd over de milieuvervuiling en bio-
industrie, etc. Maar op hun agenda staan helaas heel andere plannen. Zij
zijn van plan om van de wereld één grote chaos te maken, door miljoenen
dieren en diersoorten uit te roeien en planten en bomen te vernietigen. Zij
willen ook de mensheid van de aarde laten verdwijnen, door bijna 6 miljard
onschuldige mensen om te brengen. De praktijken van Stalin en Hitler
zullen in het niet vallen vergeleken bij wat zij willen gaan doen, en reeds
bezig zijn te doen. Tot zover Texe Marrs. Van de schrijvers J.D. Davidson
en W.R. Mogg is het boek “The souvereign individual” heel inzichtgevend.
Lijkt het voorgaande overdreven? Nee. Geen wonder dat Elohims wraak
tegen hen zal oprijzen, Openb.11:18. Hij zal verstrooien hen die de aarde
verstrooien.

Bezien wij de huidige gang van zaken inzake BSEBSE en MKZ, dan begint het erop
te lijken dat de geest van de satan, zoals deze zich in Doëg (zie 1Sam.22),
en in Herodus (beiden Edomieten) openbaarde in hun moordlust, de
satanisten nu weer aan het activeren is. Deze geest zette ook de Nazi’s aan
tot hun waanzinnige praktijken. En diezelfde Amalek-Edom-satansgeest is
vandaag de dag bezig via abortus onze jonge generatie, en via EUEUthanasie
onze oude generatie uit te roeien. En nu lijkt dezelfde waanzin voor de BBSESE
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en MKZ, zich meester te maken van het “Bevoegd Gezag”. Dat is
beangstigend. Waar moet dat naar toe? Bij waanzin en hysterie is redelijke
argumentatie onmogelijk. De satan ziet dat hij de uiteindelijk verliezende
partij is, en nog slechts een kleine tijd heeft. Dus gaat hij als een gek te
werk, 1Petr.5:8.

Waartoe zal dit leiden? In het gunstige geval zal de God van Abraham,
Izaak en Jakob deze bezoekingen aanwenden om ons de les te leren van
Habakuk 3:17  Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en geen vrucht
aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de
velden geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren
zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal;18  Zo zal ik nochtans in
den HEERE van vreugde opspringen, ik zal mij verheugen in den God
mijns heils. 19  De Heere HEERE is mijn Sterkte; en Hij zal mijn voeten
maken als der hinden, en Hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor
den opperzangmeester op mijn Neginoth.
Dat zou te wensen zijn dat het daartoe moge dienen. Te vrezen is -en dat is
in het ongunstige geval- dat er een verharding, ja mogelijk een revolutie
zou kunnen ontstaan vanwege het verzet tegen de waanzinnige handelwijze
om gezond vee in het wilde weg bij de boeren weg te halen en af te maken
en te verbranden (duivelsoffers). Dat werkt anarchisme en totale
wetteloosheid in de hand.  
Tijdens zijn inauguratie heeft de bekende professor Deepak Lal in Delhi
(India) een aanval gedaan op de “Groenen”. Daarbij vergeleek hij de
waanzin der Kruistochten om zielen te behouden, met de huidige acties der
“Groenen” om de aarde te behouden. Hij noemt hun streven een nieuwe
vorm van imperialisme. In plaats dat hun streven praktisch effect levert,
ruïneren zij veelal arme landen. Hij noemt de Groenen “Frankenstein-
monsters”, met hun gemanipuleerd voedselprogram. Aan de ene zijde
maken zij de mensen bang met hun Global Warmingprogram, (broeikas-
effect) en aan de andere kant hebben ze het over een nieuwe komende
ijstijd.
Wij moeten dus niet te hard schreeuwen dat BSEBSE en MKZ terstond de
“oordelen Gods” zouden zijn. Gezien bovenstaand zou men eerder zeggen
wat in Openbaring 12:12 staat:  Wee dengenen, die de aarde en de zee
bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn,
wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.  Zou het BSEBSE en MKZ soms een
duivelsplan kunnen zijn? Ja, dat is het pertinent!
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Is de MKZ dan geen “gesel van God”, zoals ds. P. Blok dat zo noemt? Nee,
dat kan het niet zijn! Dat zal ik U straks uitleggen waarom het geen gesel
Gods kan zijn. Eerst nog iets over de MKZ en de vaccinaties o.a. voor kleine
kinderen: (onderstaand artikel is opgestuurd naar het Ref. Dagblad en de
Barneveldse krant, maar werd tot op heden niet geplaatst).    29-3-2001

