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Ten geleide
In dit boekje wordt een evaluatie of draaiboek gegeven vanuit diverse
nieuwsbladen van de mkz in Nederland, en in het bijzonder van het
preventief ruimen in en rond Kootwijkerbroek.
In sommige gevallen geven wij een kort commentaar ter verduidelijking.
Aan het eind maken wij een slotconclusie.
Dat er in Kootwijkerbroek iets niet klopt voelt heel Nederland op z’n
klompen wel aan. Wat er niet klopt wordt naarstig onderzocht, zodat de
onderste steen boven moet komen.
De bedoeling van dit boekje is dan ook tweeledig: Om beter inzicht te
krijgen in de gebeurtenissen romdom de mkz-crisis, en om te dienen als
herinnering aan de mkz-crisis.
P.F.v.d.Meer
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Wél of geen Mond- en klauwzeer in Kootwijkerbroek? 29 maart
Dit is een soort draai- of logboek inzake berichten en vraagtekens bij de
mogelijke vaststelling van MKZ in Kootwijkerbroek, waarin de vragen en
twijfels zijn opgenomen die er zijn ontstaan. Soms wordt een kort
commentaar gegeven. Daarna een eindconclusie.
Op het bedrijf van Theunissen aan de Kerkweg zou MKZ zijn vastgesteld,
maar heel Kootwijkerbroek en Nederland is er bijna zeker van dat er hier
géén sprake kan zijn van MKZ. Minister Brinkhorst wil de twijfel niet
wegnemen: Eenmaal MKZ vastgesteld door het ID-Lelystad is blijkbaar
onomstotelijk en onfeilbaar! (ex cathedra).
20 maart De Boerderij: Straffe aanpak MKZ heeft brede steun
Er zijn grote
verschillen in de
maatregelen tegen
mkz tussen de
E u r o p e s e
l i d s t a t e n .
Nederland is het
strengst. Draven
we door, of zijn
andere landen
laks?
Nederland ruimde
vier dagen na de
mkz-uitbraak de
eerste bedrijven.
De andere lidstaten volgden later met het invoeren van verzamelverboden
en waren ook fors later met het ruimen van contactbedrijven met Engeland.

23 maart Oogst: RVV en Brinkhorst waarschuwen tegen blokkeren van
ruimingen.
RVV niet berekend op haar mkz-taak
RVV’ers weten niet eens hoe ze bloed dienen af te tappen. Ze steken de
dieren gewoon lek.
Dierenarts Wim van Jaarsveld: Tongblaar hoorde bij het leven
1984 Mkz op twee bedrijven: Virus waarschijnlijk ontsnapt uit
laboratorium in Lelystad waar entstof wordt gemaakt.
27 maart De Boerderij: Brits beleid stoelt op opportunisme
Britse boeren zijn zeer kritisch over de bestrijding van mkz door hun
regering. Stephen Howes mist overtuiging in het beleid. Hij mist een goede
onderbouwing voor de massale ruimingen, en snapt tegelijk niet waarom
het leger niet eerder is ingezet om de ruimingen snel te voltooien. Volgens
hem laat de Britse regering zich méér leiden door de komende verkiezingen
dan door een vaste wil om de ziekte effectief uit te bannen.
Engelse veehouders vragen zich meer en meer af wat de basis is van de
strategie die de Britse overheid hanteert bij de bestrijding van mkz.
Virus neemt LNV in de maling
De minister en zijn crisisstaf besloten afgelopen zaterdagavond tot een
langrijke beleidswijziging: eerder ruimen!
Het mkz-virus is grilliger dan waarmee ieder draaiboek rekening houdt.
“Dit virus neemt ons in de maling”, aldus Brinkhorst. Daarom is besloten
om bij overtuigende klinische verschijnselen niet langer de uitkomsten van
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de Elisa-test af te wachten. Die heet weliswaar ‘snel’, maar duurt uren. Het
virus had iedereen beet. De wispelturigheid van het virus maakt de
bestrijding moeilijk, maar ook de communicatie.
(Ja, ja. Indien mkz nu eens géén virus ziekte is!!!! Zie vervolg verderop dit
draaiboek. PM)
Kleine hoeveelheid MKZ-virus maakt koe al ziek
Het mkz virus is gevaarlijk, verspreidt zich snel en is taai. Dat is iedereen
bekend. Maar hoe komt het virus het lichaam van de koe binnen en waarom
ontstaan er blaren. Maak nader kennis met het Picorna-virus, de grote
boosdoener.
Op het moment dat een koe besmet is, is het virus in het bloed aanwezig.
Via een tijdrovende kweek van vier à vijf dagen is het virus in het bloed
aan te tonen.
30 maart Oogst landbouw: Virus gedraagt zich niet volgens boekje
ID-Lelystad had moeite om op het besmette bedrijf in Oene de diagnose
rond mkz te stellen. Dat is mede het gevolg van kleine veranderingen die
het virus voortdurend ondergaat. Ook in andere opzichten gedraag het virus
zich vreemd.
Algemeen Dagblad 31 maart 2001: Europa toe aan sanering veehouderij.
Het moment voor ingreep nu erg gunstig!
Bij alle narigheid voor mensen en dieren levert deze rampzalige situatie
een uitermate geschikt moment op om de praktijk van het Europese
landbouwbeleid tegen het licht te houden. Boeren blijken nu ineens
eensgezinder dan ze feitelijk zijn. De minister wil de veestapel behouden
voor de mkz-vrije export, maar moordt intussen wel de hele veestapel uit,
zodat er straks niets meer valt te exporteren. Dit is een ijskoude
bikkelharde sanering. Welk perspectief is er voor een bedrijfstak die met
handen en voeten gebonden is aan de Brusselse bureaucratie?
1 april Veeteelt: Dieren zijn geen bakstenen. Melkveehouderij moet
volgens Dirk Boon eigen koers varen in dierwelzijn. Dirk Boon is ontstemd
over de manier waarop we binnen de MKZ-crisis met onze dieren omgaan.
‘We doden ze als het ons uitkomt’, zegt de hoogleraar dier en recht.
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“Wat is het recht van de 160 miljoenen dieren in Nederland? De minister
heeft mij -en de hele samenleving- nog onvoldoende kunnen overtuigen
waarom het ruimen van bedrijven van waarde is voor de samenleving. En
waarom preventief enten niet wordt toegestaan. Ik zal niet zeggen dat het
verkeerd is, maar het nut van het zinloos ogende doden van dieren heeft mij
niet overtuigd”.
Boeren worden ongelooflijk getreiterd door de wetgeving.
Barneveldse krant 3 april 2001:
Burgemeester Burgering: “We hebben het tot in de finesses gecheckt” (Er
is MKZ vastgesteld).
SGP-statenlid blijft twijfels houden over de test die gebruikt is om MKZ in
Kootwijkerbroek vast te stellen. Die test zou niet aan de richtlijnen hebben
voldaan. Burgering: “Het is 100% zeker dat het mkz-virus is
aangetroffen”.
3 april De Boerderij: Fouten in bestrijding mkz
Het mkz-draaiboek telt meer dan 1000 pagina’s die beschrijven hoe te
handelen bij een uitbraak. Deze uitgebreide voorschriften voorkomen echter
niet dat in de praktijk de ene fout zich op de andere stapelt.
Hoe wordt besmetting met mkz vastgesteld?
Een vatbaar dier kan besmet worden met mkz-virus. Dat vermeerdert zich
in het dier. De concentratie van virusdeeltjes in bloed en organen stijgt. Na
enige tijd is een maximale concentratie bereikt. Het dier maakt
antilichamen aan tegen het virus. Het aantal virusdeeltjes daalt, terwijl de
concentratie antilichamen stijgt. Mkz heeft een incubatietijd van 2 tot 14
dagen. Het onderzoek dat besmetting aantoont, kan op twee manieren
gebeuren. Er is een snelle test die binnen enkele uren uitslag kan geven: De
IDAS-ELISA-test. Dan worden virusdeeltjes aangetoond. Daarvoor moet
wel voldoende blaarmateriaal aanwezig zijn. Er zijn dan klinische
verschijnselen. Als er géén blaarmateriaal is, wordt bloed getest. Dat
gebeurt met de Virus Neutralisatie-test. Die toont antilichamen aan. Dat
duurt 5 tot 7 dagen. Het bloed wordt voor gescreend in een verdunning van
1-op-8 en 1-op-16. Positieve, bij 1-op-16, monsters worden opnieuw
onderzocht en verder uitgetitreerd tegen drie verschillende mkz-stammen
om zeker te zijn dat de antilichamenrespons specifiek gericht is tegen het
circulerend mkz-stamtype. Is dat zo, dan is het dier, voorzover niet ge-ent,
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volgens Europese norm besmet met mkz. Het type mkz-virus dat Europa nu
teistert, ontwikkelt zich onverwacht slecht op de gangbare voedingsbodem.
Dat verklaart -aldus LNV- waarom de mkz-besmetting in Sprang Capelle
tot zondag 1 april nog steeds niet definitief bevestigd was. Het ID werkt nu
met een andere voedingsbodem.
Enten is symptoombestrijding
Preventief enten is niet dé oplossing voor het mkz-probleem, vindt Jan
Cees Vogelaar. Enten biedt géén garantie dat dieren geen mkz krijgen.
Tegen alle types kun je niet tegelijk enten. Het huidige Pan-O-type zat niet
in onze enting
Barneveldse krant 4 april: Besmetting Kootwijkerbroek is ‘apart geval’
Deze besmetting maakt geen deel uit van de virushaard rondom Oene. Er is
nog steeds niet aangetoond hoe de virusbesmetting (zo die er zou zijn.
PM) in Kootwijkerbroek zou zijn ontstaan. Het ministerie wijt het aan
persoonscontact van een zoon van ds. Niesing, die op een bedrijf in Oene
als timmerman was geweest en daarna in Kootwijkerbroek op het bedrijf
van Theunissen aan de Kerkweg zou zijn geweest. Ds. Niesing heeft voor
de TV verklaard dat zijn zoon nooit op het bedrijf aan de Kerkweg is
geweest.
Predikanten van Kootwijkerbroek in open brief aan de Tweede kamer:
“Grote ethische vraagtekens bij aanpak mkz-crisis”. De predikanten
spreken over een ramp van ongekende omvang en een onvoorstelbare nood
over de gemeenschap van Kootwijkerbroek.
SGP wil kleinere ruimingszone Kootwijkerbroek.
Van der Vlies vindt dat de noodzaak ontbreekt voor de zone van 2 km, die
Brinkhorst heeft ingesteld. “Het draaiboek schrijft dit niet voor”.
Barneveldse krant 5 april: Kamerleden vragen ministerie opheldering
“Aanpak mkz verontrustend”. De landbouwspecialisten van de PvdA en het
CDA in de Tweede kamer vinden het vreemd en verontrustend dat de
overheid in Kootwijkerbroek géén vergaande maatregelen heeft getroffen
om het gebied af te sluiten. Donderdag 29 maart maakte het Ministerie
bekend dat er mkz op een bedrijf aan de Kerkweg was aangetroffen. Toen
is er géén cirkel rond het bedrijf afgezet in tegenstelling tot gevallen elders
in ons land. Dit heeft grote onrust en bevreemding veroorzaakt in
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Kootwijkerbr
o e k .
Tegelijkertijd
lag er een
dode koe bij
b o e r
Elbersen vier
dagen lang
open en bloot
op het erf,
even buiten
de 2 kmz o n e ,
verdacht
van mkz.
Burgering
was hierover
z e e r
verbaasd,
daarmee
krijgt de
overheid de
schijn tegen.
H. Waalkens ME en actievoerders
v a n d e
PvdA vindt
het vreemd
dat er géén wegen zijn afgesloten. Dit leidt tot commotie. Als de spelregels
ergens anders wél worden toegepast, zal ik de minister daarnaar vragen.
CDA-Kamerlid Atsma bevestigt de gang van zaken in Kootwijkerbroek dat
de minister “grote steken heeft laten vallen”. Hij noemt de gang van zaken
“bizar”.
Algemeen Dagblad 6 april: Brinkhorst strenger dan EU
De richtlijnen van de EU verplichten de lidstaten alleen tot het doden van
vee op bedrijven waar besmetting is geconstateerd. Het beleid van
Brinkhorst is derhalve onrechtmatig. Maatregelen die nu in ons land
worden genomen zijn drastischer dan de EU voorschrijft.
Zaterdag 7 april: ME trekt op tegen actievoerders
Algemeen Dagblad 10 april: RVV in overtreding bij vaccinaties
Runderen dienen subcutaan (onder de huid) te worden gevaccineerd. De
RVV enten alle dieren daarentegen in de spieren (intra musculair).
10 april de Boerderij: Test geen garantie voor behoud exportmarkten
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Mr. J. Loosjes, de jurist die een geding heeft gevoerd om het preventief
ruimen van vee in Sprang-Capelle tegen te houden , heeft ernstige twijfels
aan de onafhankelijkheid van de rechter die de zaak behandelde.

Barneveldse krant 11 april: Ook de politiek twijfelt aan Mkz
Kootwijkerbroek. Politieke partijen in Barneveld dringen aan op
duidelijkheid. H. Brons: “Er bestaat ontzaglijk veel onbegrip voor een
figuur in Kootwijkerbroek die mkz op verschillende wijzen heeft uitgebuit”.
Waarom hangt er zo’n waas over Kootwijkerbroek?
Waarom is het gebied niet direct afgezet?
Waarom blijft dood vee op het erf liggen?
Waarom komt de kraanwagen om het vee te ruimen uitgerekend uit Olst?
Het is een te grote warboel bij de RVV. Wij hebben grote twijfel aan het
onomstotelijk vaststellen van Mkz.
CDA-er J. Post keurt het nodige onbegrip af in de wijze waarop het
ministerie met “onze mensen in Kootwijkerbroek” omgaat. Er is sprake
van een redelijk hautaine houding van de minister. Als je minister
Brinkhorst zo ziet dartelen in de sneeuw in Zweden, dan vraag je je af:
Waarom is de minister niet in het gebied waar verdriet heerst. Hij moet het
strenge beleid verdedigen in het hol van de leeuw.
11 april Terdege: Dr.ir. L. Den Hartog: “Het massaal afmaken van gezonde
dieren kan in mijn optiek niet”.
11 april Barneveldse krant: MKZ-monsters Kootwijkerbroek niet
vernietigd. Delegatie boeren mag binnenkort naar ID-laboratorium in
Lelystad.
11 april Algemeen Dagblad: Zuiverheid rechter betwijfeld. Vicepresident Mr. Verwayen van het beroepscollege werkte voor ministerie van
Landbouw.

