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De lessen (analyse en vergelijkingen) uit de “mkz-crisis” (minister
Brinkhorst)

Wanneer wij enkele vergelijkingen maken tussen de tijd der Middeleeuwen,
waarin heksenverbrandingen plaatsvonden en waarbij rechters wisten dat zij
onrechtmatig handelden, waar men tevens stellig geloofde dat een pest-
epidemie veroorzaakt werd door zogenaamde “pestzaaiers”, en de tijd van
nu, komen wij tot de verbazingwekkende ontdekking dat wij momenteel
onder dezelfde demagogische omstandigheden leven als vroeger. 
Bezit, macht en eer vormen een driespan, die elkaar wederzijds versterken.
Hebzucht is aan eerzucht verbonden, waarbij heerszucht niet ontbreekt.
(Arrogantie van de macht is de voedingsbodem voor het kwaad)
Het kwaad (gezond vee ruimen ten bate van de economie) dat minister
Brinkhorst beraamt en uitvoert voltrekt zich in en via een uitgebreid
netwerk van medeplichtigheid (EU, RVV, ME, LTO, etc..)
Het kwaad wordt verpakt in een keurig net en verantwoord juridisch jasje,
als of het juist het welzijn beoogt van mensen en dieren. Via het mkz-
kwaad wil men toch zijn doel bereiken: het opruimen (saneren) van de
intensieve veehouderij en boerenstand. Daarvoor in de plaats moet een
internationaal coöperatief landbouw- en veeteeltsysteem komen.

Om het kwaad te verbloemen grijpt men een bepaalde veeziekte aan, die
men afschildert als een zeer gevaarlijk monster. “Nederland is een tijdbom
vanwege mkz”. Dit berust op beeldvervorming van de werkelijkheid. De
illusie wordt verstrengeld met de waarheid, de fictie verdrijft de realiteit.
De suggestie dient gewekt dat de ziekte -in dit geval mkz- terstond met
wortel en tak uitgeroeid dient te worden door de overheid. Daarbij mag de
overheid zelfs tot preventief ruimen overgaan bij de geringste verdenking,
om het veronderstelde virus een stap vóór te blijven, zo beweert men. 
Aan deze soort massale slachtpartijen wordt de schone schijn gegeven dat
men uitbreiding tracht te voorkomen. Het kwaad krijgt alzo een ethische
glans, iets dat geheel gerechtvaardigd zou zijn. Men heeft er goede redenen
voor om dit morele kwaad uit te voeren. In het andere geval zou immers het
diabolische karakter ervan kenbaar worden.
Er wordt gesuggereerd dat het welzijn van de boeren en hun vee erdoor
wordt beoogd. Quasi geeft men zijn afschuw te kennen aan het doden van
gezond vee. Maar het kan niet anders, beweren de autoriteiten, daar deze
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methode hun het beste schijnt te zijn. Men dient op langere termijn te
denken, volgens Brinkhorst. Alzo wordt het kwaad opgesmukt en krijgt het
een allure van billijkheid en verdienste: Brinkhorst ziet zichzelf als de
kleine David die het mkz-monster dient te lijf te gaan. Het kwaad wordt
verfraaid. Misleidende stellingen worden geponeerd als:”De veestapel dient
gedood te worden, om hem voor export te bewaren”. Dat is in tegenspraak
met zichzelf.

De actievoerende boeren worden in een onjuist daglicht geplaatst. Hun
godsdienst wordt gelaakt. De minister schept een vijandsbeeld: “De boeren
schreien krokodillentranen, ze gaan onverantwoord met de dieren om. De
boeren zouden zich dienen te schamen voor het welzijn van hun dieren. De
boze boeren komen in opstand tegen mijn gerechtvaardigde beleid als
minister en werken mij tegen als ik wil blussen. Ik wil het virus zo snel
mogelijk de wereld uit helpen en opnieuw beginnen. Ik sta naast de boeren.
En in Kootwijkerbroek is de infectie in een vroeg stadium door de
veehouder onderkend, en in combinatie met een strikte bestrijdingsaanpak,
heeft dit zeker bijgedragen aan het feit dat het aantal besmettingsgevallen
beperkt is gebleven”, aldus Brinkhorst.
Dit soort argumentatie dekt als vlag de verkeerde lading van het schip!
En zo geschiedde het ten dage van Calvijn eveneens:
Ontstellende hardheid, wreedheid en bijgeloof omlijsten het leven van de
16e, 17e en 18e eeuw, zowel bij overheid, kerk als burgerij. Als voorbeeld
daartoe dient de slachtpartij op de Hugenoten, en verder zullen wij eens een
kijkje nemen in en rond de stad der Reformatie, Genève!
In Genève werden ten tijde van Beza echtbreeksters in zakken genaaid en in
de Rhone geworpen. Zou de Heiland dat ook hebben moeten doen met de
vrouw waartegen Hij zei: Ga heen, en zondig niet meer, zie Joh.8.?