De MKZ (mond en klauwzeer) en Vaccinaties van kinderen
Met grote verbijstering heeft Nederland -en de gehele wereld- inmiddels
kennis genomen van de in onze ogen ontoelaatbare gang van zaken met
betrekking tot het ruimen en vernietigen van grote aantallen gezonde
dieren, zowel in ons land, Engeland en Frankrijk. 
Alom hoort men dat dit “gekkenwerk” is van de Overheid, die op haar
beurt zegt afhankelijk te zijn van Brussel. Wij zijn reeds lang geen
zelfstandige natie meer, maar worden vanuit Brussel kennelijk door een stel
“.................???” geregeerd. De boeren en de gehele samenleving zijn de
dupe van dit (...???) beleid van Brussel, waarnaar de Nederlandse Overheid
blijkbaar dient te moeten luisteren.
Wij hebben de beelden kunnen zien via de media hoe dat zogenaamde
“preventieve opruimen” van verdachte dieren er aan toe gaat. De verdachte,
maar nog gezonde dieren, worden allemaal op de verdachte bedrijven
afgemaakt en afgevoerd ter vernietiging. Afschuwelijk en weerzinwekkend!
Men roept allerwegen om inenting. Maar dat is slechts uitstel van executie!
De ingeënte dieren worden vroeg of laat eveneens opgeruimd. Inentingen
geven immers géén gezondheid en bescherming. Inentingen ruimen de MKZ

niet op! Dus berusten inentingen op schijn en bedrog!

Waar de meeste mensen tevens niet bij stil staan is, dat de inentingen van
kleine kinderen evenzeer op schijn en bedrog berusten. En dat juist die
inentingen door dezelfde Overheid én de “....???” uit Brussel (waar de grote
computer B.E.A.S.T. staat = 666), worden aanbevolen en aangeprezen als
zijnde noodzakelijk voor de volksgezondheid. Maar ook dát is de waanzin
ten top! De inentingen geven geen enkele garantie. Integendeel, ze maken
de gezonde kinderen opzettelijk ziek! Er zijn duizenden gevallen die
worden verzwegen dat het mis ging na inentingen, en vele schadeclaims die
toegekend werden. Wie daarover meer wil weten en lezen kan bij de
volgende internetsites de boekenlijsten inzien:
http://beekman.net/healingbooks/vaccinationalternatives.htm
en http://thinktwice.com/vaccine.htm
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Op dezelfde wijze waarop Brussel en onze Overheid de gezonde veelstapel
“preventief ruimt”, verzieken wij onze gezonde pasgeboren kinderen
wanneer wij hen inenten en slaan hen daarmee in de boeien van de
farmacEUEUtische-industrie! Dat de gezonde veestapel op deze manier
opgeruimd wordt, daarover spreekt iedereen grote schande. Maar dat onze
gezonde kinderen allemaal ziek-geënt worden, daarvan hoort men niets.
Wanneer zullen de ogen van ons volk voor de feiten opengaan? Het is de
allerhoogste tijd!

Van oud-D66 leider Jan Terlouw een lezenswaardig artikel uit het
Ref.Dagblad 29 maart 2001 (zie binnenzijde omslag achterin)
Terlouw is in stomme verbazing over het feit hoe de Nederlandse regering
de MKZ aanpakt en noemt dit “Kafkaiaans”!
Terlouw wijst naar de Brusselse burelen, die anoniem opereren als
Permanent Veterinair Comité, dat niet democratisch gekozen, maar ons
ongevraagd opgelegd is. Daar heerst de NAZI-geest van: bevel is bevel. En
de Nederlandse regering volgt het nog op ook! Dus zijn zij verlengstukken
en handlangers van Brussel en de samenzwering der NiEUEUwe Wereldorde!
Verzet tegen deze bureaucratische kolos Brussel heeft nauwelijks zin,
helaas! 
Maar waar geen verzet meer wordt gepleegd, kan de kolos zijn gang gaan!
Dus is verzet het enige dat ons nog overblijft! En dat wordt natuurlijk
gelaakt. Minister Brinkhorst laakte het verzet van onze boeren in
Kootwijkerbroek en vond het ongepast en onbegrijpelijk! Waarom? Omdat
Brinkhorst volgens Terlouw een volbloed EUEUropeaan is (met een Euro-
carrière achter de rug), dus geheel aan de leiband van de anonieme geheime
regering van de EUEU loopt! Brinkhorst in het RD 10-4-2001 “Ik ben geen
monarchist. De koningin dient geen enkele politieke macht te hebben. Ik
ben een volbloed democraat en ’kind der verlichting’. Het koningshuis
heeft slechts een rol als ‘bindmiddel’ in de samenleving”. 
Dus Brinkhorst is een “kind der verlichting”, een Illuminati!
Terlouw vindt dat Brussel zich met de MKZ-crisis volstrekt gediskwalificeerd
heeft. Nu, dat zal Brussel een worst zijn. Zij hebben de macht en daarvan
zullen zij gebruik maken om hun duivelse plannen te volvoeren. Als
Duitsland gaat enten, zegt Terlouw, verdwijnt het EUEUropese non-
vaccinatiebeleid als sneeuw voor de zon. 
Terlouw begrijpt ook niet op grond van welke juridische wet wij als
Nederland verplicht zijn zó te handelen. Nee, heer Terlouw, dat is ook niet
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te begrijpen! Waar de waanzin en hysterie heeft toegeslagen, valt elke
redelijkheid weg. Dat hebben wij tijdens de Inquisitie gezien, en ook
tijdens de twee wereldoorlogen.