ME in actie

Loosjes stelt dat zijn cliënt op alle mogelijke manieren is gedwarsboomd
door de rechtbank, en is ervan overtuigd dat Verwayen onder druk van het
ministerie zijn eigen vonnis (opschorting van het preventief ruimen) heeft
teruggedraaid. Dat er achter de 2e zitting zo’n haast is gezet, heeft volgens
Loosjes te maken met de verwachting dat de volgende dag de uitslag van de
bloedmonsters bekend zou zijn. Als die negatief zou zijn was de kans op
ruiming definitief verkeken (en die was gelukkig negatief, maar toen was er
al geruimd). Mijn theorie is dat het ministerie een besmetting in SprangCapelle nodig had om een buitenlands veetransport de schuld van de
epidemie te kunnen geven.
12 april Barneveldse krant: Besluit tot massale ruiming rammelt aan alle
kanten. Dat blijkt uit vertrouwelijke documenten waarop de Barneveldse
krant de hand wist te leggen, en ook uit tegenstrijdige verklaringen van
betrokken instanties.
In Kootwijkerbroek gelooft bijna niemand dat er écht sprake is van mkzuitbraak. Dit ongeloof wordt gevoed omdat er nu sinds 3 weken na
constatering van het mogelijk eerste geval geen tweede is. Het ministerie
onderneemt geen enkele poging om de groeiende twijfel weg te nemen. Van
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een vernieuwde test wil het departement niet weten. Verzoek om rapporten
van de 1e test in te zien zijn geweigerd. De sterke verdenking van het mkzgeval in Kootwijkerbroek berust op het gegeven, door monstermateriaal in
te spuiten.
Dierenartsen uit Kootwijkerbroek hebben keer op keer verklaard dat de
uiterlijke verschijnselen niet van mkz waren.
Woordvoerster van ID-Lelystad stelt dat de geteste kalveren de mkz
verschijnselen als blaren, koorts en speekselvorming vertoonden. Dat is in
tegenspraak met de lezing van de plaatselijke dierenartsen, de RVV-ers en
medewerker van de Gezondheidsdienst die na de eerste melding bij
Theunissen zijn gaan kijken.
Vrijdag 30 maart maakte de minister-president Kok bekend dat de
besmetting in Kootwijkerbroek te herleiden valt tot Oene. Enige dagen
later is Kok heel wat vager in antwoorden op kamervragen.
Ook viroloog dr. S. Barteling vindt mkz-Kootwijkerbroek een “vaag
geval”. Barteling was verbonden aan het ID-Lelystad. Dus een vakman en
insider.
Barneveldse krant 13 april: SGP en CDA eisen ‘second opinion’ mkz
B.v.d.Vlies: “Het moet kunnen lijden dat de onderste steen boven komt.
Kootwijkerbroek is niet vergelijkbaar met andere mkz-haard. Ook viroloog
Barteling vindt het op z’n minst vreemd dat er nog geen 2e geval is
geconstateerd”.
Tweede Kamerlid Atsma: “Is er begonnen aan een contra-expertise?”
informeerde hij aan de minister. Atsma kreeg een nietszeggend antwoord.
V.d. Vlies sloot zich hierbij aan door te zeggen dat zij zulke vragen niet
voor de gein stellen.
Christenunie: Verzoek minister om opschorting ruimingen met
onmiddellijke ingang, mede in belang van de openbare orde, totdat mkz in
Kootwijkerbroek onomstotelijk vaststaat. De twijfels zijn inmiddels
versterkt door de ontwikkelingen daarna.
Reformatorisch Dagblad 14 april: Protestantse Protesten
Mag een christen actie voeren? Razende boeren belaagden afgelopen
zaterdag medewerker RVV. Machteloze woede. Actievoeren tegen
overheidsbeleid dat indruist tegen je principes en/of slechts is voor je
portemonnee. Kan dat?
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L.M.P. Scholten vindt de acties “zonder meer verkeerd”, verwijzend naar
1Petr.2: Vreest God, eert de koning, etc.
“Alleen in de binnenkamer wordt je werkelijk verlost van zaken die je
benauwen. Dat zijn we kwijt. Dus gaan we maar stenen gooien”.
(Heer Scholten, denk aan het voorbeeld van de stenen-gooiende David,
waarmee hij de God-van-Israël-honende reus Goliad velde. En ook Mozes
die de Egyptenaar doodde, omdat het welzijn van Israël in het geding was.
En Nehemia (in hfst.13) slaat er flink op los en trekt zelfs de haren bij
anderen uit hun hoofd. En talrijke voorbeelden meer van defensief karakter.
PM.)
Algemeen Dagblad 14 april: Ontluisterde omgang met het leven.
Brinkhorst’s destructie-ambtenarij
Het grootste probleem is waarschijnlijk dat de huidige overheid voor veel
orthodoxe christelijke boeren al lang haar geloofwaardigheid heeft
verloren.
De Boerderij 10 april: “Duivels dilemma rond geënte runderen”.
De noodvaccinatie rond Oene plaatst minister Brinkhorst voor een duivels
dilemma: wat te doen met de geënte runderen? Laten leven betekent
langdurige problemen voor eenderde van de Nederlandse varkenshouderij.
De geënte runderen mogen van de EU blijven leven. (van Brinkhorst niet!)
De onrust in Kootwijkerbroek neemt met de dag toe. Zal de minister
duidelijkheid willen verschaffen inzake zijn super strenge beleid? Er
heersen zoveel vragen, er is zoveel onduidelijk en wazig. En waarom geen
second opinion en duidelijkheid? Zijn de Kootwijkerbroekers dat niet
waard? Brinkhorst acht het ID-Lelystad onbetwist. De Barneveldse krant
had een interview met de minister, maar de uitkomst ervan ontneemt de
boeren alle hoop op redelijkheid en eerlijke behandeling. Zie Barneveldse
krant 14 april:
(verkorte weergave)
Exclusief interview met minister Brinkhorst: “Kootwijkerbroek moet
besmetting mkz accepteren”.
Het is hoog tijd dat Kootwijkerbroek zich neerlegt bij de vaststelling van
mkz. Het moet afgelopen zijn met de rellen, en de blik moet op de
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toekomst worden gericht. Er is mkz in het dorp en dat virus moet zo snel
mogelijk worden uitgebannen, aldus de minister.
Brinkhorst: het is van de dolle als mensen twijfelen aan wat ID-Lelystad als
hét gezaghebbende instituut van Nederland heeft vastgesteld. De realiteit is
dat ik de boeren het beste kan helpen. Ik sta naast de boeren als ze maar zo
snel mogelijk van de mkz af zijn. (Maar dan niet op de wijze zoals
Brinkhorst dat nu uitvoert. PM)
Brinkhorst roemt de RVV-ers en hun kordate optreden, zodat ze blijkbaar
kans hebben gezien de ‘koe bij de horens te vatten’, zodat er geen verdere
uitbraak (in Kootwijkerbroek) is gekomen. (Zie zo, die zit. Van die kant kun
je het dus óók bekijken. Dat is een logica die boven het normale menselijke
verstand uitgaat, en daarvoor moet je als Brinkhorst tot de “verlichting”
(Illuminati) behoren. PM).
Brinkhorst vindt het een godswonder dat er nog geen nieuw geval is. Een
second opinion? Geen sprake van! Dat is absoluut niet gewenst. (Nee, niet
voor Brinkhorst, want het mocht eens ánders uitpakken! En wat een ellende
zou dáármee voorkomen kunnen worden! Maar dat wil Brinkhorst
kennelijk niet! PM) Dan kun je zo langzamerhand alle wetenschappelijke
zekerheden wel op losse schroeven gaan zetten. (Inderdaad. Maar hoeveel
keren is het al niet gebleken dat wetenschappelijke zekerheden onjuist
waren.
Hebben
Bruno,
Copernic
us
en
Galilei
niet op
hun blote
knieën
moeten
boeten
voor de
juiste of
betere
wetensch
appelijke
inzichten
in hun
t i j d ?
Wetensch
appelijke
zekerhed
en zijn
n i e t
onfeilbaa
r. PM)
Brinkhors Spuitcanon van ME in actie
t: Alleen
h e t
preventie
f ruimen op grote schaal kan de mkz de kop indrukken. (Alleen op grote
schaal met emmers water uit de zee halen, kan de zee doen leeg worden.
Nee, Brinkhorst, laat de natuur gewoon haar gang gaan, namelijk ......
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gewoon de mkz laten uitzieken. Dus niet enten en niet ruimen. Met alle
kunst en vliegwerk van ons mensen is het mkz-virus

niet weg te krijgen. Alleen een werkelijk constructief beleid maakt het
mogelijk de scheppingsorde in stand te houden en maakt ons tot
‘bewaarders’. Brinkhorst wil constructief bezig zijn met de boeren, indien
ze maar naar zijn destructieve handelen luisteren. Dat boezemt toch geen
enkel mens vertrouwen in! PM)
Vraag aan Brinkhorst: Het is nog al wat 229 bedrijven die geruimd moeten
worden? Brinkhorst: Toen ik het bericht hoorde viel ik bijna van mijn
stoel. Het was een zwarte dag, niet alleen voor Kootwijkerbroek, maar ook
voor de minister. Ik voel me soms als David, die een heel zware
tegenstander moet overwinnen: Het mkz-virus”.
En daar kan Kootwijkerbroek het dan mee doen! Dat de minister bijna van
zijn stoel viel, was waarschijnlijk van blijdschap, om nóg meer het zwaard
van Damocles erin te laten hakken! Althans, dat blijkt uit het gedrag van de
minister. Want het enorme verdriet van Kootwijkerbroek laat de minister
steenkoud. Dat blijkt uit zijn uitspraken en houding. Brinkhorst hoont de
levende God van Israël, door zich van Bijbelse terminologie te bedienen
om zijn satanisch werk uit te voeren. Hij typeert het verzet van sommige
boeren als: “Zo lang onze Lieve Heer zelf niet gesproken heeft, is er
kennelijk geen mkz. Ik denk dat men daarop nog lang zal kunnen wachten”.
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Nee, minister Brinkhorst, wij hebben geen dode of zwijgende God. Hij zal
spreken, en dat zal U uw hoofd kosten! Wat U uithaalt en doet is ten hemel
schreiend en Godonterend!
Brinkhorst ziet zich als David, die de strijd aanbindt tegen het Goliad-mkzvirus. Nee, het zijn de actievoerders die als kleine David tegen de ME en
RVV-reus opstonden. En waarom? Omdat de ME nog even wilde laten zien
wat zij konden! Hoe kunnen de boeren -en onze jeugd in Nederlandvertrouwen stellen in een minister en destructief regeringsbeleid, wanneer
zij het hebben over constructieve toekomstplannen? PM.
Vraagtekens rond mkz bedrijf Theunissen
Het tweede bedrijf van Theunissen in Wekerom/Ede is preventief geruimd.
Later is gebleken dat daar géén sprake was van mkz. Hoe is het mogelijk
dat er wél sprake zou zijn van mkz op het bedrijf van Theunissen in
Kootwijkerbroek, terwijl Theunissen tweemaal per dag ook zijn bedrijf in
Wekerom/Ede bezocht en dat dáár geen sprake blijkt te zijn van mkz?
Er is tot nog toe gelukkig geen tweede geval (zo er ooit een eerste was)
gekomen. En waarom is Kootwijkerbroek niet geïsoleerd van de
buitenwereld, zoals elders wel werd gedaan?
Elders staan op invalswegen mensen auto’s te ontsmetten. In
Kootwijkerbroek gebeurt er niets!
Wie hebben Kootwijkerbroek op z’n kop gezet? Dat waren niet de
actievoerders, die de arrestatie en afslachting van gezond vee tegen wilden
houden. Het waren de RVV-ers, de ME-ers, de LTO-ers, de ruimploegen,
ja het is minister Brinkhorst die in Kootwijkerbroek de boel op z’n kop
zette!
Waarom heeft de politiek zich in het begin zo rustig gehouden en is zij niet
als een bok op de haverzak gesprongen? Het mkz-crisisteam van de
Gemeente Barneveld zou ramptoeristen weren. Daarvan hebben wij niets
gemerkt. Iedereen kon vrij ons dorp in en uitgaan.
Waarom worden de gezonde dieren geënt en afgemaakt door veelal
ondeskundige mensen? Deskundigen zouden niet voldoende beschikbaar
zijn. Maar, men laat toch hartoperaties ook niet uitvoeren door dorpslagers,
ook al is er een tekort aan hartchirurgen! Waarom niet gewacht met
ruimen, zoals de predikanten van Kootwijkerbroek voorstelden, tot er een
nieuw geval van mkz zou komen? Waarom ging de ME over tot actie
zaterdagavond 7 april toen de blokkades reeds voor 75% waren opgeheven
en de rest bezig was met het klaarmaken voor vertrek? Waarom werd een
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burgerpiloot geverbaliseerd toen hij over Kootwijkerbroek had gevlogen,
en waarom waren er wel de hele dag een politievliegtuig en helikopter
boven Kootwijkerbroek aan het cirkelen, indien dit enig verband zou
houden met mkz-verspreiding? PM.
9 april Barneveldse krant, commentaar van Jan Kas: Geen machtsvertoon,
maar gezag
De onlusten in Kootwijkerbroek zijn maar op één manier op te lossen: niet
met machtsvertoon dat nieuwe rellen oproept, maar met gezag.....
De vlam sloeg in de pan toen de ME vanaf de Kootwijkerdijk kwam
opmarcheren. Burgemeester W.A. Burgering heeft gelijk wanneer hij zegt
dat de ME rond tien uur ‘s avonds wel moest optreden om enkele RVV’ers
te ontzetten, feit blijft dat deze politie-eenheid zich zaterdag helemaal niet
in Kootwijkerbroek had moeten vertonen. De woede van een deel van de
volksmenigte keerde zich pas echt tegen de ‘ruimers’, nadat de ME zich al
tegenover de actievoerders had opgesteld.
De actievoerders waren waarschijnlijk bij het naderen van de Zondag
huiswaarts gekeerd. In plaats van spierballen moet de overheid gezag tonen.
Gezag, dat vooral van minister Brinkhorst dient te komen. Op afstand,
vanuit Zweden, roept de bewindsman als een ware bureaucraat van alles
over Kootwijkerbroek. Wie staat voor zijn beleid, moet het aandurven ook
rechtstreeks de confrontatie met de boeren en actievoerders in
Kootwijkerbroek aan te gaan......
De minister zelf moet Kootwijkerbroek overtuigen. Jan Kas.

Commentaar PM:
Het gehele beleid rond Kootwijkerbroek lijkt meer op de inwijding van het
nieuwe Vrijmetselaarstijdperk, de NWO (Nieuwe Wereld Orde), zoals
Salomo de tempel inwijdde met duizenden offers. De NWO-ers wijden hun
tijdperk in met tienduizenden, ja miljoenen offers, in Engeland en
Nederland. Mond en Klauwzeer pakken zij met twee handen beet en maken
er moord- en klauw-eer van.
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De minister en zijn
ruimploeg moest wel
héél vlug zijn slag
s l a a n
i n
Kootwijkerbroek waar
het nu, 18 april, vrij
rustig is. Er was een
invasie van grote
veetransportwagens,
ongeveer 75 stuks, de
c o m b i n a t i e s
meegerekend. Dus
ME spuitcanon in aantocht, met een ME-shovel
láden en afvoeren,
voordat de zaak openbaar wordt dat er definitief géén mkz in
Kootwijkerbroek was! Tijd speelt hier een grote rol. Dan kwamen er de
ruimploegen en grote kadavervrachtwagens, wat bij elkaar het aantal
verhoogde tot ongeveer 111 stuks.
Tussen Zwolle-Deventer-Apeldoorn wil men 54.000 stuks vee afslachten,
plus 66.600 of iets meer in Kootwijkerbroek, wat het aantal in die regio’s
brengt op ongeveer 111.111 stuks! Dat is een schitterend kabbalistisch- en
vrijmetselaarsgegeven! Palmoni (de Heilige) heeft een getalswaarde van
111)

54.000 runderen in de driehoek Zwolle-Apeldoorn-Deventer laten leven.
Nee, zegt Brinkhorst, alles opruimen!
Volgens CDA-fractievoorzitter J. Post straalt Brinkhorst een hautaine
houding uit en het
beleid komt uit een
ivoren toren. “Hij
communiceert weinig,
maar dartelt lekker in
de Zweedse sneeuw
t e r w i j l
i n
Kootwijkerbroek
verdriet heerst. Dat hij
het leed niet deelt,
daar kunnen wij geen
respect
voor
opbrengen”.
De boeren in de
De ‘rebellerende actievoerders’
d r i e h o e k Zwol l e Apeldoorn-Deventer zijn een week lang op het verkeerde been gezet,
veronderstellend dat er een optie bestond dat de dieren die geënt waren
wellicht mochten blijven leven. In Engeland is mkz over hoogtepunt heen.
Per 12-4-2001 zijn er daar 1218 mkz-gevallen en zijn er reeds 888.000
dieren gedood, en zeker 478.000 worden nog gedood (zie Barneveldse
krant 12-4-2001)

De EU omhangt zich in een waas van onduidelijkheid. Politiek is komedie,
toneelspel, hoe men bevolkingen slapend kan houden, door hun steeds een
rad voor de ogen te draaien. Het ene drama dat de politici opvoeren is soms
beter voorbereid dan het andere. Ze doen hun best, en meestal slaagt hun
operatie wel, waarbij de patiënt dikwijls het loodje legt.
Maar o wee als het volk ontwaakt! O wee als het volk wakker wordt en er
erg in krijgt dat ze in de maling worden genomen!
De oude rotten in het vak der politiek zitten niet zo gauw in de rats. Hun
trukendoos zit vol listen en uitvluchten, en op elk slot past wel een sleutel.
Ze spreken vanuit de hoogte en hun arrogantie doet menigeen afschrikken.
Wanneer ze hun spel al te drastisch opvoeren, ontstaat er volkswoede. En
dat was in Kootwijkerbroek het geval. Geen nood, de ME erop af!
De EU regelt eventjes onze Mkz-crisis. Maar Brinkhorst wil het nóg beter
doen dan zijn superieuren en opdrachtgevers in Brussel. Wil Brussel de