Een voorbeeld van bijgeloof: In Genève zijn tussen 17 febr. en 15 mei 1545
vier en dertig zogenaamde 'pestzaaiers' terechtgesteld.
Deze personen zouden een zalf hebben samengesteld waarin zij
uitwerpselen van de duivel zouden hebben gemengd. Daarmee zouden zij
de deurklinken van alle woningen in de stad hebben ingesmeerd, zodat de
pest overal verspreid werd. Deze en dergelijke fabels geloofde men in die
tijd rotsvast!
Zie wat dr.N.J.Hommes daarvan schrijft in zijn boek 'Misère en grootheid
van Calvijn.' Onder de slachtoffers waren ook vrouwen, waarvan men eerst
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de rechterhand afhakte, daar men met de rechterhand het kwaad zou hebben
gepleegd. Mannen werden met gloeiende tangen bewerkt, en hun lichamen
werden overal opengereten, etc.

De methoden van de justitie getuigen van grof geweld en sadisme, waarbij
de kerken geen enkel protest lieten horen, incluis Calvijn en de andere
hervormers.
Calvijn geloofde eveneens in de 'pestzaaier-mythe', en geloofde ook in
heksen. Calvijn stemde in met de afschuwelijke massa-executies. Op zijn
advies gaf de Raad van Genève de beul opdracht tot het afhakken van
handen, en de verbrandingsdood te verhaasten door voortijdige worging.

De godsdienstfilosoof O.Pfisters schreef over deze zaak een boek,
genaamd:"Calvijns ingrijpen in de heksenprocessen.' Pfisters oordeelt dat
Calvijn een groot man is geweest, maar dat hij valt onder het oordeel van
1Cor.13:2, daar hij de ware liefde miste. 
 En al ware het dat ik de [gave] der profetie had, en wist al de
verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof
had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.

Dit oordeel treft niet alleen Calvijn, maar heel het Rooms Katholicisme en
het verdere Christendom, dat zich losgemaakt heeft van Christus, aldus
Pfisters. Calvijn had het kerkelijk dogma hoger dan de liefde van Christus,
dat bewijst o.a. het heksenproces van Peney, waarvan de originele teksten
der Raadsprotocollen van Genève in Calvijns' Opera Omnia XXI staan
opgetekend. Daaruit blijkt in welk een verschrikkelijke wereld van
bijgeloof en wreedheid de mensen leefden in de 16e eeuw! Heden ten dage
is er blijkbaar nog niet veel veranderd.

Enkele maanden na de terechtstelling van de 34 pestzaaiers ontstond er
wederom onrust en sloeg de angstpsychose toe in en rond Genève, en wel
over het ontstaan of bestaan van een soort samenzwering van tovenaars in
Peney, een gebied op ongeveer twee uren afstand van de stad. Op 9
oct.1545 werden er zes personen gearresteerd, waaronder een echtpaar,
waarschijnlijk op aanraden van de predikant J.Bernard.
In de protocollen van 19-11-1545 wordt Calvijn genoemd die persoonlijk
ingreep in het heksenproces. De verdachten werden gemarteld en bekenden
aanvankelijk. Slechts één wist te ontsnappen. De folteringen en martelingen
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waren zo wreed en onmenselijk dat men na afloop vreesde voor het leven
van de man uit een echtpaar. Hierdoor geraakte men in grote problemen,
want indien de man zou sterven nog voordat er een officieel vonnis was
uitgesproken, zou dat justitiële moord zijn. Vandaar dat men grote spoed
zette achter de zaak, om eigen gezicht te behouden.
Calvijn drong er daarna bij de Raad op aan nog meer misdadigers op te
sporen, ten einde dit 'zondige ras in genoemd gebied uit te roeien.'
Daarvoor beriep Calvijn zich op Ex.22:18
Ex 22:18  De toveres zult gij niet laten leven.  
Calvijn gaf een theocratische exegese aan deze tekst.