Het Verenigd EUEUROPA (de EUEU en EUEUro) hoe het werkt
De Inquisitie gebruikte harde en openbare martelmethoden. Vandaag de
dag gaat alles meer geruisloos, als de sluipmoordenaars. Dat is te zien in de
EUEUropese eenwording onder heerschappij van Rome. De EUEUropese
eenwording is een feit, terwijl EUEUropa niet leeft bij de burgers. Voorop
staat dat het protestantisme moet verdwijnen, en daarbij de liberale
democratie. Dat zijn de twee grote aartsvijanden van Rome.

Oecumene en de EUEUropese Unie moeten ervoor zorgen dat Rome haar
totale macht herkrijgt. De Reformatie zal de geschiedenis moeten ingaan
als zijnde een tragische vergissing. Liberale democratie is de regering voor,
door en met het volk. Daar is nog de scheiding aanwezig tussen de
wetgevende macht (het parlement) en de uitvoerende macht (de regering).
Tevens kent de liberale democratie een algemeen recht, nl. dat de algemene
wetten die in het parlement veranderen, nooit de grondwet, waarin de
onvervreemdbare rechten van de burger zijn verankerd, kunnen doen
wijzigen, zoals oa. vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting.

In de Nieuwe Wereldorde, waarvan de EUEU deel uitmaakt, valt niet te leven
met de uitgangspunten van de liberale democratie. De paus weet dat zeer
goed. De EUEU kan niet met de liberale democratie werken. Elke lidstaat
heeft een eigen regering, én men heeft een regering in Brussel/Straatsburg.
De EUEUropese regering heeft echter voorrang bóven de wetten van de
landelijke regeringen. Een hoogst belangrijk deel van de Nederlandse
soevereiniteit is dus verplaatst naar het hoofdkwartier van de EEUU! De EUEU
voert een geopolitiek, en deze is niet mogelijk samen en boven met de
nationale politiek via de liberaal democratische beginselen. In de EUEU is de
uitvoerende macht tevens de wetgevende macht. De geopolitieke EUEU-
commissie met de ministerraad maakt de wetten en voert deze ook uit (dat
is raadsdictatuur). Dit is in tegenstelling met de nationale politiek waar het
parlement de wetgevende, en de regering de uitvoerende instelling of macht
is.
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De grondwet kan in de EUEU nu ook door de regering worden gewijzigd, en
wel via de wet van het EEG-verdrag van Maastricht. Dat verdrag was
volgens prof. Nico Roos een "staatsgreep in een juridische verpakking".
In de EUEU is een parlementair debat niet mogelijk, geen hoorzittingen, geen
TV-uitzendingen, geen openbaarheid naar de media. Alzo heeft de EUEU-
burger álle wetten te accepteren die op andere wijze tot stand zijn gekomen
dan hetgeen hem in de grondwet gegarandeerd wordt, (dat is dictatuur). De
EUEU vaardigt wetten uit die voorrang hebben, en gelden in alle lidstaten.
Zover is het nu reeds! Deze wetten komen niet tot stand volgens de
grondwet van de lidstaten, maar zijn wel geldend voor alle lidstaten. En dat
is precies wat Rome wil. 
Hoevele burgers zullen zich het bovenstaande realiseren? Het is veel later
dan wij wel denken! Het protestantisme stelt niet veel meer voor. De
Lutheranen hebben een overeenstemming bereikt met Rome inzake de leer
van de rechtvaardigmaking, wat ooit het breekpunt was ten tijde van
Luther. De SOW-kerken zijn bij de paus op audiëntie geweest, waarbij de
dames en heren in het zwart moesten verschijnen, daar ketters alleen in het
zwart bij de paus op bezoek mogen komen.
Wij zitten, goed bezien, weer geheel onder de machtssfeer van Rome. 
Het schuldvraagstuk inzake de MKZ-ramp
Heeft de intensieve veehouderij in de eerste plaats schuld?
Predikanten in Kootwijkerbroek vinden:
Er is groot wantrouwen bij de boeren dat er in Kootwijkerbroek géén
sprake is van MKZ. En terecht. Dus beter even wachten of er zich mogelijk
een 2e geval openbaart.
De Barneveldse krant van 31-3-2001 onder de rubriek “Geestelijk leven”,
stond een artikel als bijdrage aan de bezinning op de problemen in de
agrarische sector. Ds. Meijer vindt dat niet alleen de boeren, maar ook de
consumenten medeverantwoordelijk zijn.
Ds. Meijer: “Intensieve veehouderij, met veel dieren op een redelijk kleine
oppervlakte, is niet iets wat de boeren hebben nagestreefd, maar wat onze
consumptiemaatschappij geëist heeft. Daar zijn wij met z’n allen
verantwoordelijk voor. Ter wille van de economie worden nu talloze dieren
afgemaakt. Is dat verantwoord rentmeesterschap?”