Is het Europese non-vaccinatiebeleid een uitgezette valstrik, om er de
boeren en hun vee massaal in te laten lopen? Immers, een nietgevaccineerde veestapel is een willige prooi voor het virus. Vroeg of laat
zal het virus toeslaan. Allen die het non-vaccinatiebeleid hebben gesteund,
zijn medeplichtig aan het onnodig preventief ruimen. Het falen van het
non-vaccinatiebesluit was voorspelbaar! Blijkbaar zit álle deskundigheid
inzake mkz opgesloten in instituten die ressorteren onder het ministerie van
landbouw. Dat men de natuur gewoon haar gang moet laten gaan, dringt
niet tot de bureaucraten door. Onze Schepper heeft de mens, de dieren en
planten voorzien van een geweldig immuunsysteem. Gewoon uit laten
zieken is dé enige manier om mkz uit te bannen en het immuunsysteem te
versterken. Alle andere methoden als: enten, preventief ruimen, etc. zijn
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geen opties, maar zijn tegennatuurlijke methoden die falen. Moord op het
vee is moord op de veehouderij, en moord op de economie en bevolking.
Wij roepen dan ook de RVV, de AID, de ME en anderen op om niet naar
de orders van “waanzinnigen” uit Brussel te luisteren, en ook niet naar
Brinkhorst die als een Saul zijn knechten gebood alle priesters op te
ruimen. De knechten van Saul weigerden massaal het bevel van Saul! Dat
waren nog eens mannen! PM.
Barneveldse krant 17 april: Overheid mag gevolgen MKZ niet langer
negeren (ingezonden bericht van Joop Atsma en Aart Mosterd, leden
CDA-fractie in de Tweede Kamer)
“Omdat na de enting het vee kan blijven leven, is massadestructie een stap
die onaanvaardbaar is. De zeer strakke Europese regels laten trouwens de
ruimte om het vee in leven te houden.
Het huidige non-vaccinatiebeleid is achterhaald en moet zo snel mogelijk
worden herzien.
De situatie in Kootwijkerbroek is een voorbeeld van de slechte en
onvolledige communicatie. Het kan toch niet zo zijn dat een rijksdienst
volhoudt dat er sprake is van aangetoond MKZ terwijl boeren en andere
betrokkenen in het gebied niet kunnen worden overtuigd? Dan rest maar
één ding en dat is een nieuw onderzoek met volstrekte openheid van zaken.
De honderden gezinnen staan op het punt van hun vee beroofd te worden,
hebben daar als eerste recht op.
Dat Brussel hier een sta-in-de-weg is, is onzin. Nederland heeft voldoende
middelen om zelf een snelle oplossing voor de problemen te creëren. Het is
verbijsterend hoe de overheid zich opstelt in de richting van de boeren en
andere gedupeerden. Alle pleidooien van de zijde van het CDA om in
financieel opzicht bij te springen, hebben tot nu toe géén respons
gekregen”.
Verbazing over versoepeling vervoersverbod
Een nieuw opgerichte vereniging ‘Verenigde Boeren Kootwijkerbroek’ is
verbaasd over de versoepeling van het vervoersverbod dat tot gevolg heeft
dat het vee in Kootwijkerbroek niet langer op de bedrijven wordt
afgemaakt, maar levend naar de slachterijen vervoerd mag worden.
“Dat is volledig tegenstrijdig met eerdere maatregelen. Gevaccineerde
dieren kunnen wel drager van het virus zijn. Het is ongelooflijk dat die
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beesten nu vervoerd mogen worden buiten de cirkel”, aldus woordvoerder
J. van Geest.
Politie in de fout na arrestatie boer
De politie is zaterdag flink de fout in gegaan met de arrestatie van boer
W.v.d.Berg uit Kootwijkerbroek, dit stelt zijn advocaat mr. W.J.E.
Hendriks uit Arnhem. De politie heeft diverse steken laten vallen. Zo werd
het melkvee van Van den Berg tijdens een eerdere arrestatie donderdag,
tegen alle afspraken in, geruimd. Zaterdagmorgen om 6 uur werd Van den
Berg van bed gelicht en mocht zelfs niet naar de wc, maar werd met een
vaart van 130km naar het politiebureau gebracht. De politie maakte weinig
of geen werk van het dringende verzoek van advocaat Hendriks om zijn
cliënt te mogen spreken.
Justitioneel onderzoek
naar MKZ uitbraak
Kootwijkerbroek
Viroloog Barteling vindt
dat justitie onderzoek
moet doen naar de
uitbraak mkz in
Kootwijkerbroek.
Barteling vindt het
merkwaardig dat er geen
“follow-up”-uitbraken
zijn en dat er verder
geen mkz-positieve
dieren zijn aangetroffen, Actievoerders gearresteerd en afgevoerd
noch op het ‘besmette’
bedrijf, noch op het nevenbedrijf in Ede. Het virus gedraagt zich in
Kootwijkerbroek niet zoals het zich pleegt te gedragen.
Justitie zou de zaak in behandeling moeten nemen, omdat er in het
voorstadium gesjoemeld kan zijn. Het gaat om grote belangen.
17 april Boerderij: In Kootwijkerbroek geloven mensen nog steeds niet dat
er mkz is.
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Barneveldse krant 18 april: OM (Openbaar Ministerie) beslist deze week
over onderzoek Kootwijkerbroek
Dit ondermeer op basis van uitspraken van viroloog Barteling, die
suggereert dat er fraude is gepleegd met bloedmonsters. Er zijn volgens
hem voldoende redenen om justitie een onderzoek te laten doen.
Politiek: Oppositie wil ‘second opinion’ afdwingen met motie. De Tweede
kamer stemt mogelijk vandaag al over een motie, die een second opinion
over de testresultaten van de Theunissen-bloedmonsters moet afdwingen.
De Barneveldse politiek: Minister tast verschillende geloofsovertuigingen
Kootwijkerbroek aan, aldus D.H. van Rheenen. J. Post: Is deze minister
nog dienaar van ons volk of wil hij alleen maar hun dictator zijn?. F.J.
Appelman: De uitspraken van Brinkhorst ervaren wij als grievend.
Twijfels blijven na bezoek aan Lelystad
Lelystad is ten onrechte ervan uit gegaan dat Kootwijkerbroek “sterk
verdacht” was. In een korte periode zijn er tot 3x toe monsters ingestuurd.
Uit de presentatie van het Laboratorium bleek dat er geen materiaal op de
monsters zat dat getest kon worden. Dit is in tegenspraak met de melding
van de RVV-er, die meldt dat op 25 maart op het bedrijf van Theunissen de
“verschijnselen zwaar verergerd” zijn.
18 april: Mevrouw Byrne van de EU brengt met Brinkhorst bezoek aan
crisiscentrum in Stroe/Garderen. Byrne vindt demonstranten in MKZgebieden onverantwoordelijk. Uitroeien van alle vee is volgens Byrne de
beste oplossing tegen mkz. Byrne riep alle betrokkenen op de Europese
wetten rigoureus toe te passen.
Nou, dat kon Byrne met haar eigen ogen thans waarnemen hoe onze
Brinkhorst op buitengewone rigoureuze wijze -als David- het mkz-virus
aanpakt, tweemaal zo strak als de Europese wetten! Dat is toch wel een
dikke pluim waard! Byrne kon haar ogen niet geloven. Grote colonnes
veetransportwagens draafden af en aan in Kootwijkerbroek.
Jammer voor Byrne en Brinkhorst dat volgens viroloog Barteling het roer
radicaal om moet bij mkz-aanpak. Men dacht dat men het zo goed deed.
Het oordeel van Barteling over de bestrijding van het mkz-virus door
middel van massale ruimingen is vernietigend. “Het grootschalig ruimen
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brengt veel slordigheden met zich mee. Het is een gekkenhuis en de
veiligheid bij het destructiebedrijf Rendac moet worden doorgelicht. Door
de huidige aanpak wordt de zeer besmettelijke ziekte eerder verspreid dan
tegengehouden. Het roer moet radicaal om...... Het middel is erger dan de
kwaal. Al de ruimingen en Engeland hebben daar niet geholpen. Ondanks
het massaal afmaken van vee breidt de ziekte daar nog steeds uit. De
Engelse realiteit leert dat de conclusies van het onderzoek in de praktijk
niet opgaan. Je kunt mkz vergelijken met een veenbrand of guerrillaoorlog.
Je pakt een paar van deze strijders op, maar ondergronds zijn er al weer
nieuwe troepen. De Britse wetenschappers en Europese overheden moeten
gezien de snelle verspreiding van mkz wel stekeblind zijn door alleen voor
ruimingen te kiezen. Alles wijst er toch op dat die aanpak niet werkt?”
De redenering van Kok en Brinkhorst dat je bij vaccinatie niet meer zou
kunnen zien of het dier wel of geen mkz heeft, slaat volgens Barteling
nergens op. Dat vindt hij een theoretisch verhaal. “Ik daag ze uit om
wereldwijd één voorbeeld te noemen waar een gevaccineerd dier de
oorzaak is geweest van een mkz-uitbraak. Het is dan ook onbegrijpelijk
dat de EU kiest voor een zo strikt doorgevoerd non-vaccinatiebeleid”.
Is zelfverdediging geoorloofd?
Ja, dat toont de Bijbel overduidelijk. Aanvalsoorlogen voerde Israël
nagenoeg nooit uit. Het waren praktisch altijd defensieve oorlogen. Als het
gaat om lijfsbehoud en de verdediging van je bestaan, is zelfverdediging
geoorloofd, ja geboden. Abraham trok er met een leger op uit, als vader der
gelovigen. Israël in Egypte probeerde het gebod des konings te negeren,
door de jongetjes niet in de Nijl te werpen. De ouders van Mozes waren het
gebod des konings niet gehoorzaam. Ook de drie vrienden van Daniël, en
Daniël zelf, gehoorzaamden niet de koning. Wij dienen Gode meer te
gehoorzamen dan de mensen. Zeker indien men aan ons onredelijke eisen
stelt.
Ach ja, de predikanten van Kootwijkerbroek schamen zich vanwege het
verzet en het stenen gooien. Maar daarom zullen zij waarschijnlijk ook
nooit over David preken die stenen gooide naar de godlasterende Goliad, en
over Mozes die een Egyptenaar doodsloeg, en over Jezus met een gesel in
de tempel. Men pleit ervoor dat de mensen maar op de knieën moeten gaan,
want in de binnenkamer zouden zij dan bevrijd worden. Inderdaad, het is
bidden én werken. David zal best gebeden hebben voordat hij met zijn
stenen en slinger op Goliad afging.
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Het “bevoegd gezag” en andere instellingen kunnen het ons zó lastig maken
en het bloed onder de nagels vandaan halen, dat de mensen door het lint
gaan en op ze af vliegen. En terecht. Een voorbeeld:
Rond 1477 bleven belastingpachters op onbarmhartige wijze het ruitersgeld
invorderen. Dat was een hoofdelijke belasting, waarbij rijken net zoveel
betaalden als armen. Die belasting was in 1477 opgelegd toen er oorlog
was tegen Frankrijk. Daarna werd de belasting niet opgeheven, en niemand
wist waarvoor het geld nu werd gebruikt. Sommige uitgebeende boeren
moesten hun huisraad verkopen om het ruitersgeld te kunnen betalen. Toen
is in West Friesland het wanhopige volk aan het muiten geslagen. Men
weigerde massaal het ruitersgeld te betalen. Dat liet de stadhouder van
Holland er niet bij zitten en kwam met een leger soldaten en liet de
opstandige boeren aan hun eigen bomen ophangen. Hierdoor raakte de hele
streek in beweging en gingen grote troepen boeren naar Alkmaar en
plunderden het huis van een beruchte belastingpachter. In Den Haag was
men geschrokken van deze boerenopstand, en men beloofde gauw
vermindering. Maar in plaats van vermindering kwam er juist verhoging,
vanwege geldgebrek van de stadhouder. West Friesland betaalde niets
meer. In het voorjaar van 1492 probeerde de stadhouder West Friesland af
te straffen, maar alle boeren verzamelden zich en togen op naar Haarlem.
Daar had de stadsregering zich verschanst in het stadhuis, en toen de massa
boeren over de markt kwam aanstormen richting stadhuis, gaven de
autoriteiten zich over. De schouw Claes van Ruyven wordt door de boeren
in stukken gesneden en de mootjes in een mand gedaan. Met een briefje
erop werd de mand met inhoud bezorgd bij de weduwe. Op het briefje
stond geschreven:
Vrouwke van Ruyven, Aan dees boutkens zul dy kluiven.
Het stadhuis werd geplunderd en deftige burgerhuizen werden leeggeroofd.
Dit was een wanhopige opstand van half verhongerde boeren, die tot het
uiterste getergd waren, zónder politieke achtergronden. Zie J. de Rek: “Van
Bourgondië tot Barok, p.29".
Luther en de Boerenoorlog
De boeren van Schwaben hadden 12 artikelen opgesteld over de
ondraaglijke lasten die de overheid hun oplegde. De sympathie van Luther
lag aanvankelijk bij de boeren, hoewel hij bezwaren had tegen de wijze
waarop de boeren hun verzet aan de prediking van de Evangelische vrijheid
vastknoopten. De boerenrevoluties waren dus niet uit de reformatorische
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beweging voortgekomen. Eerst werden de boeren van vrije boeren tot
pachters gemaakt, en daarna tot onderhorigen. De boeren probeerden hun
vrijheden terug
te verkrijgen
door hun verzet
in verband te
brengen met
L u t h e r s
prediking over
de vrijheid van
de christen.
Luther erkende
enerzijds dat de
vorsten het
verdiend
hadden dat
God hun van
de troon zou
stoten, maar
recht
tot
o p s t a n d
verschafte hij
de boeren niet.
Luther kon
zich geen
geordende
revolutie
voorstellen.
Later draaide Luther helaas om en keerde zich tegen de boeren, door een
boekje te schrijven: “Tegen de roofzuchtige en moorddadige boeren”. Hij
schreef daarin dat men deze dolle honden (de boeren) dood diende te slaan.
Niemand begreep hoe Luther zoiets heeft kunnen schrijven. Hoe kon
Luther de vorsten aanmoedigen hun afschuwelijk werk te steunen? “Zulke
bloedhonden (de boeren) geef ik over aan hun meester, de duivel”.
In het Algemeen Dagblad stonden ingezonden brieven over mkz. Een brief
van 27 maart van F.van Bommel uit Rotterdam:
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In het Algemeen Dagblad een artikel door Eddy van der Ley: “Dominee
predikt lijfelijk geweld”.
“Een kruitvat ontploft”
Het kruitvat is zaterdagavond 7 april in Kootwijkerbroek ontploft. Mag het
dorp zich verzetten tegen de overheid? De scheiding loopt dwars door de
kerkbanken heen. Actievoerders gaan door en zeggen dat van nu af aan alle
middelen geoorloofd zijn. Dominees zijn het eens met het standpunt der
actievoerders dat er geen gezonde dieren mogen worden gedood, maar
wijzen harde acties van de hand. Anderen zeggen dat je je tegen de
overheid mag verzetten, daar dit te ver gaat. Voor veel inwoners zijn de
rellen voor 95% te wijten aan het provocerende gedrag van de politie en
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ME. De rellen waren niet gebeurd als er duidelijkheid was geweest. De
onduidelijkheid veroorzaakt veel frustratie.
Ds. Meijer vindt dat hier sprake was van een vreselijk ordinaire rel. Hij
pleit voor een waardig protest. Ook ds. Niesing heeft geen goed woord voor
de rellen. Ds. Blok heeft niets van de rellen gemerkt. Meijer preekte over
Rom.12, waar opgeroepen wordt het kwade door het goede te overwinnen.
Dan mag je niet voor eigen rechter spelen. Wij moeten de voetstappen van
Jezus drukken. Meijer vindt dit gebeuren heel slecht voor de zaak van het
Koninkrijk van God. In de ochtenddienst was er een incidentje. Net na het
begin van de dienst werd de predikant onderbroken door een gemeentelid
die riep: “De oorzaak zijn de dominees”. De man weigerde te zwijgen en
werd verzocht weg te gaan.
Er werd tijdens de dienst gezongen uit Ps.79:4 “Gedenk niet meer aan ‘t
kwaad dat wij bedreven”, en uit Ps.51:5 “verberg Uw oog van mijn
bedreven kwaad”.
Ds. Niesing preekte over Joh.18:11 “Steek Uw zwaard in de schede”. De
Heere Jezus was wars van geweld, aldus de predikant. In de pastorie en op
de boerderijen had hij het pure goud van het geloof temidden van alle leed
en ellende mogen bespeuren. Sommigen van de RVV waren onder de
indruk geraakt van het geloof waaruit de boeren dachten, aldus Niesing.
Niesing adviseerde de boeren van de mensen en spullen van anderen af te
blijven en de verantwoordelijkheid voor het inenten en ruimen op de
overheid te leggen.
Ds. Blok vindt dat het niet terzake dient dat Kootwijkerbroek als christelijk
dorp door de rellen in een kwaad daglicht komt. Hij vraagt begrip voor de
noodsituatie bij de boeren. Volgens L. Jansen benadrukte ds.Blok in zijn
preek dat de overheid grof onrecht pleegt in de richting van de boeren en
dat mensen hun verantwoordelijkheid mogen nemen. Maar zei wel dat de
gemeenteleden zich netjes en rustig moesten gedragen. “Zou de duivel zo
bang zijn voor Kootwijkerbroek omdat er nog goud zit? Vroeg de predikant
zich af.
Conclusie: Het zijn inderdaad de dominees die de zoete vrede en
lijdelijkheid prediken, zowel in het stuk der heilsorde en aanbieding van
genade, als in het stuk van de burgerlijke ge- en ongehoorzaamheid. Ds. H.
Bok uit Heerde liet een ánder geluid horen! Moet uit het willoos en lijdelijk
toezien van boeren bij het roven en moorden van hun vee blijken dat ze het
“geloof” bezitten? Dan moeten de predikanten Hebr.11 maar eens lezen, dat
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de geloofshelden van eertijds niet zulke “lieverdjes” waren. Denk eens aan
de richters in Israël, aan David en aan de vader der gelovigen Abraham.
Ds. Niesing vergeleek de gang van Christus, die als Lam ter slachting werd
geleid, zonder enig verzet, met de wijze waarop de boeren hun vee dienden
te laten roven en vermoorden! Zoiets doet geweld aan de ware inhoud der
Schrift! Dat is “slap gezwets” en zet de boeren op het verkeerde been. Het
heeft wel een schijn van nederigheid en ware godsdienst, maar het is een
verloochenen ervan. Nee, het wáre geloof doet geheel andere dingen en is
van een totaal ándere oorsprong dan de predikanten algemeen menen.
Lees eens Hebreeën 11, de geloofsdaden!
Over burgerlijke ongehoorzaamheid gesproken. Moet men 1Sam.22:17
maar eens lezen, hoe de mannen van koning Saul het waanzinnige gebod
van hem weigerden uit te voeren, toen Saul hen gebood op de priesters aan
te vallen.
Dat waren
n o g e e n s
mannetjesputt
ers! PM.

Ds Niesing in gesprek met actievoerders

Kootwijkerbroek 18 april: Dit is de eerste dag der grote slachting. Weinig
ME te zien, geen actievoerders, maar meer dan 100 grote veetransportwagens die af en aan rijden, en 11 kleinere. Verder de opruimploeg met
knijpers, witte busjes en grote destructiewagens uit Goor, Noord Brabant.
Gisteren was men begonnen met veetransportwagens een aantal dieren op
te halen, die in slachthuizen gedood moesten worden. Vandaag zette de
grote inval/aanval in: Ruimen, zo vlug als het kan nu het in
Kootwijkerbroek aardig rustig is, en voordat er definitief zal blijken uit een
eventueel afgedwongen second opinion dat er inderdaad géén mkz in
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Kootwijkerbroek was! In ieder geval is er nu al een grote buit weg geroofd
zonder al te veel moeite en tegenwerking. PM.
18 april Barneveldse krant: Ministerie hield MKZ in 1999 onder de pet
RVV en ID wijzen beschuldigingen van de hand
De vereniging Boer en Vee beschuldigt het ministerie van Landbouw ervan
twee eerdere gevallen van mkz in Kootwijkerbroek onder de pet te hebben
gehouden. De stichting baseert zich op documenten van ID-Lelystad. Het
ministerie ontkent de aantijgingen en spreekt van een storm in een glas
water. Het betreft hier datums die niet kloppen op documenten. De
vereniging “Verenigde Boeren Kootwijkerbroek”, heeft ondertussen mr. A.
Moszkowicz ingeschakeld.
18 april Algemeen Dagblad:
Pamela Hemelrijk: Heer, vergeef het hun
We stevenen op een catastrofe af. Engeland: Anderhalf miljoen runderen
zijn daar nu als tomaten doorgedraaid, en toch komen er per dag 40
nieuwe besmettingen bij. De Britse regering beschouwt dit als een succes,
want, zeggen ze, er zit nu een dalende lijn in. Ze hebben zelfs het blad
Science zover gekregen om te verklaren dat ruimen de enige
wetenschappelijk verantwoorde methode is.