Hieronder laten wij de originele tekst volgen uit de Raadsprotocollen 19-
11-1545:
"De  heer Calvijn, dienaar des Woords in Genève en meester Jaque
Bernard, dienaar des Woords van Pigney, hebben uiteengezet, hoe men
zich reeds beijverd heeft om de gerechtigheid toe te passen jegens enkele
misdadigers van genoemd gebied, maar dat er nog vele andere zodanige
zijn, waarbij zij verzoeken de officieren van justitie van genoemd gebied
opdracht te geven, dat zij wettelijke onderzoekingen tegen zulke ketters
(toovenaars) instellen om dit zodanige ras in genoemd gebied uit te roeien;
besloten wordt de burchtheer van Pigney op te dragen, deze aangelegenhe-
den verder af te wikkelen, en daarbij goed informatie te nemen.'

Calvijn spoorde dus juist de Raad aan i.p.v. op het Evangelie te wijzen,
waar de liefde van de Heiland overheerst. Calvijn wilde met wortel en tak
dit ras uitroeien (extiper telle rasse delidate terre), met Ex.22:18 in zijn
hand. Hij rechtvaardigde het heksenproces en de ketterverbranding, en gaf
daarbij de Raad het advies zulks ijverig te doen. Daarbij stond voor Calvijn
vast dat dezelfde wetten van oud-Israël ook nog voor en in Genève golden!
Calvijn zag het als een Goddelijke eis en plicht om ketters door de
vuurdood te straffen, dat bewijst zijn aandeel in de dood op Servet.
Waarschijnlijk is Bolsec aan zijn razernij en moordlust ontsnapt, zoals
blijkt uit zijn brief aan mevr. M. de Cany, Omnia Opera XIV,450.

Had voor Calvijn een mensenleven nog wel enige waarde? Hoe heeft de
man ooit als 'dienaar des Woords' kunnen preken over het Evangelie, over
de liefde Gods in Christus tot verloren zondaren? Of kan men met het
Evangelie in de ene hand, en met het zwaard in de andere hand maar doen
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wat men wil? Nee, Calvijn blijkt in dit opzicht totaal niets te hebben
begrepen van het Evangelie! Of zou de Heiland Zich ook hebben
ingemengd in heksenprocessen? Zou de Heiland ook andersdenkenden op
de brandstapel hebben laten brengen, en dan daarbij de huichelachtige taal
hebben uitgesproken dat de dood vooral niet “al te wreed” mocht worden
voltrokken?
Ondenkbaar!

Het is opvallend dat de legitimering van het kwaad dikwijls grijpt naar
religieuze motieven. Brinkhorst als “kleine David”, etc. Godsdienstige
begrippen verbonden met het kwaad vormen alzo de sterkste
rechtvaardiging ván het kwaad. “Het is een Godswonder dat er nog geen
ander geval is” (in Kootwijkerbroek) aldus Brinkhorst. Op die wijze
verbindt men zijn eigen kwade wil met die van de Schepper. Het bedrijven
van het kwaad neemt alzo sacrale vormen aan, zoals tijdens de kruistochten
en Inquisitie. Het kwaaddoen wordt gezien als een verheven goddelijke
noodzaak, zodat medeplichtigen er geen enkel gewetensbezwaar van
hoeven te maken. Het proces om het kwaad te bedrijven dient een schijn
van waarheid te hebben. Het ID-Lelystad vervult in deze de rol van enig
gecertificeerd instituut in Nederland. Daar mkz géén virus is en de
testmethoden géén virus kunnen aantonen, dient er gemanipuleerd te
worden in naam der koningin. Door o.a. het bloed te verdunnen probeert
men op de één of andere wijze een positieve en/of negatieve uitslag te
creëren. Eenmaal “vastgesteld” (verondersteld) dat er mkz zou zijn, kunnen
wij er niet meer om heen, en volgen de besluiten tot ruiming. Die besluiten
zijn onverbiddelijk, meedogenloos, zodat zelfs de zeldzame Schonebeker
schapen er niet aan ontkwamen. Een ‘second opinion’, “Geen sprake van!
Dat is absoluut niet gewenst. Als je een second opinion vraagt kun je
langzamerhand alle wetenschappelijke zekerheden wel op losse schroeven
zetten. Het moet langzamerhand afgelopen zijn (in Kootwijkerbroek)”,
aldus Brinkhorst.
Op gelijke wijze waren ook de besluiten en vonnissen van de rechters
tijdens de Inquisitie onherroepelijk, terwijl zij wisten van zichzelf dat hun
vonnis oneerlijk tot stand was gekomen. 