Is het wel wijsheid om op dit moment terwijl de crisis groot is, lang stil te
blijven staan bij een schuldvraag? Nee, dat is tijdverspilling. Wij dienen het
achterliggende en verborgen satansplan te ontmaskeren, zodat onze
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bevolking weet en door krijgt wat er aan de hand is en wie de ellende
veroorzaakt. Door ons op het schuldvraagstuk toe te spitsen verliezen wij
de ware schuldigen uit het vizier en beladen wij onnodig de toch al zwaar
getroffen boeren. Wij dienen de bron van het kwaad op te sporen, en te
doen wat mogelijk is die vuile bron te stoppen.
Via het schuldvraagstuk komen wij al heel gauw bij onszelf terecht, en dat
horen wij dan ook de predikanten zeggen, dat de MKZ een gesel Gods zou
zijn! Het zou een Goddelijk gericht zijn, oordelen die wij onszelf waardig
hebben gemaakt vanwege onze zonden. Zo werd dat vroeger ook al gezien
wanneer er een epidemie of andere ramp de mensen trof.
Bisschop J.C. Ryle omschrijft in een traktaat uit 1856 de MKZ-epidemie als
een wijdverbreide ramp. Op de vraag waar zo’n plaag vandaan komt,
antwoordde Ryle: “Van God, die alles regeert, vanwege de nationale
zonden van Engeland. Deze veeplaag roept ons op onze levenswandel eens
te bezien”.

Toch is er met onze huidige MKZ-affaire iets héél anders aan de gang. Ik ben
het dan ook met de dominees oneens dat het hier een “gesel Gods” zou
betreffen!  Ik zou de predikanten gelijk geven wanneer alle koeien en
beesten uit de omtrek metterdaad MKZ hadden en lagen te kramperen van de
pijn in hun stallen. Maar daarvan is gelukkig in het geheel géén sprake.
Alle dieren staan er  -Gode zij dank- gezond en wel bij! Alles blaakt van
gezondheid! En dat er MKZ in Kootwijkerbroek zou zijn vastgesteld is
onzeker!  En moet er nu op grond van een dubieus geval een massa-
executie plaatsvinden? Dan is zoiets in regelrechte strijd met Gods wil en
scheppingsordening. In het Dorpshuis in Kootwijkerbroek was er een
voorlichter van het Instituut voor Diergeneeskunde uit Lelystad die zei dat
er pas na de 3e of 4e test MKZ was geconstateerd (in zeer lichte mate stond er
in “De Band”. En op deze wankele basis is minister Brinkhorst overgegaan
tot zijn heilloos besluit om meer dan 200  bedrijven (gezinnen) en 66.600
stuks vee te ruimen, alleen al in Kootwijkerbroek! Dus pas ná 3e/4e keer
“koffiedik-kijken” is er naar men beweert voor 100% MKZ waargenomen,
via een nieuw Amerikaans systeem, wat niet aan de Europese normen
voldoet. In Sprang Capelle en De Peel had men het ook fout ingeschat! 
Waanzinnige heksenketel! En daarbij de waanzin die men alom bij het
“Bevoegd Gezag” ontmoet dat men bezwaar kan maken bij dezelfde
instelling die een boete of iets dergelijks oplegt. Er staat in Nederland
slechts één laboratorium dat MKZ kan testen, nl. in Lelystad. Een second
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opinion is in ons land niet mogelijk. Terecht dat onze locale dierenarts G.
Heinen dan ook voorstelde om in het buitenland een test te laten uitvoeren.
Dat werd van de hand gewezen. Alle lof voor G. Heinen en anderen hoe
hij/zij voor onze boeren en beesten heeft/hebben gestreden! Hr. Heinen
heeft steeds gezegd dat het bij boer Teunissen aan de Kerkweg géén MKZ
betrof, en ook zijn andere collega’s. De test op grond waarvan de beslissing
is genomen het bedrijf van Teunissen besmet te verklaren, zou niet aan de
richtlijnen van de EU hebben voldaan, aldus een SGP-statenlid. Vandaar de
onvrede in Kootwijkerbroek! Ook de Barneveldse politieke partijen
plaatsen hun vraagtekens rond de vraag of er wel écht sprake is van mkz bij
boer Theunissen.

De rellen hadden kunnen worden voorkomen als de ME zich 
zaterdagavond had laten zien. Maar de ME kwam wel, en dat werkte als
een rode lap op een stier. (zie art, Barneveldse krant 9-4-2001 Jan Kas).
Alleen minister Brinkhorst kan de onvrede in Kootwijkerbroek wegnemen
door bv. een second opinion toe te laten, maar dat past kennelijk niet in zijn
“slangen-virus-bezweerdersplan”. Wat hier nu in Kootwijkerbroek voor
onze ogen afspeelt lijkt op een “doods-eskader van de SS”, waar met groot
machtsvertoon van ME en Politie de boerenopstand de kop moet worden
ingedrukt. Brinkhorst raakt erdoor in paniek en vond dat er door de
blokkades ernstige vertraging was ontstaan en de strijd tegen het mkz-virus
werd vertraagd. Nou, daar hoeft de minister niet bang voor te zijn, want de
dieren zijn al geënt, dus kunnen best nog een poosje op stal blijven.