Onze burgerrechten worden aan dit paniekvoetbal achteloos opgeheven:
mensen worden in hun bewegingsvrijheid beperkt; als je video-opnames
maakt van het “noodzakelijk en voortvarend”optreden van de RVV, word
je gearresteerd; en de Kootwijkerbroekers die uit protest hun dode beesten
in de bomen hangen, zijn beboet wegens illegaal vernietigen van dieren.
(Ondertussen gaat Brinkhorst verwoed door met het illegaal vernietigen
van dieren, want hij mag dat wél......
Dat is het wat ik zo angstaanjagend vind aan deze politiek: er is geen enkel
motief voor te verzinnen, behalve pure moordlust. .... je verstand staat er
bij stil.
19 april Barneveldse krant: Betogers proberen Byrne tegen te houden
Een kleine groep betogers heeft woensdag in Stroe vergeefs getracht de
weg naar het mkz-crisiscentrum te blokkeren voor Europees commissaris
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Byrne. Mevrouw Byrne bezocht de door mkz getroffen gebieden om zich
persoonlijk op de hoogte te stellen.
Verenigde Boeren Kootwijkerbroek beginnen actie.
Belangstellenden kunnen informatie krijgen. Adres p/a Grote Muntweg 9,
3774 BS Kootwijkerbroek. Tel. 06.13030662, 0342-472152. E-mail:
Vereniging-vbk@zonnet.nl
Donaties bankrekening 3007.40.026.
19 april Reformatorisch Dagblad: Niet slechts recht, maar plicht tot
verzet
SGP-senator huilt en bidt als hij ziet wat zich op de Veluwe afspeelt.
Terwijl hij het uitspreekt, schieten hem de tranen bijna in de ogen. “Dit is
ten hemel schreiend”. Sinds Holdijk afgelopen zaterdag een geruimd
bedrijf heeft bezocht weet hij het zeker: “Het beleid van Brinkhorst is
volstrekt onverantwoord”.
Het rigoureuze ruimen van tienduizenden beesten noemt de SGP-senator
“buiten alle proporties”. “Ik vind het onvoorstelbaar dat een minister zo’n
beleid verdedigt. En dat LTO-Nederland hem daarin dekt”.
Diepgaande bezwaren heeft de senator tegen de filosofie die blijkbaar
achter het beleid van de huidige landbouwminister zit. “Dat is de gedachte
dat je allerlei ongelijksoortige belangen zomaar tegen elkaar kunt afwegen.
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ons mensen niet om ziekten uit te bannen. Wij mogen wel middelen
gebruiken tot bestrijding, maar niet alle denkbare middelen. Straks hebben
we misschien inderdaad geen mkz meer, maar ook geen vee!
Staatsterreur: Wij dienen Gode meer te gehoorzamen dan mensen. Holdijk
stalt zich aan de kant van de zich tegen “staatsterreur” verzettende boeren.
Als de RVV bij mij op mijn bedrijf zou komen, zou ik zeggen: “Ik heb niet
alleen het recht, maar zelfs de plicht me te verzetten. Bij dit soort
praktijken mag je niet lijdelijk toezien”.
20 april Barneveldse krant: Het morele appèl van de melkkoe
Dick Stellingwerf is Tweede-Kamerlid voor de Christen-Unie
Het is moreel verwerpelijk wanneer het gebruik van een vaccin tegen MKZ
er per saldo toe leidt dat miljoenen gezonde dieren “moeten” worden
afgeslacht en vernietigd. Zo diep is Europa op dit moment gezonken.
Het mkz-virus verslaat zijn honderden, het Europese vaccinatieverbod zijn
miljoenen!
Brinkhorst weigert contra-expertise naar het mkz-geval in
Kootwijkerbroek. Volgens Brinkhorst bestaat er geen enkele twijfel over
het aantreffen van MKZ.
ID-Lelystad ontkent eerdere MKZ-verdenking Kootwijkerbroek.
OM beslist vandaag over onderzoek Kootwijkerbroek.
21 april Reformatorisch Dagblad: Positief pleidooi overtreft protest
(G.Roos)
Voor het eerst in de geschiedenis verzet de SGP zich in de Tweede Kamer
tegen de overheid met een motie van afkeuring tegen een zittende minister.
En met de maatschappelijke wanorde groeit in de gereformeerde gezindte
ook de vraag naar autorisatie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Waar
ligt de grens voor de actie in Kootwijkerbroek?.

Noodweer: dode kalveren opgehangen

Dat menselijk of dierlijk leven weggestreept kan worden tegen economische
belangen. Dat vind ik nog het onverteerbaarst”. De gedachte: we moeten
en zullen deze epidemie eronder krijgen, kost wat het kost. Maar het lukt

Kootwijkerbroekse huisarts D. Kroon: Als een olievlekje op de Noordzee
Negentigduizend beesten worden voor niets geruimd, zegt Kroon. “De
incubatietijd van twee tot tien dagen was al verstreken toen hier met enten
werd begonnen. De andere koeien in de stal zijn in die tijd niet ziek
geworden, de kalveren die het zouden hebben gehad, werden weer beter.
De ervaring leert dat als er ‘s ochtends één dier ziek is, ‘s middags er meer
ziek zijn en de volgende dag de hele stal ziek is. Hier is na een paar dagen
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wachten één dier ziek geworden. De rest niet. Dat is toch het bewijs dat het
virus hier niet is? Ik vergelijk de mkz-crisis in Kootwijkerbroek met een
druppel olie op de Noordzee. Die wordt eruit gehaald. Vervolgens worden
de zeevaart en visserij gestopt, de stranden worden leeg gehouden omdat
er kans is dat er olie kan aanspoelen. Die druppel is namelijk 100% olie!
Het gaat er echter niet om of het olie is, maar of het gevaarlijk zou zijn
voor de scheepvaart, de visserij en de stranden!”
Kroon verwijt minister Brinkhorst: “Als hij maar één beleidsmedewerker
had gestuurd om uit te leggen waarom er in een straal van 2 in plaats van
1 kilometer werd geruimd, hoe groot het besmettingsrisico was, of alle
kalveren van boer Theunissen antistoffen hadden, dan was het rustig
gebleven. Nu blijft het gissen”.
Ook de mobiele eenheid valt volgens Kroon het nodige te verwijten over de
aanpak van het conflict op zaterdag 7 april. “De menigte was bijna
weggepraat. De weg was bijna vrij, de RVV’ers konden lopend weg. De
plaatselijke politie was erop tegen dat de ME zou komen. Toch kwam die.
Vervolgens begon een kat-en-muisspelletje. De mensen gingen op straat
zitten. De mensen waren boos. Dat is een fase in de verwerking van slecht
nieuws..... De ME heeft de fout gemaakt de Kootwijkerbroekers als
voetbalvandalen te behandelen. Terwijl je met boeren kúnt praten. Ik dacht
dat we in Nederland een poldermodel hadden. Maar er was bij de overheid
zo’n vijandsbeeld ontstaan. De ME wilde zich niet terugtrekken omdat dat
gezichtsverlies zou betekenen”.
Volgens Kroon gaat het in de mkz-crisis niet meer om bestrijding van de
mkz, maar om de bestrijding van gezichtsverlies..... Brinkhorst zal nooit
toegeven als blijkt dat er in Kootwijkerbroek geen mkz is geweest. Maar
het kan niet (dat er mkz zou zijn geweest). Anders had het hele dorp, heel
Gelderland mkz gehad!”
21 april De Telegraaf: Rijke boerenclubs moeten zelf in buidel gaan tasten
De boerenorganisaties moeten hun reserves aanspreken om hun achterban
te steunen in de mkz-crisis. Het is toch te gek dat kleine kinderen de deuren
langs gaan om een paar centen voor de boeren te verzamelen, terwijl het bij
de boerenorganisaties barst van de fondsen met daarin een bedrag van naar
schatting één miljard gulden, aldus oud LTO-bestuurder en melkveehouder
Jan Cees Vogelaar.
Onderzoek naar vervolgen staat
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Minister Korthals (Justitie) heeft gisteren een commissie ingesteld die gaat
onderzoeken of het mogelijk is dat de staat in de toekomst strafrechtelijk
aansprakelijk kan worden gesteld. De overheid kan momenteel niet
aansprakelijk worden gesteld voor fouten. Een groot deel van de Tweede
Kamer vindt dat na rampen in Volendam en Enschede de overheid vervolgd
moet kunnen worden als er verwijtbare fouten zijn gemaakt. Het kabinet is
hiertegen. (Dat is een goede zaak. Dan gaan wij als Kootwijkerbroekers het
eerste Brinkhorst vervolgen!)
21 april Barneveldse krant: Houding Brinkhorst geen bijdrage aan
respect overheid
Dat stelt ds. W. Meijer, hervormd predikant in Kootwijkerbroek. “Minister
Brinkhorst geeft er blijk van dat hij vanuit een ivoren toren beslissingen
neemt en ervan uit gaat dat iedereen zich daar dan maar bij neer moet
leggen. Serieuze vragen, die bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer gesteld
worden, worden niet of nauwelijks beantwoord. Op zo’n manier kan de
democratie wel onder druk staan en neemt het respect voor de overheid af.
Zeker wanneer deze minister het zich veroorlooft denigrerende
opmerkingen te maken over Kootwijkerbroek. Als hij daarbij ook nog
spottende opmerkingen maakt over de godsdienstige overtuiging in ons
dorp, laat hij zich wel van zijn zwakste kant zien”, aldus ds Meijer.
Brinkhorst verstrekt onjuiste informatie aan Tweede Kamer
De minister zei dat het vaccinatieprogramma voltooid was, terwijl blijkt dat
nog verschillende bedrijven niet gevaccineerd zijn.
23 april Barneveldse krant: Veehouder luis in de pels ministerie
Veehouder H.C.v.d.Brink heeft het ministerie van Landbouw een lastig
weekeinde bezorgd
Ministerie krijgt uitbrander: Rechter staat ruimen van koeien toch toe
Van den Brink heeft uiteindelijk bij het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven de ruiming van zijn koeien toch niet kunnen voorkomen.
De woordvoerders van LNV konden tijdens de zitting niet verantwoorden
waarom de formulieren over de monsters niet klopten. Het CBB was er
bovendien niet van overtuigd dat de ziekteverschijnselen op het bedrijf van
Theunissen ook echt als MKZ aangeduid moesten worden.
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24 april: College van Beroep schorst ruimingen 25 bedrijven
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oorlog wordt, dan weet ik het niet meer”.

25 april Barneveldse krant: Den Haag is nog niet klaar met ons
Politici teleurgesteld over uitblijven reactie Brinkhorst
In Barneveld nam de gemeenteraad unaniem een motie aan, waarmee bij
minister Brinkhorst werd aangedrongen op duidelijkheid. Na een week is
van de minister nog niets vernomen, zelfs geen bevestiging van ontvangst.
Voor de Barneveldse politici is dit onacceptabel. “We hoopten dat de
minister zijn arrogante houding zou laten varen, maar we moeten helaas tot
de slotsom komen dat hij niets met Barneveld en Kootwijkerbroek heeft”.
Als het onrustig wordt, moet de minister niet gek opkijken als er rare
dingen gebeuren.
26 april Barneveldse krant: Koningin Beatrix praat met boeren in
Kootwijkerbroek
Actievoerders betuigen steun aan veehouder:
Actievoerders waren woedend op burgemeester Burgering. ME snelde met
zeven busjes toe, maar hoefden niet in te grijpen. Burgering was zijn
belofte niet nagekomen. De burgemeester liet zich niet zien. De
actievoerders wilden met hun actie steun betuigen aan veehouder H.C. van
de Brink uit Kootwijkerbroek. Zijn bedrijf is vanmorgen geruimd. De wijze
waarop dat gebeurde stuitte de demonstranten tegen de borst. Van den
Brink heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk en diefstal van vee. “Ik heb
nooit een officiële aanzegging gehad van de RVV en ook niet dat mijn
bedrijf verdacht was. Een deel van de dieren is niet gevaccineerd. Het
wordt nu
allemaal
geruimd,
zonder
d a t
e r
getaxeer
d is”.
D
e
actievoe
rders dropen
a
f
zonder dat ze
te woord
w e r d e n
gestaan.
“We worden
a l s
h o n d e n
behande
ld. Als dit
g e e n
Henk v.d. Brink als ‘luis in de pels’ van het ministerie

College van Beroep roept RVVér op matje:
Veehouder H.C.v.d.Brink heeft gisteren in Den Haag een bescheiden
juridische overwinning behaald op de RVV. De rechtelijke instantie wilde
opheldering over de ziekteverschijnselen op de boerderij van Theunissen.
De rechter besloot de RVV’er te horen die de operatie op het bedrijf van
Theunissen leidde. Van den Brink hield staande dat er nooit MKZ kan zijn
vastgesteld, onder meer omdat de periode waarbinnen de test die
uiteindelijk de doorslag gaf, slechts één dag heeft geduurd.
Theunissen: Ik heb niets te verbergen. OM onderzoekt besmetting mkz
Kootwijkerbroek
26 april Barneveldse krant: Geen nieuwe mkz-test Kootwijkerbroek
Geen nieuw materiaal voor nieuwe test
Het mkz-onderzoek in Kootwijkerbroek hoeft niet opnieuw te worden
gedaan. Dit heeft de president van de rechtbank in Den Haag vandaag
besloten. Het ministerie wil geen contra-expertise, maar kán dat ook niet.
Er zou nog te weinig materiaal voorhanden zijn.
Internet bericht: Van “Weekly Updates For Christians On The New
World Order” het volgende bericht over mkz:
zie www.mindit.netmind.com/go/1001/24024720/8806168/196/1
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Een vrouw van een Britse Parlementariër vertelde haar vrienden enkele
maanden geleden dat er een crisis aanstaande was in maart, zodat de
bevolking niet vrij kon gaan waar zij wilden. Dit vanwege mkz.
Is er méér bewijs nodig dat deze crisis opzettelijk werd voorbereid?
In Amerika heeft men een oefening gehouden in geval er mkz zou uitbreken.
Waarom? Sinds 1929 is er geen mkz in Amerika geweest?
Wat heeft de Nieuwe Wereldorde hiermee voor?
26 april Reformatorisch Dagblad: Ongeloof, onbegrip en onrecht
Begrip voor het mkz-standpunt van de PvdA, VVD en D66 is in de driehoek
Apeldoorn-Deventer-Zwolle ver te zoeken. De VVD leeft met U mee!
Gezonde koeien te ruimen! Wat een onzin. De boeren in het gebied hebben
het helemaal gehad met de politiek.
Loze beloften: Boerin Annie van Niersen uit Nijbroek heeft genoeg van loze
beloften. “Ons bedrijf is op 24 maart geruimd. De schade-uitkering zou
binnen vier weken op de rekening staan. Waar blijft dat geld? Niet om
zielig te doen. Maar we zijn gedupeerd en in de rouw”.
Kamerlid Stellingwerf belooft er de minister op aan te spreken.
Brinkhorst hekelt steun boerenverzet: Mkz-schade neemt alleen maar toe.
Brinkhorst heeft gisteren hard uitgehaald naar Kamerleden die vinden dat
er onnodig veel bedrijven worden geruimd wegens mkz. Daardoor groeit
het verzet onder boeren en dat leidt er weer toe dat het langer zal duren
voordat de mkz-crisis is bezworen.
26 april Reformatorisch dagblad: Lege stallen, volle kerken
Crisispastoraat in een turbulente periode van mkz. De hervormde
predikanten J. Niesing (Kootwijkerbroek) en A.J. van den Herik (Oene)
noemen hun werk van de laatste weken “afmattend en verrijkend”.
“De kerken raken vol en geloofsvragen leven meer dan anders”.
Ds. Niesing: Ik keur het geweld af in Kootwijkerbroek (steek het zwaard in
de schede). Maar het geweld is ook wel enigszins opgeroepen. In
Kootwijkerbroek zijn de emoties losgebarsten die niet langer ingehouden
konden worden.
Ds. V.d.Herik: Oene wil niet diezelfde negatieve publiciteit als die rond
Kootwijkerbroek. Men distantieert zich er openlijk van. Het is mij een
raadsel dat je enerzijds kunt spreken van mkz als een straf van God en dat
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je anderzijds zo opstandig reageert. Vechten dus tegen een straf van God.
Wat ons geraakt heeft, is dat de naam van God hierdoor gelasterd is.
Ds. Niesing: Ik zie mkz niet als een straf, maar als een teken waarmee God
ons bepaalt bij onze verheffing van de economie boven de ethiek. Als een
oproep tot bezinning, tot inkeer en terugkeer, als een voetstap van de
naderende Christus. We zijn meer afgeweken dan we denken. Op velerlei
terrein. Niet alleen het vee wordt aan destructie overgegeven, maar ook het
leven in de moederschoot. Dagelijks!
J.A. Kluin te Nijbroek: “MKZ wordt ons van hogerhand opgelegd”
Dieren worden als vuil in de container gegooid en vernietigd. Te erg om
over te praten. Onder boeren merk je dat niemand weet hoe het verder
moet. Ook financieel is er weinig bekend. De overheid geeft nauwelijks
voorlichting.
27 april Barneveldse krant: Ruim 80 bedrijven geruimd in
Kootwijkerbroek
Brinkhorst slaat discussie over MKZ dood.
Stellingwerf van de ChristenUnie en Marijke Vos van GroenLinks waren
woedend. Brinkhorst had hen zojuist in een debat “onethisch gedrag”
verweten in de discussie over mond- en klauwzeer.
Hoe haalden ze het in hun hoofd zich te verzetten tegen de ruiming van
gevaccineerde runderen in de driehoek? “U roept boeren op tot protest
dat geen resultaat biedt”, aldus Brinkhorst.
Vos en Stellingwerf: “Brinkhorst slaat alle discussie dood. De Kamer moet
haar mond houden en ruimen maar, is zijn credo”.
Zijn huidige beleid is voor ons niet aanvaardbaar in zijn ethische
consequenties, aldus Stellingwerf. Het is volgens hem de wereld op z’n kop
dat runderen een geneesmiddel krijgen toegediend in de vorm van entstof
en vervolgens zo snel mogelijk moeten worden vernietigd. De dieren zijn
ons als schepselen in bruikleen gegeven. Daar moet je verantwoord mee
omgaan. De Europese Commissie staat onder voorwaarden toe dat
gevaccineerd vee in leven mag blijven. Maar de minister zegt dat er geen
keus is. Hij doet nog een schepje bovenop het Europese beleid!
27 april Barneveldse krant: Theunissen wil naam via rechter zuiveren
Boer Rien Theunissen van het met mkz-besmette bedrijf aan de Kerkweg in
Kootwijkerbroek stapt, zodra hij terug is in Nederland, naar de rechter om

39

De geschiedenis van MKZ in Nederland, met name in Kootwijkerbroek

zijn naam te zuiveren en zijn toekomst zeker te stellen. Volgens hem is de
besmetting via contacten in Oene verlopen.
Koningin bezoekt Stroe, enkele boeren spreken met Koningin, waar ook
minister Brinkhorst bij aanwezig was. Gerard Broekhuizen vertelt dat de
minister hem de mond snoerde. “Laat mij eerst uitpraten“, zei ik.
Antwoorden kwamen er niet van Brinkhorst. Hij leidde de aandacht elke
keer af en begon bijvoorbeeld over Engeland waar de boeren voor het nonvaccinatieverbod zijn, waar ze volgens hem de situatie gelaten over zich
heen laten gaan. Daar zouden we volgens hem eens naar moeten kijken.
Veldhuizen: Het is een harde, een bureaucraat. Hij verschuilt zich achter de
Europese wetgeving.
Koningin Beatrix was zeer meelevend
27 april: Brinkhorst maakt Kamer monddood
28 april Barneveldse krant: SGP kwaad over onmogelijkheid ‘second
opinion’
Veehouder Henk van de Brink: “De waarheid komt nog wel boven tafel”
Al sinds de eerste twijfels over de mkz-uitbraak is Van de Brink op zoek
naar de waarheid. De waarheid is belangrijker dan mijn dieren.
De massale inzet van politie en RVV’ers (naar verluidt 350 man) blijft hem
verbazen. De werkwijze van de RVV is onbeschoft. Ze hebben de boel niet
eens ontsmet. Ook stonden er vijf deuren los, terwijl dat absoluut niet mag.
Het meest schrijnende was het telefoontje van een RVV’ER. Hij vertelde dat
mijn bedrijf niet op de lijst stond, en vroeg wanneer er kon worden geënt.
Op dat moment waren, op enkele koeien na, alle dieren al geruimd. Ik heb
een eerlijke strijd gestreden. De overheid niet. Nu moet de waarheid over
Kootwijkerbroek nog boven tafel komen. En dat zal zeker gebeuren!