De heksenwaan
Dit was een der meest violente of bedreigende angsten der mensen uit en in
de tijd der duistere Middeleeuwen. In de 15e eeuw dook de heksenwaan
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Johannes Wierus

weer op, en in de 16e eeuw was het dé gesel over heel West Europa! Vooral
oude, kromlopende vrouwen waren het mikpunt en werden voor heksen
aangezien. Heksen zouden gewichtloos zijn, zodat zij op een bezemsteel
door de lucht konden vliegen naar de heksensabbat.

Paus Innocentius VIII gaf op 5 dec.1484 de bul "Summis desiderantes
affectibus" ten geschenke aan de wereld, dit vanwege zijn verdriet over de
verschrikkelijke toverijen. Hij gaf twee inquisiteurs volmacht deze plaag te
bestrijden. Zij schreven toen "De Heksenhamer."
Daardoor raakte het gehele Westen in een soort delirium (roes), waardoor
iedereen in heksen geloofde. Luther zei dan ook: "Ik heb geen erbarmen
met heksen, ik zou ze allen verbranden."
Ook in Engeland heeft de heksenbrand gewoed, en nooit zo fel als onder
het zo hoog geroemde christelijke Puritanisme van Cromwell! Had men
maar wat meer geloof gehecht aan de humanist Erasmus en zijn boek "De
lof der zotheid." Hij maakte daarin de heksenjacht bespottelijk. Dat was
ongelooflijk gevaarlijk voor hem. Dus bezat hij wel een grote dosis moed.
Van hoog tot laag, van rijk tot arm, iedereen geloofde in heksen!
Ook de rechters waren doodsbenauwd voor de publieke opinie.

In protocollen staat vermeld dat rechters met hun eigen ogen gezien hadden
dat een heks niets woog. Zij zagen dus datgene wat zij niet gezien konden
hebben, en waren dus bij-ziende! Erasmus dreef de spot met deze soorten
heksenwaan! Het minste en geringste in die tijd dat naar hekserij rook, was
genoeg om iemand aan te klagen en op de pijnbank te brengen. Eenmaal op
de pijnbank wilde iedereen wel verklaren wat hij normaal nooit zou hebben

verklaard. Een enkeling die wél de pijnbank
doorstond en aan onschuld vasthield, zag men aan
voor een duivel, daar immers alleen de duivel
zulke folteringen kon doorstaan, redeneerde men.
Dus ook die de pijnbank doorstond werd
verbrand. Zelfs op bijna elke universiteit werd
college gegeven in de "zwarte kunsten."

Het grote keerpunt
De geniale dokter J.Wierus (1515) uit het
Hollandse Grave kwam op de gedachte dat de
duivel niet in de oude vrouwen, maar juist in de
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rechters bleek te zitten. Hij schreef toen een boek: "Van de verblinding der
demonen."
Ook dat was een heel waagstuk. Hij vulde zijn boek met ijzersterke
argumenten en rotsvaste logica. Daarmee bracht hij het in Nederland zo ver
dat de regenten, rechters en protestanten bijna allen inzagen dat zij gefaald
en gedwaald hadden! Hieraan kan men zien wat een enkele man met
nuchtere feiten kan bewerkstelligen! Het resultaat hiervan was dat de
heksenbranden in ons land 100 tot 150 jaar eerder werden gestaakt dan
elders in het buitenland. In 1595 vond in ons land de laatste heksenbrand
plaats.
Wier's bazuinstoot heeft vele ganzenpennen in beweging gezet, als van
Thrithenius, Spina, Delrio, Remy en de Fransman Jean Bodin, die de
dokter op zijn nummer wilden zetten.