Vroeger hadden de boeren elk jaar wel enige last van MKZ. Maar toen
werden er geen gezonde dieren opgeruimd om de MKZ te bestrijden! Nee, na
een week of wat werden de meeste dieren weer beter. En het levert voor de
mensen geen direct gevaar op, wanneer de melk maar niet rauw wordt
gedronken. MKZ is ongevaarlijk voor de mens, daar de meeste virusziekten
soortgebonden zijn.  Er is momenteel iets satanisch aan de hand. Nu,
tijdens Pasen 2001 willen de Eén-wereld-samenzweerders uit Brussel een
razzia en holocaust aanrichten in ons land van ongekende omvang, onder
het motto van de al even moordlustige Edomitische Hogepriester Kajafas,
die de Heiland vals beschuldigde van Godslastering, dat het nut was dat er
één opgeruimd werd voor het ganse volk. En nu dienen gezonde koeien
opgeruimd te worden ten nutte van de economie en export! Een
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duivelsplan! Veearts Schuurman in het RD 27-3-2001: Dat kan niet de
bedoeling van het leven zijn!
De boeren schreeuwen zélf om hun gezonde en eventueel zieke beesten in
leven te laten. Nee, zeggen de “dierenbeulen” in Brussel en Den Haag, álles
moet preventief worden geruimd! De waanzin ten top!

Waarom mogen dieren niet meer ziek zijn?
Waarom mogen dieren niet eens ziek zijn? Genezen, daarvoor is geen tijd.
Is er één dier ziek, o dan maar direct hele gezonde veestapels opruimen! En
dat noemt men dan “ziekte bestrijden”. Dit is brute moord op onschuldige
dieren! Wat Brussel, wat Brinkhorst en zijn mensen doen is vervloekt! Dit
kan niet. Dit mag niet. De Allerhoogste zal het zien en bezoeken!

Is de huidige MKZ een “gesel Gods”? Absoluut nee, het is een gesel van de
SATAN! Dacht U dat God een gesel zou gebruiken om gezonde dieren op
te ruimen, te doden en te verbranden, en daarmee de boerenstand om zeep
te brengen? Nee, dat is Gods methode niet! Laten wij eens lezen wat er
staat in:
PSALM 36.
 1. Het trots gedrag des bozen  (Brussel en onze regering) doet
    Mij spreken in 't beklemd gemoed: 
    ,, Gods vrees is uit zijn ogen,''
    Wijl hij zolang zichzelven vleit,
    Tot God zijn ongerechtigheid 
    Niet langer kan gedogen.
   Bedrog en onrecht spreekt zijn mond: (het is immers nog steeds heel dubieus of er wel   
                                                                      van MKZ sprake is in Kootwijkerbroek!) 
    't Verstand laat na, den waren grond  
      Van 't weldoen op te merken; 
       Hij stelt zich op een bozen weg, 
       En schuwt geen snode werken. 
      Des nachts is 't kwaad zijn overleg. (zij vergaderen in Den Haag, in Brussel en elders  
   veelal des nachts en in het geheim. Ook de Bilderberggroep vergadert strikt geheim.
Wat      heeft men voor ons te verbergen in een demoncratisch land?) 

2. Uw goedheid, HEER',is hemelhoog, 
     Uw waarheid tot den wolkenboog,
     Uw recht is als Gods bergen, 
     Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt, 
     En zegent mens en beest, en doet                                    (let wel: Mens én BEEST)
     Uw hulp nooit vrucht'loos vergen.
     Hoe groot is Uw goedgunstigheid,
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     Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid! 
     Hier wordt de rust geschonken; 
     Hier 't vette van Uw huis gesmaakt.
     Een volle beek van wellust maakt, 
     Hier elk in liefde dronken.
                                    
 3. Bij, U,HEER', is de levensbron;
     Uw licht doet, klaarder dan de zon, 
     Ons 't heug'lijk licht aanschouwen. 
     Wees, die U kennen, mild en goed,
     En toon d' oprechten van gemoed 
     Uw recht, waar z' op vertrouwen. 
     Dat mij nooit trotse voet vertrapp',                (de trotse voet van Brussel/Brinkhorst)
     Noch boze hand in ballingschap
     Ellendig om doe zwerven.                                 
     Daar zijn de werkers van het kwaad 
     Gevallen in een jammerstaat, 
     Waarin zij hulp'loos sterven. 
(Brussel is de dochter van Babylon. En het gehele moderne Babel is ten dode
opgeschreven. Zie Openb. 16:19 en 18:12)