7-5-2001 Ingezonden stuk. Verzoek aan diverse kranten en bladen:
Kunt U dit plaatsen? 7-5-2001 (Is geplaatst door De Boerderij)
De oplossing van het mkz-raadsel?
De zogenaamde mkz-uitbraak is volgens
diverse bronnen volledig op touw gezet door de Britse overheid. Zes weken
vóór de eerste uitbraak waren politici met hout-, kolen- en oliehandelaren
reeds aan het onderhandelen over aankopen voor de brandstapels! Het
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vooropgezette plan van de Britse overheid is, volgens de bronnen, de Britse
boeren om zeep te helpen, zodat een Pan-Europees landbouw-systeem kan
worden opgezet, door grote internationale corporaties.
Het gaat bij het zogenaamde mkz-virus om het Pan-Azië type O, wat in
Porton Down ontwikkeld en daarna verspreid zou zijn. Dit zogenaamde
virus sterft pas boven de 50 graden Celsius. Wanneer karkassen worden
verbrand, komt er nog lucht uit de longen vrij en verspreidt het “virus” zich
via de rook. Dus is verbranden de slechtste methode, of eerder een bewuste
poging tot verspreiding. In werkelijkheid zou het een soort biologische
oorlogvoering tegen de boeren zijn. De “Sunday Express” meldde dat er
een flesje met mkz werd vermist in het regeringslaboratorium Porton Down
in Wiltshire voordat de crisis begon.
Waarom maakt de Britse en Nederlandse overheid van mkz een hysterie,
als of het een catastrofe betreft? Het lijkt inderdaad een vooropgezette
pseudo-crisis, om er munt uit te slaan. Het hele maatschappelijke leven laat
men ontwrichten, doordat men als overheid in de mkz een potentiële vijand
ziet. En daarbij komt de massa-destructie van gezond vee. Deze destructiepolitiek heeft haar wortels in het middeleeuwse bijgeloof dat alle ziekten
door de mensen kunnen worden uitgebannen. Echter, het gezonde vee dat
nu wordt afgemaakt, is niet vanwege mkz, maar vanwege menselijk
ingrijpen. Van mkz genezen de meeste dieren binnen enige weken.
Maar nu komt het: De test om mkz vast te stellen staat bekend als de
“Elisa-test”. Het mkz-virus is een verondersteld virus dat nog nooit op een
foto kon worden vastgelegd, in tegenstelling tot andere virussen! Alléén uit
bijverschijnselen kan men mkz concluderen. Er is wél een foto beschikbaar
van een verondersteld mkz-virus.
Zie Internet
http://www.iah.bbsrc.ac.uk/iah_education/FMD.html
Hoe betrouwbaar is ID-Lelystad? En hoe betrouwbaar is de Elisatestmethode? Zodra men bij de Elisa-test het bloed verdunt, zijn de
testuitslagen bijna altijd negatief, zie http://www.stat.ucla.edu/cases/elisa
Het “aantonen” van mkz was dan ook een moeizame affaire voor IDLelystad, zie NRC Handelsblad:
http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2001/03/24/Vp/wo.html
Ergo, er is géén duidelijk bewijs voor het werkelijk bestaan van het mkzvirus!
De foto met daarop het veronderstelde mkz-virus is een klassiek bewijs van
een onbewezen wetenschappelijke stelling (axioma) die men als waarheid
wil zien! Wat is mkz dan wél? Het is meer een milieu-conditie, die niet aan
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enig virus valt te relateren! Maar let op! Aan dit veronderstelde virus
verdient de farmaceutische geneesmiddelen industrie miljarden! Zij maken
entstoffen om het virus te bestrijden dat niet eens bestaat, maar slechts in
de veronderstelling leeft. Zie Internet:
http://www.davidicke.com/icke/articles3/footmouth.html
Er wordt verondersteld, door Pirbright Animal Health Laboratory in
Engeland, dat er 7 typen mkz virussen zouden zijn, waartegen men 7
soorten vaccines ontwikkelde, zie Internet
http://www.iah.bbsrc.ac.uk/pid/fmd.html
Mkz en vaccinatie tegen mkz kan dus niet anders zijn dan de allergrootste
volksverlakkerij, waaraan de farma-industrie miljarden verdient, en
waarvan de overheden hun deel opstrijken. MKZ-virus berust op een
onbewezen wetenschappelijke hypothese. Zij maken ons wijs dat hun
vaccins absoluut noodzakelijk zijn. Zij hebben ons hún virus-model
opgedrongen, en wij geloofden hun axioma-leugen.
De Elisa-test levert niet het bewijs dat er een mkz-virus zou bestaan! De
autoriteiten van Pirbright geven géén commentaar, maar stellen alleen dat
de Elisa-test volkomen betrouwbaar is. Dat doet minister Brinkhorst
eveneens, door te stellen dat ID-Lelystad volkomen betrouwbaar en
gecertificeerd (door wie?) is. Vandaar dat een ‘second opinion’ steeds van
de hand wordt gewezen, want daarmee zou de “mkz-leugen” openbaar
worden. Al ons gezonde vee wordt momenteel verbrand op het altaar
(brandstapel) van de veronderstellingen der medische wetenschap. De
mythe van het mkz-virus kunt U lezen op Internet:
http://www.virusmyth.net/aids/data/cjtestfp.htm en
http://www.whatareweswallowing.com
Het is dus raar maar waar: Er bestaat géén mkz-virus! Lees het nieuwe
boek: Plague, Pestilence and the Persuit of Power, Steve Ransom, 10.90
Engelse Pound, by Credence Publications, POBox 3, Tonbridge, Kent
TN12 9ZY
UK
Het Comité
S o l a
Scri
p t u r a ,
Harskamp
erwe
g 5, 3774JN
Kootwijke
rbro
ek

Het “Mkz-virus”
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Dit zou dan de bewuste kwaaddoener zijn! Ziet er mooi en vriendelijk uit
met een pentagonale structuur.
Uit onderstaand bericht blijkt welk een waas er hangt rond het testen en
vaststellen van mkz: (NRC Handelsblad 24 maart 2001)
AANTONEN VAN MOND- EN KLAUWZEER WAS EEN MOEIZAME
AFFAIRE

'Stuur maar een hele geit' Het mond- en klauwzeervirus gedraagt zich
niet zoals Nederlandse onderzoekers gewend zijn. Het eerste geval in
Nederland was pas na eindeloos testen aantoonbaar. Wim Köhler
Het begon met een paar oude geiten in Oene die vorige week donderdag
tekenen van mond- en klauwzeer gingen vertonen. Maar pas
dinsdagmiddag was echt duidelijk dat er MKZ in Nederland heerst, dankzij
een nieuwe test. In de tussenliggende dagen trokken de virologen op het
diergeneeskundig instituut ID-Lelystad de ene na de andere test uit de kast.
De officiële testen toonden geen MKZ aan.
Ondertussen bleven in de stal waar 545 geiten en 75 mestkalveren huisden,
slechts een paar dieren ziek. Het uiterst besmettelijke virus bleek niet, zoals
wel gebruikelijk bij mond- en klauwzeer, als een vloedgolf door de stal te
stromen. Alleen oudere dieren hadden blaren in hun mond. Jonge bokjes
hadden nergens last van.
"Dat was raar, want normaal zijn jonge dieren vatbaarder", aldus dr.A.
Bianchi, hoofd van de divisie wettelijke taken diergezondheid van IDLelystad en deze dagen verantwoordelijk voor alle MKZ-tests in
Nederland. ID-Lelystad is het dierkundig onderzoeksinstituut van het
ministerie van Landbouw. "Een paar dieren hadden een heel duidelijke
'kliniek': de dieren zagen er uit alsof ze MKZ hadden", zegt viroloog
Bianchi, "maar de verspreiding in de stal wees op een ander virus en de
testuitslagen bleven onduidelijk."
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Op donderdag 15 maart kreeg het instituut in Lelystad de eerste te testen
monsters van de zieke geiten en mestkalveren uit Oene. Bianchi: "Zulke
monsters zijn postzegelgrote stukjes van de beblaarde huid die uit de mond
van de zieke dieren zijn gesneden. Normaal gesproken zit het heldere vocht
in die blaren vol virusdeeltjes."
Om een MKZ-uitbraak te bewijzen moet het virus worden aangetoond, of
de afweerstoffen (antilichamen) die besmette dieren tegen de virusinfectie
maken. Het virus is al kort na de infectie aantoonbaar. Dieren kunnen het
virus dan ook direct al verspreiden en daardoor andere dieren besmetten
voordat ze zelf zichtbaar ziek zijn. Bianchi: "Na een dag of vijf begint de
afweer op te lopen en worden de afweerstoffen aantoonbaar."
Het Office International des Epizooties in Parijs bepaalt welke tests
betrouwbaar genoeg zijn om onheil over een land af te kondigen. De snel
uitvoerbare antigeen- ELISA-test die binnen een paar uur uitsluitsel geeft
en een vaak dagen durende virusisolatie zijn aangewezen om het virus aan
te tonen. De aanwezigheid van afweerstoffen in het bloed van een dier
wordt met een virus-neutralisatietest bewezen.
"Stuur maar een hele geit, zei de patholoog vrijdag toen bleek dat de eerste
ingestuurde monsters onbruikbaar waren." Zo vat Bianchi de teleurstellende
gang van zaken op donderdag samen. De snelle ELISA gaf geen virus aan.
Alleen de controleputjes in de platen met 96 kleine reactievaatjes kleurden
aan. In de putjes waar het monster zat was de vereiste kleuromslag niet
duidelijk genoeg. En de virusisolatie mislukte doordat de celkweek waar
het virus in moest groeien meteen afstierf nadat de monsters waren
opgebracht. De monsters waren toxisch voor de cellen. Vrijdag arriveerde
de gedode geit. Bianchi: "Voor de patholoog was die geit een
schoolvoorbeeld van een dier met MKZ, maar de epidemiologie van de
ziekte op de boerderij in Oene sprak MKZ nog steeds tegen. En de ELISAtest was opnieuw negatief. Samenvattend koesterden we op vrijdag nog
steeds een zware verdenking dat het MKZ was, maar zeker wisten we niets.
Het wachten was op de virusisolatie."
Op zaterdag was duidelijk dat er virus groeide in de cellen in de
kweekbakjes van de virus-isolatietest. Bianchi: "Dat zie je doordat er
gaatjes vallen in de monolayer van cellen op de bodem van het
kweekschaaltje. Er gingen cellen kapot. Maar weer: het groeipatroon leek
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volgens de deskundigen niet op mond- en klauwzeer. We hebben ook nog
met de elektronenmicroscoop gekeken, maar ontdekten geen MKZ-virus.
En je moet in deze gevallen toch wel heel zeker weten dat het geen ander
virus is. Er zijn zeker twee andere minder schadelijke virussen die bij
geiten ook blaasjes in de mond kunnen veroorzaken. We hielden het op een
zware verdenking."
Minister Brinkhorst schreef daarover dinsdag aan de Tweede Kamer:
"Hoewel MKZ niet waarschijnlijk was heb ik op (zaterdag) 17 maart het
besluit genomen het betreffende bedrijf te ruimen."
Zondag sloeg de stemming om. Toen kwam een ID-Lelystad-virologe terug
van een werkbezoek naar het Britse MKZ-expertisecentrum. Bianchi: "Zij
zei dat het virus in Britse schapen ook zo'n langzame verspreiding heeft. Zij
had ook gehoord op welke celsoorten dit virus in de viruskweek beter
groeit. Wij gebruiken vanouds een cellijn van varkensniercellen. Maar er
zijn ook andere celsystemen om het MKZ- virus in te kweken. Die hebben
we hier in de vriezer liggen." Nieuwe viruskweken werden ingezet. De
verspreiding van de ziekte in de stal in Oene werd met andere, meer Britse
ogen bekeken. Maar meer dan een zware verdenking had Lelystad nog
altijd niet te melden. Bianchi: "We hebben doorgezet met alles wat we
hadden." (om tóch maar mkz te kunnen vaststellen!!!! PM)
Minister Brinkhorst versoepelde maandag het veevervoerverbod,
uitgezonderd het gebied rond Oene. De patholoog meldde nog diezelfde
dag dat hij het virus gevonden had. Virusspecifieke kleurreacties toonden
het aan op de microscopische coupes die hij van beblaarde huid van de
zieke dieren had gemaakt. En er werden PCR-tests gedaan. In een PCRtest op een virus wordt een stukje van het genetisch materiaal, als het in een
monster aanwezig is, honderdduizenden keren gekopieerd, zodat het
detecteerbaar wordt. Het MKZ-virus draagt zijn erfelijke eigenschappen op
één molecuul RNA. Bianchi: "Zowel het blaarvocht als het materiaal uit de
coupes en de virus-isolatietest waren in de PCR knalpositief." (eindelijk,
gelukkig zou je gaan denken! PM)
Nadeel van deze nieuwe PCR-test en van de kleurreactie op de coupes is
dat ze nog niet als een diagnostische test door het Office International des
Epizooties zijn geaccepteerd. Positieve uitslagen moeten later bevestigd
worden met goedgekeurde tests. Bianchi: "Het grote gevaar van PCR is
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verontreiniging met RNA van onze eigen Lelystad- MKZ-virusstammen. In
het lab gebruik je voortdurend virus als controle voor de kwaliteit van je
tests." Van het stukje virus- RNA dat in de PCR-test was vermenigvuldigd
moest daarom de genetische code worden ontrafeld.
Bianchi: "Dinsdagmiddag wisten we dat het stukje in de PCR-test
vermenigvuldigde virus- RNA maar voor 87 procent gelijk is aan onze
laboratorium- MKZ-stam, maar er was een overeenkomst van 98 procent
met de Japanse stam waarvan bekend is dat hij nu in Groot-Brittannië de
uitbraak veroorzaakt." Die virusstam O/JPN/2000 (een virustype O dat
vorig jaar in Japan is geïsoleerd) heeft in Groot-Brittannië inmiddels vele
licht afwijkende nakomelingen met namen als O/UK/2001/Essex en
O/UK/2001/Devon. Ook Oene kan nu een plaats krijgen in de groeiende
stamboom van MKZ-virusvarianten.
"Dinsdagmiddag stonden we op het punt om MKZ te melden. Toen kwam
de melding uit Olst en was het meteen duidelijk. Daar hoefde de dierenarts
alleen maar te kijken om te weten dat het raak was." Dinsdagnacht om half
een arriveerden bloed- en blaarmonsters van de koeien uit Olst in Lelystad.
Om half vier was met de ELISA-tests virus aangetoond in de
blaarmonsters. Bianchi: "Toen was er officieel MKZ in Nederland."
Van de geiten en kalveren in Oene werd pas donderdag, een week nadat de
eerste ziekteverschijnselen werden gemeld, de diagnose MKZ officieel.
MKZ-websites:
www.oie.intaleffgroup.com/avisfmd en: www.maff.gov.uk
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Weer Kamervragen over test-uitslagen
Het ontbreken van antilichamen in de bloedmonsters op basis waarvan er
mkz is vastgesteld in Kootwijkerbroek, is voor de SGP aanleiding
Kamervragen te stellen over dit onderwerp.
In geen van de ruim 80 monsters die genomen zijn bij de kalveren op het
bedrijf van Theunissen zijn anti-lichamen van het mkz-virus aangetroffen.
Het virus zélf is volgens het ministerie wél aangetoond. Dat de overheid
ondanks het ontbreken van anti-lichamen en het afwijkende ziekteverloop in
de stallen van Theunissen toch besloot tot een massale preventieve ruiming,
verbaast de fractie. “Was in dit geval het doden van uitsluitend stalgenoten
niet voldoende geweest?” zo wordt aan de minister gevraagd.
Viroloog S. Barteling, een expert op het gebied van MKZ, liet deze krant
eerder weten dat het ziekteverloop op het bedrijf een “onwaarschijnlijk”
karakter heeft. Om die reden trok hij bij het Openbaar Ministerie aan de
bel, dat momenteel onderzoek doet naar mogelijke frauduleuze praktijken
met bloedmonsters. Barteling kan het ministerie ook niet volgen in het
besluit tot een preventieve ruiming van 229 bedrijven. Als het virus zich
verspreid had in Kootwijkerbroek dan was dat zeker gebeurd bij de andere
kalveren in de stallen van Theunissen en op het nevenbedrijf in Ede.
Ir. B.v.d.Vlies zegt zich al wekenlang te verbazen over de mkz-uitbraak in
Kootwijkerbroek. “Dat er geen tweede geval is bijgekomen, is uiteraard
goed, maar het is wel vreemd in Nederland”. Naast de vraag over de antilichamen wil de SGP ook van de minister weten waarom ID-Lelystad “niet
voldoende materiaal bewaard” heeft en op welke datum “het resterende
materiaal teloor is gegaan” en waarom de minister dit niet eerder heeft
kunnen melden.