Verder was er in Nederland de Amsterdamse predikant Balthasar Bekker
die een boek schreef tegen het heksengeloof, genaamd "De betoverde
weereld". In 1692 werd hij vanwege dit boek afgezet als predikant. Door
zijn boek zijn o.a. de ogen geopend van de Duitse hoogleraar Christiaan
Thomasius. Hij werd de laatste kampvechter tegen het heksengeloof, en zag
zijn werk bekroond, daar de brandstapels in geheel Duitsland ten lange
leste doofden.
En ook de Nederlandse historicus Petrus Scriverius heeft in veel boeken
blijk gegeven dat hij het heksengeloof verwierp.

De waterproeven
Ook paste men de zogenaamde "waterproef" toe, om te zien of een heks 
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gewicht had of niet. Bleef de heks drijven, dan was het een echte heks. Er
kwam een vrouw in beroep bij het Hof van Holland tegen deze proefne-
ming. Het Hof wendde zich tot de Leidse universiteit. Na "rype beraet-
slaginge" gaven de professoren een lijvige verhandeling, dat de waterproef
onzinnig was. Dit maakte een einde aan deze waanzin! Theoretisch wogen
de heksen niets. Vandaar dat men de waterproef toepaste wanneer geen
waag voorhanden was.
De meeste vrouwen konden niet zwemmen en zonken tijdens de proef,
waarna zij verdronken. Men redde hen blijkbaar niet, en alzo had het recht
zijn loop! Bleef de verdachte drijven - wat ook wel voorkwam, indien de
verdachte kon zwemmen - dan was ze schuldig.

De tranenproef
De onderzoekers hadden de verdachten te onderzoeken of er tranen waren
te bespeuren. Een vrouw die niet kon huilen werd schuldig bevonden, daar
in "De Heksenhamer" geschreven stond dat een heks niet kon huilen.

De weegproef
Te Polsbroek en Oudewater stonden wagen, waar men o.a. heksen kon
laten wegen. Dit was een vrij humane manier die men toepaste, alleen was
het merkwaardige dat ook hier de uitslag dikwijls in het nadeel van de
verdachte viel. Dat kwam doordat men op oneerlijke wijze met de waag
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omging. In het buitenland schoof men soms een pennetje voor de wijzer,
zodat de wijzer niet kon uitslaan en men de heks kon aanklagen als zijnde
"gewichtloos." De rechters wisten dat dit geschiedde, maar vanwege de
publieke opinie deden zij hieraan niets. Zij werkten mee aan dit gerechtelij-
ke bedrog. Dit was een sinister spel van verlakkerij, dat eindigde in moord!
Sommige wagen waren vernuftig geconstrueerd om de heksen maar
gewichtloos te doen zijn, zoals die in de stad "Huize Middelburg". In de
armen van de waag, die hol waren gemaakt, deed men kwik. Op die wijze
bedroog men zichzelf en kon men heksen "gewichtloos" doen zijn.

In Oudewater woog men echter eerlijk, zoals dat heet. Men werkte daar niet
met pennetjes om de wijzer te blokkeren. En, in Oudewater is dan ook

nooit een heks gewichtloos bevonden! Vreemd,
zouden wij zeggen!
Men woog eerlijk, en hieruit kwam aan het licht
dat het gewichtloos zijn van heksen een fabel
was.
Deze waarheid vanuit Nederland bevrijdde het
Westen van de heksenwaan, door gewoon eerlijk
te wegen!
Uit alle delen van Europa werden de heksen
aangevoerd om in Oudewater gewogen te worden.
Zelfs de eigen rechters ter plaatse van de heks,
zonden hun slachtoffers naar Nederland, want
daar werd eerlijk gewogen!
Eerlijk duurt het langst!
Oudewater is er nog, en de waag is nog te zien.

Dat monument is een toonbeeld hoe de geest der waarheid de geest der
dwaling  heeft overwonnen!
Zo te zien is de waag te Oudewater nog een groter en tijdlozer monument
dan de Synode van Dordt 1618/1619.

Het was een zeer spannend moment wanneer de heks werd gewogen. De
weging te Oudewater was immers betrouwbaar. De Burgemeester en
schepenen waren aanwezig. De stadssecretaris wachtte met spanning op het
moment waarop het juiste gewicht werd vastgesteld, om daarna met
sierlijke letters het gewicht in het certificaat neer te schrijven. Soms werd
op luidruchtige wijze uiting gegeven aan de vreugde, nadat was vastgesteld
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dat de heks ten onrechte verdacht was. Zwaaiend met het verkregen
certificaat vertrok men naar de plaats van herkomst.