Predikanten van Kootwijkerbroek, preek de boeren en burgers toch geen
onnodige schuldgevoelens aan! Open liever hun de ogen voor de
werkelijkheid! Of durft U geen waarheid te spreken? De man die afgelopen
zondag in de Ned.Herv. Kerk te Kootwijkerbroek riep dat de dominees de
schuld dragen heeft in meer dan één opzicht gelijk. Zij prediken algemeen
valse vrede en valse zielenrust, jaar in jaar uit, en het volk slikt het (nog)
steeds. Zou Abraham vrede en valse rust gepredikt hebben als vader der
gelovigen? Nee, hij trok er met een leger op uit om Lot te bevrijden, etc.
Heeft Jezus de wisselaars en verkopers in de Tempel met zoete rust hun
gang laten gaan? Nee, Hij pakte de gesel en dreef hen eruit! Hebben de drie
vrienden van Daniël hun knieën gebogen voor het gouden beeld, omdat zij
de Overheid dienden te gehoorzamen? Door het geloof werd Mozes toen hij
geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, en zij
vreesden het bevel des konings niet, Hebr.11:23. En lees eens wat er verder
in Hebr.11:32vv staat, hoe de geloofshelden koninkrijken hebben
overwonnen en gerechtigheid hebben geoefend, etc. Zij hebben het niet op
een accoordje gegooid met de duivel en zijn trawanten, maar hebben de
boze wederstaan! Het gaat om zelfverdediging, niet om aanvalsoorlogen!
De boeren mogen en móeten zichzelf verdedigen! De predikanten van
Kootwijkerbroek schamen zich vanwege wat in ons dorp plaatsvond. En
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waarom? Zij schamen zich kennelijk ook voor Jezus als Tempelreiniger!
Het bloed der boeren kruipt waar het niet gaan kan vanwege de nood, hun
door de overheid opgelegd.
 
Het MKZ-virus is inderdaad een sluipmoordenaar, en de kans dat het virus
een ander beest aansteekt is onwaarschijnlijk groot. Het MKZ-virus kan zich
via de lucht gemakkelijk over een afstand van vijf kilometer verplaatsen.
Aldus de Volkskrant.
Wanneer er wérkelijk in Kootwijkerbroek sprake zou zijn van MKZ, heeft
minister Brinkhorst gefaald en beslist géén goede maatregelen getroffen om
het MKZ-virus te bestrijden. De maatregelen die nú getroffen zijn (en
worden) zijn een lachertje, een doekje om het bloeden tegen te gaan
(toneelspel, of zoals Jan Terlouw zegt “Kafkaiaans”). Premier Kok liep zelf
met een boog om een bak met ontsmettingswater heen toen hij op de
Veluwe een kijkje kwam nemen. Géén natte voeten, maar wél natte-
vingerwerk! Het afmaken van gezonde dieren binnen een straal van 1 à 2
km is immers lang niet voldoende, wanneer het virus zich gemakkelijk 5
km via de lucht verplaatst! En waarom is dan heel Kootwijkerbroek niet
geïsoleerd van de buitenwereld? Daarvan is geen sprake. Helaas, minister
Brinkhorst, U kunt mooi praten wat U wilt, U bent een verlengstuk van
Brussel, van het Grote Babylon en U spreekt de taal van deze
samenzweerders en U voert hun sinistere bevelen uit! 

Bij boer Elbersen in Kootwijkerbroek was een verdachte koe. De mensen
van Brinkhorst wilden de koe in de stal pardoes doodschieten, als of het
een misdadiger betrof. Hr. Elbersen eiste eerst verdoving, en dat de koe
buiten zou worden gedood. Dat werd gedaan, en toen stoof de koe het
weiland in, waarna men met een karabijn de verdachte koe afmaakte. Men
nam een monster van de koe mee naar het laboratorium en men liet de dode
koe NB. vier dagen lang dood op het erf van boer Elbersen liggen! En dan
zou er gevaar bestaan voor verspreiding van het mkz-virus? Gekkenwerk!
Burgemeester Burgering van Barneveld heeft zijn afschuw hierover
uitgesproken! Hij zei verbaasd en bezorgd te zijn. CDA-kamerlid J. Atsma
vindt dat de minister in Nootwijkerbroek grote steken heeft laten vallen.
Hij noemt de gang van zaken “bizar”. En Europarlementariër Rijk van Dam
uit Barneveld zegt: “De Europese politiek zegt: ‘We willen het virus
uitroeien’, maar het is enkel uit economische overwegingen”.
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De Stichting Jac. Gazenbeek: “Op grote schaal ‘ruimen’ is de beschaving
voorbij”. De stichting vindt dat niet de boeren het probleem zijn, maar het
ons opgelegde systeem, dat gebaseerd is op onkunde en paniek. Daarvan
zijn waanzin en dierenmoord het gevolg.

Enkele boeren in Kootwijkerbroek hebben een rechtszaak aangespannen om
de rechtmatigheid te toetsen van het preventief ruimen van gezonde dieren.
“Er is geen wet die dat voorschrijft of recent wetenschappelijk bewijs dat
deze bewering onderschrijft”.
Woordvoerder mr. W. Baron van Tuyll van Serooskerken zei te hopen dat
meer mensen zich bij de Stichting Boer en Vee zouden aansluiten. Hun
advocaat mr. H. Bronkhorst heeft een kort geding aangespannen, waar
gesteld wordt dat het massaal offeren van miljoenen gezonde dieren in
strijd is met elk beginsel van ethiek. Dit beleid wordt niet ondersteund door
wetenschappelijk inzicht en is bovendien in strijd met de Gezondheids- en
Welzijnswet voor dieren. Het is tevens in strijd met het EUEUropese
gemeenschapsrecht om gezonde dieren te ruimen, in het bijzonder Richtlijn
85/511/EEG.
SGP-fractievoorzitter B.v.d.Vlies vindt dat de noodzaak ontbreekt voor de
zone van 2 km in Kootwijkerbroek, die Brinkhorst zelf heeft ingesteld. Het
draaiboek schrijft dit niet voor, aldus V.d.Vlies. Het virus in
Kootwijkerbroek is niet blijkbaar opgelopen door persoonscontact met een
besmet bedrijf in Oene.
De Dierenbescherming afd. West-Veluwe Rand schreef in de B’veldse
krant 4-4-2001 dat standaard preventief enten van de hele veestapel geen
goede zaak is. “Enten is belastend voor de dieren”. Als enten belastend is
voor dieren, is het dat zeker ook voor mensen. Waarom blijven wij in ons
land onze kleine kinderen inenten? Dat is toch tegenstrijdig.