www.minlnv.nl
Wanneer U wilt weten hoe een Elisa test werkt, zie :
www.supercolostrum.com/colostrum/Information/information9.htm
28 april Barneveldse krant: Bezwaar tegen ruimingen afgewezen
Het CBB heeft vrijdag bepaald dat praktisch alle ruimingen in
Kootwijkerbroek en de driehoek Apeldoorn-Zwolle-Deventer kunnen
doorgaan. Het ministerie van Landbouw heeft volgens de rechter voldoende
redenen genoemd om niet op zijn besluit tot doding van deze dieren te
hoeven terugkomen.
2 mei Barneveldse krant: Ontbreken anti-lichamen wekt verbazing

3 mei Barneveldse krant: Oproep burgemeester Kamerleden te ‘bestoken’
“Magere steun aan boeren beschamend”
Burgemeester W.A. Burgering vindt het “beschamend” dat het ministerie
van Landbouw geen toezeggingen heeft kunnen doen over compensatie van
de vervolgschade in verband met mkz-crisis.
“Dit is een miljardenzaak. Je kan deze sector niet in de kou laten staan”. De
VVD riep de burgemeester op te ‘knokken’ in Den Haag.
4 mei Reformatorisch Dagblad: Mkz-schade Friesland bedraagt 80 miljoen.
Het Britse ministerie van Landbouw heeft gisteren bekend dat tot nu toe 2,4
miljoen dieren zijn gedood en nog 59.000 moeten worden vernietigd. En
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ongeveer 100.000 andere dieren moeten nog worden afgemaakt. In totaal
telt Engeland sinds 20 februari 1550 uitbraken van mkz.
4 mei Barneveldse krant: Uitgebreide rapportage rellen
Burgemeester W.A. Burgering heeft de commissie bestuurlijke zaken een
uitgebreide evaluatie toegezegd van de gang van zaken in Kootwijkerbroek
rond mkz.
De leden van de commissie hebben weinig vertrouwen meer in de minister
van Landbouw. “Van deze minister hebben wij niet veel te verwachten”,
verwoordde J. Post (CDA) de gevoelens.
SGP H. Brons ging verder. Verbitterd sprak hij over het “onrecht dat
Kootwijkerbroek is aangedaan”, en het wanbeleid van deze minister.
4 mei Algemeen Dagblad: Noodfonds voor mkz-boeren
De vinders van het buisje (het geheimzinnige reageerbuisje dat achter een
straatnaambord was verstopt) brachten het buisje persoonlijk naar IDLelystad. Daar werden ze naar eigen zeggen ‘niet netjes’ behandeld. “Ze
zijn als een stelletje boeven behandeld”, zegt Hazeleger. “Ze werden door
drie rechercheurs overdonderd en daarna in een klein hokje gestopt. Zo ga
je toch niet om met mensen die misstanden aan de kaak willen stellen?”
5 mei Barneveldse krant: Uit protest tegen mkz-beleid: SGP-senator mijdt
Oranjehuwelijk
SGP-fractievoorzitter Holdijk uit de Eerste Kamer zal niet aanwezig zijn bij
de kerkelijke inzegening van het huwelijk van prins Constantijn en
Laurentien Brinkhorst op 19 mei. De SGP-politicus wil daarmee
voorkomen dat hij de hand moet schudden van Laurentiens vader, minister
Brinkhorst van Landbouw.
Holdijk, die zelf middenin het door mkz getroffen gebied woont, houdt
Brinkhorst verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden dieren in
verband met de mkz-epidemie. “De manier waarop dieren onnodig onder
verantwoordelijkheid van minister Brinkhorst worden afgemaakt, vind ik
echt verwerpelijk’, aldus Holdijk in zijn brief aan koningin Beatrix en prins
Claus.
(Moed en wijsheid toegewenst heer Holdijk! U laat tenminste zien nog een
principe erop na te houden! PM)
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5 mei Barneveldse krant: “Overheid krijgt meer de schuld dan God”
Predikanten in Kootwijkerbroek besteden veel tijd aan pastorale zorg voor
de getroffen boeren.
“Opstandigheid tegen God kom ik eigenlijk niet tegen. De overheid krijgt
meer de schuld dan de Heere”. En: “Hoever ga je als christen in je verzet
tegen een overheidsbeslissing die je niet kunt billijken? Ook dat is een
geloofsvraag”.
8 mei Barneveldse krant: Veehouder maakt persoonlijk einde aan
verdachte status
Als het ministerie van Landbouw het niet doet, doe ik het zelf wel. Dat was
de gedachte van veehouder D. Rozeboom toen hij onlangs hoogst
persoonlijk een einde maakte aan de verdachte status van zijn bedrijf. Er
waren wat snotneusjes. De RVV werkte nog al langs elkaar heen. De
slotsom van Rozeboom is, dat wat RVV betreft de efficiëntie,
nauwkeurigheid en communicatie een dikke onvoldoende heeft. Maar de
veehouder heeft nog een verklaring voor de vreemde gang van zaken. “Ik
heb de indruk dat ze naast Theunissen dolgraag een tweede geval van mkz
in deze regio hebben gewild. Ze hebben gezocht, maar niet gevonden...”.
9 mei Barneveldse krant: Tweederde van dieren in mkz-gebied geruimd,
aldus minister Brinkhorst. Tot dusver zijn er 1100 bedrijven geruimd
waarbij 190.000 dieren werden gedood. De komende tijd moeten van de
bedrijven van 1800 veehouders, onder wie veel hobbyboeren, nog 90.000
dieren worden geruimd. (Dus 280.000 dieren bij elkaar).
EU heeft voor bse en mkz 5,3 miljard nodig
Exportverbod Nederlands vlees vrijwel opgeheven. Brinkhorst meldde
dinsdag ook dat tot dusver op 1100 bedrijven 190.000 dieren zijn geruimd.
Dit betekent dat tweederde van het aantal dieren is afgemaakt. De komende
tijd moeten van de bedrijven van 1800 veehouders, onder wie veel
hobbyboeren, nog 90.000 dieren worden geruimd. Eind mei is dit voltooid,
verwacht de minister.
(In totaal worden er dus 280.000 dieren afgemaakt in ons land, als of het
ongedierte betrof. PM)
Provincie steekt zes ton in herstel mkz-gebieden
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Minister Brinkhorst: “Besmetting vroeg door veehouder onderkend” (dus
een pluim! PM)
“In Kootwijkerbroek is de infectie in een vroeg stadium door de veehouder
onderkend. In combinatie met een strikte bestrijdingsaanpak, heeft dit zeker
bijgedragen aan het feit dat het aantal besmettingsgevallen beperkt is
gebleven”.
Dat is de “logica” van Brinkhorst. PM.
9 mei Terdege: Oud-veearts Hofland over het mysterie van mkz. “Het
getuigt van hoogmoed te denken dat wij de mkz wel naar onze hand
kunnen zetten”. De oud-veearts vindt het ethisch onverantwoord en God
onterend hoe er met klinisch gezonde dieren wordt omgegaan. “Dat is voor
mij onverteerbaar”.
10 mei Barneveldse krant: MKZ-crisiscentrum opgeheven “Ga naast
elkaar staan en laat elkaar niet vallen”, zo werd de getroffen boeren op
het hart gedrukt door burgemeester W.A. Burgering
Kwart Britse gevallen MKZ ‘vals alarm’
Bij zo’n 450 van de 1573 ‘officiële’ Britse MKZ-gevallen is er na
bloedtests gebleken dat er geen sprake is van besmetting met mkz. In meer
dan 30% van de bevestigde gevallen is er sprake geweest van vals alarm.
De berichten hebben tot woedende reacties geleid bij Britse boeren. Die
hebben meer dan 2 miljoen dieren ‘geruimd’ zien worden sinds eind
februari mkz werd vastgesteld.
Het ministerie verdedigt zich door te zeggen dat het de uitslagen van de
bloedtests niet kon afwachten omdat snel optreden geboden is om verdere
verspreiding van MKZ te voorkomen.
(En daarbij hebben de boeren zich dan neer te leggen! PM)
ID-Lelystad krijgt extra ISO-controle, na klacht over Kootwijkerbroek.
Aanleiding voor het onderzoek is een klaagschrift van Kootwijkerbroeker
P. Waarde, die een waslijst aan vragen heeft opgesteld met betrekking tot
de testrapporten van de bloedmonsters op basis waarvan in
Kootwijkerbroek 229 bedrijven zijn geruimd. De testrapporten zijn
vrijgegeven na een gerechtelijke procedure.
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11 mei Algemeen Dagblad: MKZ-tests in Lelystad onder loep: klachten
over werkwijze van laboratorium
Twee controle-instanties stellen een onderzoek in naar de mkz-test van IDLelystad in verband met de uitbraak Kootwijkerbroek. De Raad van
Accreditie (RvA) en Det Norske Veritas (DNV) hebben grote twijfels over
de deugdelijkheid van de laboratoriumtest.
Barteling vond dat er virologisch gezien vreemde zaken in de rapporten
stonden. Aan de uitslag zelf twijfelt hij niet. Het verhaal van ID-Lelystad
vond hij niet helemaal doorzichtig..
12 mei 2001 Barneveldse krant: Stichting MKZ Kootwijkerbroek officieel
opgericht.
Bijna 100 miljoen in MKZ-noodfonds (Dus kunnen de boeren er straks
lekker warmpjes bijzitten. Of niet soms? PM)
Maar ................onderzoek naar mkz-uitbraak Kootwijkerbroek is in volle
gang: “Hoe meer je weet, hoe harder het stinkt”.
Dat er iets niet in de haak is met de uitbraak van mkz in Kootwijkerbroek,
is bijna gemeengoed onder Kootwijkerbroekers en vele andere inwoners
van de gemeente Barneveld. De waarheid is weliswaar nog niet boven tafel,
maar wie denkt dat de gemeenschap het hoofd in de schoot heeft gelegd,
zit er volledig naast. Verenigingen, stichtingen en particulieren gaan
onverminderd door in hun strijd om de onderste steen boven te krijgen.
Elke dag komen er weer nieuwe feiten aan het licht. En hoe meer je weet,
hoe harder het stinkt!
De Vereniging Boeren van Kootwijkerbroek: Maar voorlopig stelt
Schreuder vast dat de VBK ervan overtuigd is dat de besmetting op het
bedrijf van Theunissen geen normale mkz-uitbraak was. Dat deze
veehouder zijn eigen veearts “voorbij gelopen” is toen er op zondag 25
maart besloten werd het bedrijf te ruimen op basis van “zwaar verergerde
verschijnselen”, is voor de VBK een belangrijke aanwijzing dat er iets niet
pluis is. “Dat die veearts niet op de hoogte is gesteld, is onbegrijpelijk”.
Ook de grote weerstand bij het testlaboratorium in Lelystad, de RVV en het
landbouwministerie zeggen volgens Schreuder genoeg: “Ze hebben niets
kunnen doen om de rust in het gebied te doen weerkeren”.
Een strijdlustige Mevr. Trudy van Tuyll van Serooskerken: “Dit stinkt
allemaal zo gruwelijk. Je houdt het niet voor mogelijk”.
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14 mei Barneveldse krant: Barteling verwijt OM traagheid in onderzoek
Kootwijkerbroek
Barteling heeft vernomen dat bepaalde personen die mogelijk een cruciale
rol hebben gespeeld in de zaak nog steeds niet zijn verhoord. “Als je
onderzoek doet naar zo’n zaak, moet je er bovenop springen en mogelijk
betrokkenen verhoren op het moment dat de zaken nog vers in het
geheugen li9ggen. Ik verbaas me daarover”. Barteling sluit niet uit dat OM
van hogerhand wordt tegengehouden tot de ruimingen achter de rug zijn.
De viroloog blijft bij zijn standpunt dat Kootwijkerbroek “waarschijnlijk
geen echte uitbraak” is geweest. Die vaststelling is ondermeer gebaseerd op
het gegeven dat ID-Lelystad uit slechts één monster een “zwak positieve”
uitslag heeft weten te halen, dat er nergens anti-stoffen zijn aangetroffen en
dat het ziektebeeld in de stallen “zeer merkwaardig” was.
15 mei Barneveldse krant: Laatste ruimingen in Kootwijkerbroek
In het dorp zijn ruim 80.000 dieren afgemaakt.
Naar de mkz-besmetting loopt nog een justitioneel onderzoek.
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17 mei Reformatorisch Dagblad: Brinkhorst gaat gewoon door met
ruimen van vee
Hij laat zich niet van de wijs brengen door het openbaar worden van een emailbericht van een medewerker van ID-Lelystad, die zijn twijfels
uitspreekt over de ruimingen. Brinkhorst gaat onderzoeken wat de man
bedoelde met “het nivcau van kleuterschool”. Er is nooit enige druk op het
laboratorium uitgeoefend om bepaalde onderzoeksresultaten te verkrijgen.
17 mei Barneveldse krant: ID-Lelystad legde onjuiste verklaring af
ID-Lelystad heeft onjuiste verklaringen afgelegd in rechtszaken waarbij
boeren het afslachten van gevaccineerd vee probeerden te voorkomen. Dat
stelt de internationaal erkende viroloog Paul Suttermoller in een brief aan
drie advocatenkantoren die de belangen van boeren behartigd hebben bij
onder meer het College van Beroep in Den Haag.
De drie bekende virologen poneerden de stelling dat ruimen van gezond
vee om mkz te bestrijden wetenschappelijk onverantwoord is.
Laboratoriumhoofd A. Dekker zou graag een andere aanpak zien.

16 mei Barneveldse krant: ID-Lelystad twijfelt ook aan ruimingen
Naar aanleiding van kritiek van drie mkz-deskunidgen, waaronder S.
Barteling, heeft afdelingshoofd A. Dekker van ID-Lelystad aangegeven
achter deze kritiek te staan. Dekker verzond een e-mail aan M. de Jong,
professor op de universiteit van Wageningen waarin volgens
actualiteitenrubriek Nova letterlijk staat dat deze mkz-deskunidgen in de
visie van Dekker “helaas gelijk” hebben.
Verder zou Dekker het volgende hebben geschreven: “Helaas hebben we de
laatste jaren erg toegegeven aan de vraag van de klant, LNV en oplossingen
aangedragen die het niveua van de kleuterschool niet ontstijgen”.
GroenLinks-Kamerlid Vos gaf vandaag aan een spoeddebat te willen om de
minister opheldering te vragen.
Brinkhorst: MKZ nog altijd niet meester
Nederland heeft rond de 26 besmettingsgevallen tot dusver 230.000 dieren
geruimd. In noord-oost Veluwe volgen nog 50.000 dieren, waarvan een
groot deel kalveren. Dat Nederland de mkz lijkt te bedwingen door
ruimingen, maakt het pleidooi voor vaccinatie echter niet sterker, aldus
Brinkhorst.