De ELISA-proef:
Waarom geen second opinion in Kootwijkerbroek?
Het kwaad -het massaal ruimen- neemt een aanvang en zet zich vast in een
reële zakelijkheid die niet meer te herroepen valt en niet meer ongedaan
gemaakt kan worden. Vandaar géén second opinion in Kootwijkerbroek.
Het kwade willen dat opkwam uit de gedachtewereld heeft nu vaste vormen
aangenomen en is onuitwisbaar, diabolisch van karakter, dus
weerzinwekkend. Alle legitimering ten spijt kan het kwaad van het
preventief en massaal ruimen niet worden witgewassen! Het voltrokken
kwaad is immers doodernstig, laat grote en diepe wonden na en kan niet
gebanaliseerd worden. Wat hier gebeurd blijft ongehoord, ongekend en
ongezien, is verregaand diabolisch. Jan Terlouw, oud commissaris der
koningin, noemde het mkz-beleid “Kafkajaans”.  In sommige zaken kan
men zich nog enigermate bij het gedane kwaad neerleggen, vooral als de
aanrichters er geldelijke vergoedingen tegenover stellen, zoals de overheid
met mkz doet. 
Het kwaad als kwaad kan echter nooit geaccepteerd worden. Dat blijkt wel
uit het verhaal van David en Uria, Achab en Naboth. Dan worden er
profeten op af gezonden die niet omkoopbaar zijn, die het oordeel erover
uitspreken. Zij wachten geen test-uitslagen af en wachten niet totdat door
de loop der geschiedenis de onderste steen boven is. Nee, ze spreken het
Godsoordeel over het kwaad uit. Zij staan niet naast de samenleving, maar
zijn er nauw bij betrokken. De profeten waren onafhankelijk en objectief.
Elia hing van niemand af, dan van Elohim alleen. De raven brachten hem
voedsel. De profeten trekken partij voor de verongelijkten, in dit geval de
boeren. Zij dienen erop te wijzen dat op geen enkele wijze het preventief
ruimen van gezond vee moreel/ethisch aanvaardbaar kan zijn, en ook niet
het vernietigen van ge-ent vee daarna. Zulke vormen van ruimingen vallen
onder criminele moordpartijen. Het gebod: Gij zult niet moorden (doden)
roept het kwaad een halt toe. Dat is intolerantie tegenover het kwaad.
Daartoe hebben de acties van de boeren en hun sympathisanten aanzet
gegeven. Ook de diverse borden langs de wegen. Pure noodzaak! Of om het
met de woorden van de SGP-senator Holdijk te zeggen: “Niet slechts recht,
maar plicht tot verzet”.
Het kwaad straft uiteindelijk zichzelf.
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Opgezette val?
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 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 destructie-
politiek 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 Elisa-
testmethode? Zodra men bij de Elisa-test het bloed verdunt, zijn de
testuitslagen bijna altijd positief, zie http://www.stat.ucla.edu/cases/elisa
Het “aantonen” van mkz was dan ook een moeizame affaire voor ID-
Lelystad, zie NRC Handelsblad:
http://www.nrc.nl/W2/Nieuws/2001/03/24/Vp/wo.html
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Ergo, er is géén duidelijk bewijs voor het werkelijk bestaan van het mkz-
virus!
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
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
s o o r t e n  v a c c i n e s  o n t w i k k e l d e ,  z i e  I n t e r n e t
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:
h t t p : / / w w w . v i r u s m y t h . n e t / a i d s / d a t a / c j t e s t f p . h t m  e n
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,
by Credence Publications, POBox 3, Tonbridge, Kent TN12 9ZY        UK

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 mkz-
virus 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! 

Deze houtsnede uit 1576 geeft de
verbranding weer van een protestantse
“ketter” die door de Inquisitie ter dood
werd veroordeeld. Toen zijn voeten
waren verbrand vroegen zijn beulen
hem of hij zich alsnog wilde bekeren.
Maar het antwoord was:
“De waarheid blijft altijd één en
dezelfde”. 

Wij zien dat de handen van de man er
al af waren gehakt. 

Mag de waarheid nog wel gezegd
worden, ook vandaag de dag?