Kootwijkerbroek is een apart geval
Kootwijkerbroek valt buiten het gebied dat Brinkhorst hermetisch gaat
afsluiten. En waarom? Omdat er geen spoor te ontdekken is hoe de
eventuele besmetting zou kunnen zijn ontstaan (mogelijk door
persoonscontact).
De “MKZ-hysterie” van Brinkhorst neemt grote vormen aan, door hele
gebieden te willen afgrendelen, nl. Gelderland, Overijssel en Flevopolder.
Ook is er sprake geweest om alle dieren in de bossen af te maken. Wat een
toneelspel! Gelukkig slaapt ons volk niet en zijn er grote ethische
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vraagtekens gerezen bij de aanpak van de MKZ-crisis. Het lijkt wel
biologische oorlogvoering! Nee, Brinkhorst is een slechte toneelspeler.
Juist door zijn handelwijze met Kootwijkerbroek zijn de ogen los gegaan
van ons volk. In Kootwijkerbroek begint de victorie, daar de leugens al te
doorzichtig zijn. Voor een ontwaakt volk zijn de eurocraten en éénwereld-
samenzweerders als de dood. Met welke volgende “stunt” zullen zij de
bevolking weer in slaap willen wiegen? Of zitten we al volop in de euro-
dictatuur?

Interview Ref.Dagblad met minister Brinkhorst; 31-3-2001
Brinkhorst is ten hoogste verbaasd over het gedrag van mensen in
Kootwijkerbroek, waar godsdienst zo’n belangrijke rol speelt. Ergo,
godsdienstige mensen dienen kennelijk alles te moeten slikken en mogen
blijkbaar nooit enig verzet plegen. Ik weet niet of zij die in
Kootwijkerbroek verzet pleegden wel godsdienstig waren. Er is echter
niemand gemolesteerd, zoals Brinkhorst beweert. Brinkhorst vindt dat het
verzet voortkomt uit onverantwoord korte termijn denken. Dus vindt hij de
boeren maar kortzichtige dwazen! Maar dat is juist niet het geval. Onze
boeren zien dat hun bestaan regelrecht wordt weggevaagd en zij géén
toekomst meer hebben. Is het dan kortzichtig om daartegen te protesteren?
Het is noodweer!
Minister Brinkhorst, laat godsdienst er a.u.b. buiten! De Inquisitie was ook
op godsdienstige argumenten gebaseerd!

Brinkhorst zegt dat de huidige MKZ-crisis het rechtstreekse gevolg is van een
besluit dat in 1991 door de EUEU-lidstaten is genomen, nl. het non-
vaccinatiebeleid.  Dat kan wel waar zijn, maar wanneer de boeren inzien
dat dat besluit hun de kop kost, mogen zij zich niets van zo’n EUEU-besluit
aantrekken en mogen zij zich loswringen uit die valstrik!

Brinkhorst zegt het welzijn van de boeren en de dieren op het oog te
hebben, door niet preventief te willen enten. Door de omvangrijke export
ziet hij geen andere keus. Wanneer Brinkhorst spreekt over “welzijn”, dan
bedoelt hij kennelijk hetzelfde wat de Russische bolsjewieken onder “vrede
en ontspanning” wilden verstaan, nl. oorlog, geweld en tirannie.