17 mei Algemeen Dagblad: Brinkhorst:Viroloog beetje dom
Hoofd mkz-laboratorium trekt boetekleed aan.
Een beetje dom, zo omschrijft minister Brinkhorst de kritiek van het hoofd
van het mkz-laboratorium in Wageningen (onderdeel van ID-Lelystad), de
viroloog dr. A. Dekker.
18 mei Barneveldse krant: Kootwijkerbroekers ‘goed gesprek met RVVdirecteur’
Crisisleider Van Hierden over twijfels bij mkz-uitbraak, rellen, hulp
en toekomst veehouders
“wat bij ons is gebeurd, is niet normaal. En dan bedoel ik wat betreft het
ziekteverloop van mkz, de aanpak van de overheid, de opstelling van de
landbouworganisaties en niet te vergeten de enorme spaningen bij de
bevolking. Dat laatste heeft jammer genoeg heel verkeerde dingen in de
mens naar boven gehaald, waardoor er zaken zijn gebeurd, die niet hadden
mogen gebeuren”.
Van Hierden neemt het de mensen niet kwalijk dat ze verzet pleegden. “Het
gebeurde in een wanhoopssituatie. Maar het ging wel veel te ver. Het was
totale hysterie. Je mag het leven van anderen niet in gevaar brengen. Ook
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niet dat van RVV’ers, want die moesten hun werk doen. Ik hoop dat
inmiddels iedereen het ermee eens is dat die rellen op zaterdagavoind beter
niet hadden kunnen gebeuren. Het heeft ons dorp veel negatieve publiciteit
opgeleverd”, stelt de crisisleider, die de rellen zelf heeft gezien, maar niet
heeft meegedaan.
(Blijkens verschillende ingezonden brieven in diverse bladen zijn er velen
het er niet mee eens dat de rellen “beter niet hadden kunnen plaatsvinden”.
De schuld ligt niet bij de actievoerders, niet bij de bevolking!
De schuld ligt bij de Overheid, bij degene die de ME opdracht heeft
gegeven om zich in Kootwijkerbroek te laten zien, en tenslotte daar tot de
aanval over te gaan. Toen brak de volkswoede los. De ME had zich
absoluut niet in Kootwijkerbroek moeten laten zien! Zie stuk van Jan Kas
“Gezag en Macht”. De Overheid en de ME zijn volledig verantwoordelijk
voor de rellen. En niet de bevolking. Kootwijkerbroek en haar actievoerders
verdienen juist een pluim. Zij hebben het niet gepikt noch geslikt dat de
Overheid op déze wijze haar zin wilde doordouwen, met geweld! Dat werkt
niet, zeker niet in Kootwijkerbroek, waar de mensen nog eenvoudig en
eerlijk willen leven en werken. Dat moet de Overheid maar doen bij de
voetbalstadions en achterbuurten in de grote steden, maar niet in
Kootwijkerbroek.
Kootwijkerbroekers, laat U geen stigma opdrukken, noch een vals
schaamtegevoel aanpraten door vreemden, en zeker niet door Uw eigen
mensen! Wij Nederlanders hebben al véél en veel teveel geslikt van onze
Overheid, en vandaar zijn wij geruisloos door hen verkocht aan de EU. En
nu zitten wij met de gebakken peren! PM)
19 mei Barneveldse krant: Brinkhorst versoepelt verboden rondom
Kootwijkerbroek (eindelijk durft hij. PM)
Alle maatregelen tegen mkz rond de Friese dorpen Eee en Anjum worden
in de nacht van vrijdag op zaterdag opgeheven, omdat uit de laatste
onderzoeken definitief is gebleken dat in het gebied geen mkz meer
voorkomt.
In het Verenigd Koninkrijk (Engeland) is donderdag (warempel) een
overwinning in de mkz-crisis behaald. Voor het eerst in drie maanden werd
geen geval van de zéér besmettelijke ziekte ontdekt, meldde de BBC. (Het
ruimen van gezond vee heeft toch maar goed geholpen! PM)
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‘Overheid maakte te groot drama van afsluiting Veluwe’
Dat zegt C. Hoogeveen, directeur van Bilderberg hotel ‘t Speulderbos.
Zelfs de commissaris van de koningin heeft in de media geroepen dat de
Veluwe op slot zat. Dat doet geen recht aan de waarheid, zegt Hoogeveen.
21 mei Reformatorisch Dagblad: Beetje dom
Brinkhorst heeft op een christelijk gymnasium gezeten en sporeekt daar
graag over. Ook in debatten in de Kamer koketteert hij vaak met zijn
achtergrond: zowel met het christelijke als met het gymnasiale. Latijnse
uitdrukkingen, Engelse of Franse gezegden: Brinkhorst mengt ze gaarne
door zijn quasi-filosofische betogen.
Ook zijn bijbelkennis mag de Nederlandse landbouwminister graag tonen.
Naar Kamerleden die een wat al te gemakkelijke oplossing voor een
bepaald probleem voorstellen: “U kunt dat wel zeggen, maar zoiets komt
natuurlijk niet als manna uit de hemel vallen”. En over de functionaris van
ID-Lelystad: “Deze man mag dan nu kritiek hebben op het mkz-beleid,
voorheen heeft hij onze aanpak door dik en dun gesteund. Blijkbaar kijkt
hij nu als een Paulus naar de ontwikkelingen die hij voorheen als een
Saulus bezag”.
Nederland wellicht eind juni mkz-vrij (dat is vlug! PM)
Directeur P. Cloo van RVV verwacht dat de gebieden rond Oene en
Kootwijkerbroek op zijn vroegst eind juni mkz-vrij kunnen worden
verklaard. Dé les die zijn organisatie uit de mkz-crisis moet trekken, is dat
de communicatie richting veehouders beter kan.
De RVV-directeur heeft vorige week gesproken met een delegatie van het
bestuur van de Stichting MKZ-gedupeerden Kootwijkerbroek. “Die mensen
zijn nog steeds triest voor wat betreft het in hun ogen onnodig ruimen van
gezond vee. Maar voor het fysieke geweld en de bedreigingen van mijn
mensen hebben zij hun excuses aangeboden. Dat is een heel goed signaal
richting onze organisatie”.
Ede: Nog steeds verdachte MKZ-gevallen. Nog altijd leven enkele agrariërs
in de gemeente Ede in onzekerheid over mkz. Ze hebben nog steeds niet de
officiële uitslag gehoord of hun bedrijf wel of niet mkz-vrij is. Wethouder
Rob Spiegelenberg zegt het onbevredigend te vinden dat het allemaal zo
lang duurt. “Langzamerhand heb ik het gevoel dat het allemaal niet zo
dreigend is als wij enkele weken geleden dachten”.
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22 mei Barneveldse krant: Kerkdienst op boederij uit protest tegen
doden gezond vee
Op de boerderij van veehouder Wiegman uit Heerde begint 24 mei een
‘permanente kerkdienst’. Voorganger is ds. J. Bok uit Vaassen, een van de
oprichters van de Stichting Boer en Vee.
De ‘eredienst voor mensen en dieren’ is een protest tegen het ruimen van
gezonde dieren op het bedrijf van Wiegman.
Wetboek van strafrecht art. 145/146 verbiedt het hinderen of verstoren van
kerkdiensten.
De dominee spreekt in de verklaring zijn afschuw
uit over het beleid van minister Brinkhorst, dieren
die tegen mkz zijn ingeënt alsnog te vernietigen.
Het in leven laten van deze dieren zou de
vleesexport van Nederland te veel schaden. “Zo’n
rechtsorde druist in tegen mijn geweten. Ik kies
voor een verbondenheid met mijn dieren die leven
van dezelfde lucht die ik inadem. Mijn dieren zijn
door dezelfde Schepper geschapen, en zij zijn aan
mij toevertrouwd in goede en slechte tijden”, aldus de dominee.
Brinkhorst ergert zich aan beledigingen op internet
De minister wordt persoonlijk aangevallen. Brinkhorst vindt het wel goed
dat de discussie hard wordt gevoerd, maar vindt het onbegrijpelijl dat de
vereniging tot Bescherming van Dieren de persoonlijke beledigingen niet
van de website haalt.
Dinsdag 22 mei Barneveldse krant: CPB raamt schade mkz-crisis op 3
miljard gulden
MKZ-aanpak onnodig rigoureus
Ondanks optimisme over beteugeling virus laken deskundigen ruimen vee
het mkz-virus lijkt beteugeld. Al een maand is er geen nieuwe uitbraak
meer gemeld. Deskunidigen zijn dan ook optimistisch, maar houden wel
een slag om de arm. “Je weet het nooit”. Was de rigoureuze aanpak van
minister Brinkhorst om de besmettelijke veeziekte een halt toe te roepen
effectief?
Barteling gruwt van de harde aanpak. Het beleid was onnodig rigoureus.
Moet je eens zien hoeveel bedrijven in totaal zijn geruimd? Prachtige
dieren met oude bloedlijnen zijn nu opgeoferd aan de exportbelangen. En
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wat te denken van het enorme leed voor al die boerengezinnen. Nee, deze
aanpak sloeg nergens op! Het was als het wild om je heen schieten met een
mitrailleur. Het massale ruimen geeft aan dat je nietin staat bent om met
enige intelligentie iets te controleren. Volgens Barteling had Brinkhorst uit
het falen van de Britse aanpak de les moeten trekken dat het met preventief
ruimen niet gaat.
25 mei Barneveldse krant: Ruimingen wegens mkz zijn afgerond
Naar schatting zijn 260.000 runderen, varkens, schapen en andere
eenhoevige dieren afgemaakt. De dieren bevonden zich op circa 2500
bedrijven.
Driehonderd kerkgangers waren bij protestdienst Heerde. Dominee J. Bok
probeerde tevergeefs via een marathonkerkdienst het ruimen te voorkomen.
25 mei de Volkskrant: Het Complot van Kootwijkerbroek
Wie je ook spreekt in Kootwijkerbroek, één ding staat voor iedereen vast:
äls er al MKZ was, is het bewust gebracht. In het christelijke dorp gonst het
van roddel en achterklap. Geruchten zijn er genoeg, ongerijmdheden ook.
Maar bewijzen? “Wij zoeken naar de waarheid.”
Uit een interview met Henk van den Brink kwam naar voren dat er kort
voordat hier MKZ uitbrak, een koerier die op weg was van Oene, de plaats
waar MKZ was uitgebroken, naar het onderzoeksla in Lelystad, onderweg
een pakketje heeft afgeleverd in Kootwijkerbroek. Wie was de afzender?
Welk koeriersbedrijf?
Twee maanden na de MKZ-rellen is Kootwijkerbroek nog altijd in de ban
van HET GROTE COMPLOT.
Het merkwaardige ziekteverloop onder de kalveren van Theunissen:
Op 20 maart meldt kalvermester Theunissen aan de dierenarts dat een paar
kalveren het sinds een week ‘minder doen’. Op 25 maart wort het bedrijf
besmet verklaard, een dag later wordt het geruimd. Het gekke is dat het
uiterst besmettelijke mkz-virus dat zich door de lucht over kilometers
afstand kan verplaatsen, minstens twee weken in de stal van Theunissen
moet hebben rondgewaard, en maar slechts één kalf heeft aangestoken.
Onmogelijk, zeggen de veeboeren.
Ongewoon inderdaad, aldus Lelystad, maar niet onverklaarbaar. ‘We
hebben te maken met een bijzonder virus, dat zich blijkbaar niet snel
verspreidt onder de runderen’. (En zo praat men zich er weer uit! PM)
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De plaatselijke dierenarts Jim Bakker heeft zijn twijffels. Hij was ervan
overtuigd dat er géén mkz was bij Theunissen. Toen de RVV op zondag
een telefoontje kreeg om naar Theunissen in Kootwijkerbroek te gaan, riep
men dierenarts Bakker er niet bij. ‘Dan denk je toch wat ze te verbergen
hebben”.
Wat ieders verwondering wekt is dat Theunissen, die normaliter zelden de
dierenarts liet komen, keer op keer bleef aandringen dat er iets was met zijn
kalveren, ook toen de dierenarts en de RVV nog niets konden ontdekken.
Drie dagen voordat mkz werd vastgesteld, stelde Theunissen al voor zijn
dieren preventief te ruimen, volgens betrouwbare bron!
26 mei Barneveldse krant: Massahysterie mkz vertekent waarheid
Algemeen directeur Dirk Duijzer LTO-Nederland.
“Mensen willen een romantisch beeld hebben van de land- en tuinbouw met
koeien in de wei. Dat is goed, maar niet alles moet op een hoop worden
gegooid. De mkz heeft de afgelopen tijd tot massahysterie bij het grote
publiek geleid. Hierdoor is een vertekend beeld ontstaan van de werkelijke
problemen in de landbouwsector. Er is sprake van “een hele foute
perceptie, want over heel veel feiten is oppervlakkig heengelopen”.
Melkveehouders konden het nog weleens minder moeilijk hebben dan het
publiek wellicht denkt.
Afgemaakt vee moet worden opgegraven
Karkassen wegens mkz afgemaakt vee moeten worden opgegegraven om er
zeker van te zijn dat een andere veeziekte, BSE, zich niet via grondwater
verspreidt. Dit stellen Britse wetenschappers vrijdag.
Actievoerder steken handen uit de mouwen
Het is de actievoerders in Kootwijkerbroek ernst. Ze steunen de boeren
door dik en dun. Eerst waren er protesten. Nu het ruimen van het vee achter
de rug is, steken ze de handen uit de mouwen om weer zo snel mogelijk de
koetjes in de wei te krijgen. Inmiddels maakt een dertigtal meest jonge
kerels de lege, maar vuile stallen in het dorp schoon, in hun vrije tijd en
geheel kosteloos.
Ingezonden brief:
29-5-2001
Geachte redactie, wilt U deze brief plaatsen?
Bedankt Actievoerders Kootwijkerbroek
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De actievoerders steken nu voor de 2e maal hun handen uit de mouwen. De
eerste keer werden zij daartoe door de ME genoodzaakt. Er ontstonden
rellen. Er werd met stenen gegooid, etc. Algemeen waren de reacties van
predikanten en politici negatief. De actievoerders zouden te ver zijn gegaan.
Zij hadden zich niet tegen het (onnodig) machtsvertoon van de ME mogen
verzetten. Wij horen dan ook weinig of geen loffelijke woorden aan het
adres van de meestal jeugdige actievoerders. Kennelijk hebben zij het niet
goed gedaan. Geweld mag niet, en daarmee uit!
Maar wie begon er geweld te gebruiken? De overheid met de ME! De rellen
hadden voorkomen kunnen worden. De verantwoordelijkheid ervan ligt
geheel bij het “bevoegd gezag”.
Redacteur Jan Kas schreef dan ook terecht in de Barneveldse krant het
artikel: “Geen macht, maar gezag!”
Wat de actievoerders na de komst van de ME deden mag men goed
beschouwd géén opstandige rellen noemen, maar defensieve
zelfverdediging tegen een brute overmacht. Dienen wij volgens Rom.13
een overheid te gehoorzamen wanneer zij gezond vee van ons afpakt om
het te vernietigen ten bate van export? Dienen wij lijdelijk toe te zien
wanneer de overheid haar bevoegdheden verre te buiten gaat, haar burgers
niet meer in bescherming neemt, maar terroriseert en in haar arrogantie haar
macht misbruikt? Lokte de overheid de rellen zelf niet uit? Wie zal ons
beschermen tegen de overheid wanneer zij ons niet meer beschermt, maar
ons juist af wil maken via abortus en euthenazi? Moeten wij een overheid
gehoorzamen die ons voor niets uitleverde aan de EU, waardoor wij onze
nationale verworvenheden verloren?
Laten wij dus heel trots zijn op onze actievoerders. Zij hebben onze
overheid duidelijk willen maken dat zij in de fout ging, en goed fout ook!
Zulke signalen wil een overheid liever niet horen, en dat zeker niet vanuit
een overwegend christelijke boeren gemeenschap. Onze actievoerders
waren immers geen voetbalvandalen en doorsnee relschoppers!
Kennelijk had de overheid juist deze rellen nodig om Kootwijkerbroek,
waar geen mkz op een normale wijze kon worden vastgesteld, in de
publieke opinie naar beneden te halen. Zodoende kon de minister
gemakkelijker zijn ruimingsdrang verkopen en in Kootwijkerbroek zijn
grote slag slaan, onder het religieuze mom van “kleine David, die het mkzvirus te lijf moest gaan”
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En nu, na de “ruimingen”, steken de actievoerders voor de 2e maal hun
handen uit de mouwen. Zij spuiten gratis de stallen van de getroffen boeren
schoon! Goed zo jongens! Bedankt.
Bedankt voor de eerste keer dat jullie je handen gebruikten na de ME-inval.
En nogmaals bedankt om na de Brinkhorst-aanval op ons gezonde vee, de
stront en rotzooi te verwijderen!
Kootwijkerbroekers, laten wij trots zijn op onze jongeren. Laten we ons
niet opzadelen met het slappe gezwets van geestelijken en politici met hun
schuldcomplexen. Laten zij liever ook eens de handen uit de mouwen
steken en een half dagje helpen in de stallen! Overheid, erken uw fouten,
blijf van ons gezonde vee af. En blijf van onze jongens en meisjes af met
jullie ME!
Wij zullen u gehoorzamen wanneer u toont gehoorzaamheid waardig te
zijn. Wanneer u als overheid het kwaad in zichzelf vormt, dienen wij als
christenen alle middelen te gebruiken dit kwaad tegen te staan en van ons af
te schudden.
Gelukkig is er ook nog een dominee H. Bok, die “lijfelijk geweld” predikt
en die een continu-kerkdienst hield in een geitenstal om ruimingen te
voorkomen. En gelukkig is er ook nog een SGP-senator (Holdijk: Bij dit
soort praktijken “staatsterreur” mag je niet lijdelijk toezien) die durft
stellen dat wij “niet slechts een recht, maar een plicht tot verzet” hebben!
E. van Deelen en P.F.v.d.Meer, Harskamperweg 5, 3774 JN Kootwijkerbroek

28 mei Reformatorisch Dagblad: Geen vertrouwen meer in politie
‘Relschoppers Kootwijkerbroek komen ervan af met boetes’
De mannen die begin april bij de protesten in Kootwijkerbroek zijn
opgepakt, lijken ervan af te komen met geldboetes en taakstraffen. Zelfs dat
is onbegrijpelijk vindt de 20-jarige verdachte E.A. “Het was een zootje in
het dorp. Wat de RVV deed, klopt niet. En in de politie heb ik helemaal
geen vertrouwen meer.” Politietrechter mr. P. Verkade hield vanmorgen
rekening met de “emoties”rond de ruimingen in het Veluwse dorp.
(Het strafrecht faalt en rammelt aan alle kanten en dateert uit de donkere
Middeleeuwen, waar vergelden nog letterlijk wordt genomen. Men kan een
begane misdaad ver-gelden, dat wil zeggen: omzetten in geld. Dat is pure
winst voor de staat. En wie wordt er beter van? De misdadiger? Nee, alleen
de staat! En daar gaat het de staat kennelijk alleen maar om. Zie Internet
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onze website:
PM)

home.wish.net/~pentahof/

Kijken naar brochure 180.

28 mei Barneveldse krant: Kort geding boeren uitgesteld
Het kort geding dat de Verenigde Boeren Kootwijkerbroek heeft
aangespannen bij de rechtbank in Zwolle gaat vanmiddag niet door. De
zaak is aangehouden. Het ministerie van Landbouw heeft uitstel
aangevraagd omdat de landsavocaten te weinig tijd hebben gehad om de
zaak voor te bereiden.
De VBK heeft beslag laten leggen op de resterende bloedmonsters van het
besmet verklaarde bedrijf in Kootwijkerbroek om daar pnieuw onderzoek
mee te laten doen. Volgens de VBK is niet uit te sluiten dat het bij
Theunissen om een andere ziekte ging dan MKZ.
29 mei Reformatorisch Dagblad: Veehouder uit Sprang heeft als eerste
weer koeien na mkz-crisis: Ik voel me weer een andere boer
Mooi zo, denk je als je dit leest. Maar voor hoe lang? Want de plannen van
het ministerie en de raad van de heer Wijffels van de RABO liegen er niet
om. Over 10 jaar zal de veehouderij drastisch zijn veranderd, zo niet
volledig opgeheven! De mkz-crisis -zo er al sprake kan zijn van een crisis
die opzettelijk in het leven was geroepen- is dan niet meer geweest als een
voorproef wat de veehouderij in de komende tijd te wachten staat.
Momenteel heeft de regering beloofd de getroffen veehouders te vergoeden.
Maar dat is in de toekomst voorbij. De boeren dienen dan zelf voor de
schade op te draaien, en zich daartegen te verzekeren, als dat mogelijk is.
Dus laten wij niet al te optimistisch zijn wanneer 14 juni er weer koeien in
de wei en stallen mogen na de ruimingen. Immers, de vraag moet gesteld:
Hoe lang zullen de nieuwe koeien in de stallen mogen staan, en hoe lang
zullen zij in de wei mogen grazen? Tot de volgende mkz-crisis in
.......??????? En dan géén uitbetalingen! En dan nog méér ME en RVV
erbij! Dan wordt het compleet oorlog! PM.
30 mei Barneveldse krant: Wijffels wil opheffing veemarkten
De veehouderij in Nederland moet ingrijpend worden aangepast. Binnen
tien jaar is er geen plaats meer voor veemarkten of diertransport over lange
afstand.
Een overlast voor de samenleving zoals bij de laatste mkz-uitbraak kan niet
meer, volgens Wijffels.
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Vanaf 14 juni weer dieren in stallen Kootwijkerbroek
Voorwaarde is dat nieuwe mkz-gevallen uitblijven. Bovendien moet de
boer zijn stal minstens drie weken geleden hebben gereinigd en ontsmet.
31 mei Barneveldse krant: RVV gaat niet onnodig korten op vergoeding
Als er geen zwaarwegende argumenten zijn gaat de rijksoverheid niet
korten, dat zegt directeur P. Cloo. Veehouders die zich niet aan de regels
hebben gehouden, worden gekort. De basis voor een korting is altijd de
vraag of een boer de bestrijding van de ziekte heeft tegengewerkt. Dat is het
geval als een boer zich bijvoorbeeld niet gehouden heeft aan de
voorwaarden die gelden voor het identificatie en registratie, maar ook als er
sprake is geweest van obstructie bij de ruimingen. De korting begint met
35%, maar wordt alleen toegepast als de overtreding daar ook naar is. In
Kootwijkerbroek verwacht de RVV-directeur dat er een aantal boeren
zullen worden gekort. “Er zijn er bij die RVV-ers zelfs met buksen
bedreigd hebben en van het erf hebben gejaagd. Dat zijn boeren die zeker
aan de beurt zijn”.
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*Dieren verdienen respect. Veemarkten als marktplaatsen moeten
verdwijnen, transport van levende dieren over grote afstand -langer dan 8
uur per dag- komt niet meer voor. Kippen moeten kunnen scharrelen,
koeien horen in de wei, varkens moeten kunnen wroeten.
*Intensieve veehouderij wordt als industriële activiteit behandeld; ze
verhuizen naar aangewezen regio’s en ‘bedrijfsterreinen’.
* Bij crisis zoals mkz mogen gezonde dieren niet worden geruimd.
Noodvaccinaties, ook voor dierentuinen en hobbydieren, moeten door
Europa worden toegestaan.
Belangengroepen zijn enthousiast!
Algemeen Dagblad 30 mei: MKZ vertraagt komst pepperspray
De politie is zo druk geweest met de mkz-crisis , dat sommige korpsen de
invoering van pepperspray moeten uitstellen.
Boeren in Kootwijkerbroek kunnen vanaf 14 juni de geruimde stallen weer
vullen.
2 juni Barneveldse krant: “Ja, ook wij hebben fouten gemaakt”