15                 De mkz-mythe                                   No.227

Geloof in eigen kunnen (fabels)
In de pers wordt de conclusie van minister Brinkhorst breed uitgemeten, nl.
dat de wijze waarop de mkz-crisis werd aangepakt, zéér effectief is
geweest. Met 26 uitbraken waarbij 240.000 gezonde dieren zijn gedood is
de bestrijding, zoals men dat gaarne noemt, een groot succes gebleken. Dit
succes zal straks in de Europese discussie over mkz en vaccinatie een grote
rol spelen. Dus staat het nu reeds vast dat de EU niet zal gaan vaccineren,
maar zal kiezen voor preventief ruimen!
Veehouders, zet u alvast maar schrap voor de volgende mkz-ronde! 
Dan zal er wéér worden geruimd! En dat op uw eigen kosten!

Maar minister Brinkhorst, luister eens heel even. Wanneer u niets had
gedaan, zou de mkz eveneens zijn verdwenen. Heel gewoon, vanzelf, op
natuurlijke wijze. De natuur is altijd nog de beste bestrijder van ziekten.
Mkz was er vroeger ook. Na enige weken gaat het vanzelf weer over. Maar
nu heeft de bestrijding ervan 240.000 gezonde dieren gekost, en is er veel
leed berokkend aan veehouders en hun gezinnen, en het heeft drie miljard
gulden gekost. Toch wel een beetje erg waanzinnig!
En uw aanpak? Ach, bij een mkz-uitbraak lopen dieren op het land gevaar
tot wel 60 km in de omtrek, en over zee wel 200km, gezien de wind
gemakkelijk de ziekte schijnt over te brengen. Hierbij is de 1 km der EU,
en de 2 km die u hanteert, toch maar kinderspel, een lachertje (om te
huilen).
Helaas, of gelukkig, is mkz niet die vreselijke ziekte wat u ervan maakt.
Mkz is meer een economische ziekte, daar de koeien tijdelijk minder melk
produceren en het vlees niet kan geëxporteerd worden naar sommige
landen. Terwijl het consumeren van mkz-vlees geheel ongevaarlijk is.
Wanneer u dus serieus mkz wil bestrijden, dient u alle vogels een
vliegverbod op te leggen. De vogels bezoeken vrij en brutaal alle
boerderijen en vliegen van de één naar de ander. Dus álle vogels afmaken!
Dat het vlees van mkz-vee onschadelijk is blijkt uit een Brits besluit uit
1993, no.3119, zie www.davidicke.com/icke/articles3/footmouth5.html

Het kind van de rekening
De veehouderij is het kind van de mkz-rekening.
De heer Wijffels, oud Rabovoorzitter, adviseert minister Brinkhorst, dat de
veehouderij in Nederland ingrijpend moet worden aangepast. Daar zou
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Ds. J. Bok te Heerde in een stal

niets niets op tegen zijn, wanneer dat maar op een eerlijke en redelijke
manier gaat gebeuren. Binnen 10 jaar is er geen plaats meer voor
veemarkten of diertransport over lange afstand. Dan is de Nieuwe Wereld
Orde een feit, en heeft ieder zich te gedragen naar de regels van de
Antichrist.
Boeren krijgen dan tot taak het groen te beheren. De veehouderij sector
dient voortaan zelf een mkz-uitbraak te bestrijden en te betalen. Boeren
dienen een verplichte W.A.-verzekering af te sluiten.
Brinkhorst noemt het rapport van Wijffels “hard, helder en
onontkoombaar”.
De analyse in het rapport betekent voor de minister het einde van de
veehouderij zoals wij die nu kennen. Voor Brinkhorst is dit aanleiding zijn
a a n p a k  t e versnellen. Hij
erkende dat de v e e h o u d e r i j
hierdoor verder zal inkrimpen. Ook
de LTO vindt dat de commissie
W i j f f e l s  e e n realistische kijk
g e e f t  o p  d e toekomst  van
de veehouderij in N e d e r l a n d .
A l d u s  d e B a r n e v e l d s e
krant 30 mei 2001.

Indien de boeren niet goedschiks
willen meewerken aan hun eigen
l i q u i d a t i e  e n o m s c h o l i n g ,
d a n  m a a r kwaadschiks,
m e t  e e n o p g e b l a z e n
mkz-crisis, waarbij de ME en eventueel de Europese Politie te hulp zal
schieten.
Alleen de waarheid zal een einde maken aan  mkz-hysterie!
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            Oud vuil? Nee, gezond afgemaakt vee!

                        Verzet ongeoorloofd? 

                        
                   
  