Op de vraag of de Overheid wel ruimen en vaccineren kan afdwingen, daar
de boeren zeggen dat dit tegen hun geweten en de Bijbel ingaat, zei
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Brinkhorst dat de rechtsstaat geldt voor iedereen. En een democratisch
gelegitimeerd besluit mag je niet in je eentje tegengaan. Brinkhorst vindt
dat de boeren niet de waterkraan dienen dicht te draaien als hij aan het
blussen is! Hij wil de boeren helpen, juist door het virus te bestrijden! En
ook door financiële bijstand te verlenen, en door met de boeren mee te
denken over de toekomst. O zo? Maar wanneer de boeren zelf vinden dat de
democratisch gekozen minister met een demo(n)cratisch gelegitimeerd
besluit in de hand in het wilde weg al hun levenswerk aan het wegspuiten
is, ja dat de minister de verkeerde kraan heeft opengezet, nl. door met
benzine het vuur te willen blussen, dan is het heel logisch dat de boeren de
kraan dichtdraaien! Dan mag de minister niet arrogant en doldriest
doorgaan! Dan blijkt dat het democratische besluit fout was! Een spuitgast
van de brandweer gaat toch ook niet tegen de wind in staan te blussen! Men
gaat toch geen honderduizenden gezonde dieren afmaken vanwege een MKZ-
virus dat absoluut niet dodelijk is en voor de mensen nagenoeg
ongevaarlijk is?
Er klopt iets niet in het verhaal en de handelswijze van Brinkhorst.
De Overheid dient de burgers (dus ook de boeren) te beschermen. Maar wie
beschermt de burgers (dus ook de boeren) tegen een Overheid die als
onbekwame spuitgasten een brandhaard willen blussen? Brinkhorst spuit in
één slag heel het levenswerk van vele boeren van de aarde.  En dát is het
bewijs van totale onbekwaamheid! De beuk erin, ruimen! Dat deed de
Inquisitie ook! Dat deden Doëg en Herodus eveneens!  Maar zo werkt
verantwoord rentmeesterschap niet, minister Brinkhorst! De boeren hebben
groot gelijk dat zij zich tegen Uw doldrieste handelwijze verzetten!
U kunt de zaak niet afdoen door te melden dat U een christelijke opvoeding
hebt gehad, want het blijkt dat U daar niet naar handelt! De op van
opvoeding is bij U op, en de voeding laat te wensen over.
U zegt met “Gods hulp voort te gaan”. Jammer, want Uw God is niet de
God van Abraham, Izaäk en Jakob, maar is de God dezer eeuw, de EUEU-
demo(n)cratische afgod der economie, de Mammon, om ons over te leveren
aan de Antichrist en zijn systeem vanuit Brussel, Washington en straks
zelfs Jeruzalem, waar de Antichrist zal zitten in een herbouwde tempel! 

Job en de satan
Dat er ook nog zoiets als een satan bestaat schijnt voor velen te behoren tot
een historische mythe. Zelfs vele moderne predikanten reppen er niet over.
Maar dat de satan de enige drijfveer was in het geval van de beproeving van
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Job, is duidelijk. Satan vroeg toestemming om Job aan te pakken, in zijn
gezin en veestapel. De gehele veestapel werd geruimd, met al zijn kinderen
erbij! Wat een toestand!
En daarbij werd hij zelf ook nog lichamelijk aangetast! En dat zónder
oorzaak! Dus hier geen schuldvraag, zoals de vrienden van Job deze
stelden.
Hiermee wil ik geen pleidooi houden voor de boeren en burgers van
Nederland als of wij allen zonder zonden zijn, want welk mens leeft er die
niet zondigt! Nee, er is met de MKZ iets geheel ánders aan de hand! Dezelfde
regering die ons de abortus, de EUEUtha-nazi, de homo-huwelijken en de
EUEUro ongevraagd opgedrongen hebben, is nu bezig ons via MKZ in een totale
hongersnood en economische malaise te trekken! Dat is dus de gesel van de
satan en niet van God!
Wij zitten momenteel in de allergrootste problemen nu deze paarse regering
naar Brussel luistert en massaal het gezonde vee aan het afslachten is
(preventief ruimen noemt men dat). Het schuldvraagstuk komt later wel aan
de orde, daar mogen wij de boeren en burgers nu niet mee belasten! Nú
gaat het erom dat wij de lieden ontmaskeren die de MKZ aangrijpen om
daarmee hun macabere spel te spelen. Eérst hebben zij het beleid gevoerd
om de boeren te laten investeren in allerlei methoden die men hen
voorschreef voor de intensieve veehouderij. En nu vindt Brinkhorst het
ineens schandalig hoe de boeren met hun vee omgaan! De democratie werkt
averechts. Eenmaal aan de macht trekken de politici zich niets meer van het
volk aan en gaan een boerenprotest met ME en waterkanonnen tegen. Het
volk is in hun ogen als de “vervloekte schare die de wet niet kent”. Met
groot machtsvertoon slaan zij elk protest neer. Brinkhorst bedient zich
regelmatig van religieuze termen en ziet zich als David die de mkz-reus
telijf gaat. Het waren eerder de actievoerders in Kootwijkerbroek die als
David de EU/ME-reus tegen gingen. David zag ze niet vliegen. Hij merkte
dat de Levende God van Israël werd gehoond. En dat doet Brinkhorst
eveneens. Daarom zal zijn hoofd rollen, gelijk Goliad. Brinkhorst
intimideert de protestantse boeren met zijn bijbelse terminologie en
woordgebruik, vanuit een satanische achtergrond.

Wonderlijk dat God de satan toestemming verleende om Job aan te tasten.
En waarom? Omdat God iets beters met Job voorhad. Job moest er diep
door en leerde tussentijds zijn lesje. Job was ook een mens met fouten en
gebreken, net als wij mensen op de Veluwe en elders ter wereld. Maar
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waarom moet de Satan juist éérst onze boeren op de Veluwe hebben?
Omdat dáár nog een kern van religieuze behoudendheid zit, een kern van
Gods volk, ook al is dat gering. Er is gelukkig nog een klein overblijfsel.
Het is waar, wij zijn in slaap gewiegd door de welvaart. God heeft gelukkig
nog grote dingen met ons volk voor. Door de grote beproevingen heen zal
Hij ons herstellen, heerlijker nog dan voorheen, zoals Job. Waarom? 