Ge ziet hieruit, beste boeren, zo ge doet, zo ge ontmoet!
Ge kunt u maar beter willoos laten afmaken, want dat levert nog wat geld
op. Maar ook dat is straks voorbij. Dan krijgt ge helemaal niets meer
uitbetaald. Nou, dan kunt ge er wel eens heerlijk tegen aan gaan! En dan
niet met buksen, maar met grof geweld?
Het zal hoog tijd worden dat ge van uw magnetronnetje een modern
laserwapentje gaat maken! Heel simpel, maar ‘t werkt perfect, en zónder
enig wapenverbod! PM.
Gevolgen mkz onnodig groot volgens Texas Instruments
zie internet: www.computable.nl/artikels/binnlan1/ns001_oc.htm
30 mei De Volkskrant: Nma moet landbouw ruimte geven. Wijffels
grijpt diep in bij de kalverhouderij. Sector zal zich voegen naar nieuwe
regels.
Veehouderij in 2010 volgens Wijffels:
*Nederlandse veehouders concurreren niet langer op lage prijs, maar op
kwaliteit. De geringe productie wordt gecompenseerd door een hogere prijs
voor hun producten.
*Grondgebonden veehouders (boeren met melkvee in weiden) beheren de
groene ruimte en worden daarvoor beloond met een landschapspremie.

RVV-directeur Pieter Cloo: Dikke maatjes zullen ze nooit meer worden:
Kootwijkerbroek en de RVV.
“Wat er in Kootwijkerbroek gebeurde is heel dramatisch. De ruiming van
meer dan 200 bedrijven in zo’n kleine gemeenschap heeft enorme
gevolgen, en ik kan heel goed begrijpen dat daar heel veel emotie boven
komt. Ik heb zelfs begrip voor een lichte vorm van verbale agressie, maar
in Kootwijkerbroek zijn er grenzen overschreden. Met fysiek geweld, maar
ook met bedreigingen”......
“Ja, ook de RVV heeft fouten gemaakt. We hebben met 2500 man gewerkt
aan het bestrijden van deze ziekte. Een bestrijding die zéér effectief is
gebleken, maar er is ook sprake geweest van een enorme druk. En onder
druk worden altijd fouten gemaakt. Dan kan niet anders”......
Waarom er geen wegen zijn afgezet, dat is een vraag die je bij de
burgemeester moet neerleggen.
Cloo heeft kritiek aan het adres van degenen die telkens maar weer om een
second opinion vragen. “De veehouder is geholpen bij het kennen van de
feiten. Een van die feiten is het testresultaat dat conform de wettelijke
voorschriften is vastgesteld...........”
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De Barneveldse krant heeft wellicht onbewust bij het artikel over en van
RVV- directeur Cloo veel de kleur rood gebruikt. Dat is dan ook te zien als
de kleur van het véle onnodig vergoten bloed in en rond Kootwijkerbroek !
Hoe kan het ook anders? PM.
6 juni De Volkskrant: Boer heeft weinig aan vaag advies van Wijffels
Het advies van de commissie-Wijffels over de toekomst van de
Nederlandse veeteelt is positief ontvangen. De vraag is echter, zo stelt
Henk Folmer (hoogleraar economie aan Wageningen Universiteit en de KU
Brabant in Tilburg), of daar wel zoveel reden toe is. Hij vreest dat het
onduidelijke en tegenstrijdige rapport snel in de vergetelheid zal raken.
Wijffels spreekt zich niet uit over de inkrimping van de veestapel.
Nederland zal ook nooit alleen een dergelijke maatregel inzake het
transport kunnen nemen. Of de EU bereid zal zijn Nederland te steunen, is
zeer de vraag. Ook de opstelling ten aanzien van inenting tegen mkz is
weinig hoopgevend. Is de consument bereid de meerprijs te betalen in de
toekomst?
6 juni Algemeen Dagblad: Resterend mkz-stof opgeëist
De Verenigde Boeren Kootwijkerbroek eisen een tegenonderzoek op het
mkz-materiaal dat in maar in ID-Lelystad is onderzocht.
Volgens de advocaat van ID-Lelystad is het nog aanwezige materiaal niet
voldoende voornader onderzoek. Van de twee monsters waarin het virus is
aangetoond, is respectievelijk 25 en 40 microliter over. Voor een
betrouwbare test is 400 microliter nodig. Uitspraak 14 juni.
7 juni Reformatorisch Dagblad: Rijk doet weinig voor getroffenen mkzcrisis
Provinciale Staten van Overijssel zijn teleurgesteld over de opstelling van
het Rijk t.o.z.v. ondernemers en gezinnen die getroffen zijn door de mkzcrisis. “Het aangekondigde noodfonds is zelfs nog niet eens op een
fatsoenlijke manier van de grond gekomen”, aldus CDA’er P. Jansen.
Het is onaanvaardbaar volgens de Provincie dat de gevolgen van een ramp
als deze, eenzijdig voor rekening van de ondernemers komen. Overijssel en
Gelderland hebben 600.000 gulden beschikbaar gesteld voor hulp aan mkzgedupeerden.
9 juni Barneveldse krant: Bedrijven boos om uitblijven vergoeding mkz
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Het kabinet moet snel werk maken van een vergoeding voor niet-agrarische
bedrijven die schade hebben ondervonden van de mkz-crisis.
Ondernemersorganisatie VNO-NCW dreigt naar de rechter te stappen als
Den Haag niet op korte termijn met een schaderegeling komt.
“Het kabinet opereert te traag en biedt onvoldoende compensatie”, stelt
VNO-NCW.
Het centraal Planbureau heeft de totale mkz-schade geschat op 3 miljard
gulden.
12 juni Barneveldse krant: Veehandelaren en boeren ontregelen
ochtendspits
Voorzitter M. Brinksma van de Friese Bond voor Veehandelaren noemt de
eisen van Brinkhorst absurd. De veemarkten kunnen dat financieel niet
opbrengen. De markten zullen volgens de jongste eisen miljoenen guldens
moeten investeren alvorens ze weer open kunnen. De investeringen zouden
nodig zijn uit voorzorg tegen een nieuwe uitbraak van het mkz-virus (dat zo
goed als zeker niet bestaat PM).
13 juni Barneveldse krant: Kootwijkerbroek krijgt morgen nieuwe
koeien
Nederland 25 juni vrij van beperkingen mkz
Er is de nodige ‘rommel’ achtergelaten door de RVV wat ze maar niet
komen ophalen. Ze zijn kennelijk bang dat zij in Kootwijkerbroek een
besmetting tot stand zullen brengen, of ze hopen dat er uit de afvaltroep een
échte besmetting zal tevoorschijn komen. Hoe dan ook, hier onder ziet u
een krantenfoto van de troep:
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Na regen komt zonneschijn:
14- juni 2001 Reformatorisch Dagblad : Kootwijkerbroek maakt
overuren
Boeren laten massaal koeien en kalveren het dorp binnenrijden
“Er is hier geen veewagen meer te krijgen”, zegt Kees van Hierden. Het is
wennen. Voor de koeien, maar ook voor de boeren. “Dit is mooi. Zo mooi”.
Het gekletter van waterkanon en wapenstok is even helemaal vergeten.
(Maar over een paar eeuwen lezen onze kinderen over de aanpak van de
mkz in Nederland en Engeland. Dan denken zij mogelijk bij zichzelf, als ze
nuchter en eerlijk zijn: wat was dat voor een achtelijke boel, en wat waren
dat voor beestachtige methoden die de regering toen gebruikte? MKZ- in
Nederland, met name in Kootwijkerbroek zal de geschiedenis ingaan, zodat
het niet in vergetelheid geraakt, mede dank zij dit boek. PM)
Op de hoek Essenerweg/Topperweg staan zeven, acht dikke afgezaagde
boomstronken. Stille getuigen van de protesten tegen de opgelegde
ruimingen. Binnen wacht boer Van den Berg aan de keukentafel op de
komst van een kleine honderd koeien. “Rare situatie. Voelt erg onwennig”.
Zijn koeien komen uit Lichtenvoorde. “Je krijgt nooit zulk mooi vee terug
als je eerst had”.
Hier en daar staat nog een eenzaam protestbord.
De Barneveldse krant 14 juni: De Koeien zijn terug!
Zoveel ME er was om het bedrijf van H.C. van den Brink te ruimen, zoveel
pers is er vandaag om de nieuwe koeien te verwelkomen.
Deze zonnige 14e juni is eindelijk weer een dag om te genieten van het
boerenleven. Want vandaag komen de koeien weer. Als de eerste koeien de
vrachtwagen uitkomen, is de feeststemming compleet. De hekken van de
wei staan al wijd open en zelfs de koeien lijken te genieten. Alsof ze
beseffen dat er iets bijzonders aan de hand is. De boeren genieten zichtbaar
van het spektakel. Van den Brink des te meer. Hij laat de verslaggevers
weten dat het toch wel een lekker gevoel is. “We kunnen eindelijk beginnen
met vergeten wat gebeurd is”. De keerzijde is, dat het nog volop armoede
is. Het leed is nog groot in een straal van 10 km rond Kootwijkerbroek. Het
welzijnsprobleem in de stallen is enorm. Met name de zware varkens zijn
niet te verkopen.
15 juni 2001 Barneveldse krant: Boeren vangen bot bij Zwolse rechter
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De vereniging VBK had in een kort geding geeist dat er aanvullend
onderzoek zou worden gedaan naar de mkz-besmetting, die tot gevolg had
dat er in het dorp ruim 200 bedrijven zijn geruimd. De boeren hebben tal
van argumenten aangedragen. Zo werd de opmerkelijke omstandigheid
aangevoerd dat er in de omgeving geen enkel bedrijf is aangetroffen dat
ook besmet was en dat zelfs het bedrijf waar boer Theunissen regelmatig
kwam, niet door de ziekte getroffen is. De rechter veegde dit argument
echter van tafel omdat het hier volgens deskundigen gaat om een zéér
onvoorspelbaar virus. “Dit type virus verspreidt zich niet gemakkelijk bij
collega-bedrijven en gedraagt zich met name bij kalveren anders dan tot
dusver het geval is geweest, waarbij het derhalve mogelijk is dat het virus
tot een zeer lokale uitbraak beperkt blijft”, aldus een verklaring van IDLelystad die bij de zitting gedaan is. Dat betekent volgens de rechter niet
dat er geen solide grond was voor de ruimingen. “Juist het onvoorspelbare
karakter van het virus brengt mee dat geen enkel risico mag worden
gelopen bij de verspreiding ervan”............... (je moet het maar
gelooooooven! Wát een vreemd ‘virus’ toch? PM)
Ons commentaar (PM) Rechtbank = Krom-bank
19-6-2001
Het was bijna voorspelbaar dat de boeren bij de Zwolse rechter bot zouden
vangen. Rechtsspraak lijkt meer op kansspel. Als je geluk hebt, haal je
recht.
De rechter vond dat de stichting VBK het onvoldoende aannemelijk heeft
gemaakt dat er reële twijfel kan bestaan aan de besmetting. De rechter
veegde de argumenten die naar voren werden gebracht door de boeren van
tafel, omdat het volgens deskundigen gaat om een
‘zeer onvoorspelbaar’ virus. Het onvoorspelbare
karakter van het zogeheten virus is de kapstok
waaraan de rechter alles ophangt. Zo lusten wij er
nog wel een paar honderd!
De rechter ziet er kennelijk geen gevaar in voor
het mkz-(wan)beleid van de minister dat de
boeren de zaken van vóór de test eens goed
nalopen. Maar dingen die ná of tijdens de test zijn
gebeurd, zijn en blijven taboe. Dat terrein blijkt te
moerassig.
Wanneer rechters alzo het kwade goed heten en
het goede kwaad, dus bewust het recht verdraaien
en verongelijkten met een kluitje het riet in
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sturen, kunnen wij gevoegelijk niet meer van rechters, rechtbanken en
rechtsspraak spreken. Dan zijn rechters ‘krommen’, rechtbanken ‘krombanken’ en rechtsspraak ‘krom-spraak’. Alsdan vormen de rechters het
kwaad in zichzelf en belichamen het kwaad. Dienen wij als volgzame
schapen het kromme van deze ‘verleiders des volks’ te slikken en op te
eten?
De tijd van de donkere Middeleeuwen lijkt teruggekeerd, waar rechters
bewust heksen lieten wegen op een waagschaal waarvan zij wisten dat de
wijzer geblokkeerd was door een pennetje! Alleen in Oudewater en
Polsbroek woog men zónder dit ‘gerechtelijke bedrog’. Wanneer zullen
rechters weer rechters worden?
Hoe lang zullen wij nog moeten ‘hongeren en dorsten’ naar gerechtigheid?

Dierenarts Jaap de Boer uit het Gelderse Geesteren hield een dagboek bij
van zijn werkzaamheden ten tijde van de mkz-crisis. Meer dan twee
maanden enten en ruimen, leidden tot wat hij zelf noemt: “een aanklacht
tegen het huidige non-vaccinatiebeleid”. Dierenartsen moeten wat hem
betreft in de toekomst massaal ‘weigeren mee te werken aan het vernietigen
van gezond vee”. (Goed zo, Jaap de Boer. Geef het goede voorbeeld!.PM)

18 juni Reformatorisch Dagblad: MKZ-crisis bepaalt ons bij onze eigen
schuld, aldus ds. Tj. De Jong tijdens Mbuma-zendingsdag. “Het ware te
wensen dat wij niet alleen slachtoffers, maar schuldenaars daarvan worden.
De (mkz)crisis bepaalt ons bij onze eigen schuld. Nieuwe slagen en
oordelen kunnen er komen, gezien de verharding die er plaatsvindt bij
overheid en onderdaan”.

21 juni Reformatorisch Dagblad: Diaconie of bank: mkz-crisis vraagt om
troostrijke woorden én financiële wijsheid
“Help de mkz-boeren”. De noodkreet vond gehoor in de gereformeerde
gezindte. Er is veel geld gegeven. Maar achteraf blijkt dat de financiële
zorgen meevallen. Het is zelfs de vraag of de vele honderduizenden guldens
die binnengestroomd zijn wel allemaal diaconaal verantwoord besteed
kunnen worden. Boeren gaan liever naar de bank dan naar de diaken. Al
lijkt hier een kentering in te komen.
MKZ-actie RD brengt al ruim 1,15 miljoen op. Er komst nog steeds geld
binnen.

Inderdaad bepaalt mkz-crisis ons bij schuld. Welke schuld? Bij de schuld
van de EU en onze overheid in de allereerste plaats! Want wat zij hebben
gedaan onder het mom van ‘virus-bestrijding’ kent haar weerga niet. Of
beter gezegd, het is de voortzetting van de aloude geest der Inquisitie. Wij
zijn daarvan het slachtoffer, en dienen wij daarvan tevens schuldenaars te
worden? Dat kan toch niet? Dat is een al te goedkope oplossing! PM.
20 juni Barneveldse krant: We moeten uit de klem van de minister
komen
Leden van het GLTO lieten zich dinsdag in gebouw De Aker in Putten
volop uit over het gevoerde beleid van de belangenorganisatie tijdens de
mkz-crisis.
Het draaiboek moet nodig veranderd worden. De boel moet niet zomaar op
slot gegooid kunnen worden. De integriteit van de overheid werd ter
discussie gesteld. “De overheid komt wat dat betreft als slechtste uit de
bus”.
Reformatorisch Dagblad: Twee maanden enten en ruimen, dagboek
dierenarts De Boer aanklacht tegen Europees beleid

Veel mkz-boeren wachten nog op vergoeding
De meeste boeren van wie de veestapel wegens mkz is geruimd, wachten
nog op een definitieve vergoeding. Tot op heden zijn 300 van de ruim 2600
dossiers afgewerkt. Met man en macht wordt gewerkt aan de betaling.
(Ambtenaren zweet is duur zweet, PM)

LTO boos over trage afhandeling mkz-crisis
Lto-voorzitter G. Doornbos kwalificeerde de trage afwikkeling als een
“kruisdeniersmentaliteit”.
22 juni Barneveldse Krant: Theunissen valt niets te verwijten
Boer Theunissen op wiens bedrijf eind maart mkz werd vastgesteld, valt
niets te verwijten. “Het is zeer onwaarschijnlijk dat de besmetting van mkz
in Kootwijkerbroek bewust is veroorzaakt”, stelt het Openbaar Ministerie.
MKZ-vergoeding een maand later
Boeren die door de mkz-crisis zijn getroffen krijgen hun schadevergoeding
van de overheid uiterlijk twaalf weken nadat
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