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Inleiding
Verheugend dat een Wethouder zich uitspreekt over de vele regels en de
te strenge uitvoering ervan, waarbij hij spreekt over een heksenjacht. Zie
deel 2 van De Parels van de Veluwe, brochure no. 848.
Het bericht verkort:
Over het handhavingsbeleid in Putten hebt u natuurlijk al veel gelezen in
de pers en al veel gehoord van familie, vrienden en kennissen. Als CDAfractie zijn we al enkele jaren bezig om het belang van de burger voorop
te stellen en het handhavingsbeleid menselijker te maken. Geef de burger
wat meer ruimte, wat meer woongenot en pas de regelgeving aan zodat
je niet hoeft te millimeteren.
De gemeente Putten presteert het om meer dan 500 burgers te betrappen
op overtredingen. Huizen en huisjes, schuren en schuurtjes,
geitenstalletjes,
kippenhokjes,
eendendakjes, serres, carports,
inritpilaren,
hooibergen,
afdakjes, zelfs een rozenboog
zijn door de ambtenaren, in
opdracht van het college,
opgespoord. Volgens wethouder
Kleijer, die handhaving in zijn
portefeuille heeft, is dit de uitvoering van het beleid wat wij als
gemeenteraad zelf vastgesteld hebben! Jazeker, en daarom is er nu zoveel
commotie over in Putten, en daarom zijn we nu als raadsleden continu
bezig om het college te bewegen om echt met Hart en Verstand te
handhaven. Deze “heksenjacht” is nooit de bedoeling geweest van de
raad.
De heksenwaan c.q. heksenjacht
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 weer op, en in de 16e eeuw was het dé gesel over heel West
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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 het boek
"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
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zulke folteringen kon doorstaan, zo redeneerde men. Dus ook wie de
pijnbank doorstond werd verbrand. Zelfs op bijna elke universiteit werd
college gegeven in de "zwarte kunsten."

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.

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 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.

De waterproeven
Ook paste men de zogenaamde "waterproef" toe, om te zien of een heks
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 proefneming. Het Hof wendde zich tot de
Leidse universiteit. Na "rype beraetslaginge" 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.

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,
5

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 omging. In het buitenland schoof men soms een pennetje voor de
wijzer, zodat de wijzer niet kon uitslaan en men de heks kon aanklagen
6
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als zijnde "gewichtloos." De rechters wisten dat dit geschiedde, maar
vanwege de publieke opinie deden zij hieraan niets. Zij werkten mee aan
dit gerechtelijke 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 van de heksen, 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
7

De heksenjacht: Gemeente Putten en Barneveld

No.854

letters het gewicht in het
certificaat neer te schrijven. Soms
werd op luidruchtige wijze uiting
gegeven aan de vreugde, nadat
was vastgesteld dat de heks ten
onrechte verdacht was. Zwaaiend
met het verkregen certificaat
vertrok men naar de plaats van
herkomst.

certificaat:

Einde Moderne Heksenwaan (-jacht) in zicht
De hierna volgende woorden zijn van de Puttense Wethouder Kleijer,
zoals op bladzijde 1 weergegeven.
“Geef de burger wat meer ruimte, wat meer woongenot en pas de
regelgeving aan zodat je niet hoeft te millimeteren.
Deze “heksenjacht” is nooit de bedoeling geweest van de raad.”
Dhr. Kleijer spreekt van een heksenjacht van gemeentelijke ambtenaren
die stipt de regelgeving volgen, zonder daar een millimeter van af te
wijken. Opzich is het goed dat werknemers de hun opgedragen orders
opvolgen wanneer deze niet tegen hun geweten indruisen. Dat ze hierin
soms te ver gaan en zij kennelijk in een waantoestand hun werk
uitvoeren, verdient correctie. Sommige ambtenaren zien alsdan de
vermeende heksen weer op bezemstelen door de lucht vliegen, op weg
naar de heksensabbat. Aan de hand van eigen ervaringen en rapporten
8

De heksenjacht: Gemeente Putten en Barneveld

No.854

van de gemeentelijke ambtenaren zullen wij bovenstaande gang van
zaken aantonen. In ons bos te Putten aan de Ridderwal, hoek Pasdijk,
speelde zich het hiernavolgende af wat u op onze websites kunt lezen en
op de video’s en foto’s met eigen ogen kunt zien:
www.pentahof.nl
www.Veluwse-Israel-vrijstaat.nl

Niet alleen de gemeente Putten, maar ook de ambtenaren van de
gemeente Barneveld voeren een zelfde ‘heksenjacht-beleid”.
Hierover later meer op onze website en in een brochure.
Zelfbeschikkingsrecht
De collectieve neoliberale lezing van vrijheid zoals deze in ons land –dus
ook in de gemeenten Putten en Barneveld- heerst, is in botsing met onze
meer individualistische lezing van vrijheid.
http://tenk.cc/2013/10/wat-is-neoliberalisme/
9
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Wij voelen ons niet thuis in ons eigen land, op ons eigen grondgebied, in
onze eigen woning en in ons eigen bos wanneer wij daar niet zelf mogen
beslissen wat wij daar in overeenstemming met de natuurwetten willen
verrichten. De overtrokken menselijke regelgeving en nog overtrokkener
controle op naleving van deze regelgeving door gemeentelijke
ambtenaren berooft ons van onze vrijheid van handelen. Wij voelen ons
als vrije mensen niet thuis in een land waar controle-ambtenaren en
handhavers erop uit zijn om spijkers op laag water op te sporen om
daarmee de burgers de stuipen op het lijf te jagen.
Het begrip ‘vrijheid’ zoals dat leeft bij overheden is totaal anders dan
onze kijk erop. Zelfs wanneer het om een onschuldig gebouwde
strobalen loofhut gaat in ons bos die wij daar hadden gebouwd, moest
deze met klaar geweld het veld ruimen, doordat de gemeente Putten dat
schaarde onder een illegaal bouwwerk. Wij konden machteloos toezien
hoe met zwaar materieel de loofhut in elkaar werd geramd en afgevoerd
via een grote containervrachtwagen.
Ons bos is 3,5 ha groot en om er een landgoed te mogen vestigen waarop
allerlei bouwwerken toegestaan worden, dient men over 5 ha te
beschikken. Wie bepaalt zulks? Het vrijheidsbegrip van overheden zal
radicaal gewijzigd dienen te worden, daar het een vrijheid is die streng
wordt beperkt, waar elke schijnbare of werkelijke overtreding van de
door de overheden zelf opgestelde regelgeving afgestraft dient te worden,
desnoods met gewelddadige middelen en hoge dwangsommen. Het blijkt
dat de ‘vrijheid’ in een neoliberale samenleving als de onze in het geheel
niet zo vrij is als het lijkt. De voormalige premier van Engeland mevr.
Thatcher –de ijzeren dame- zei dat er in het geheel nergens ter wereld
sprake kan zijn van een samenleving, maar alleen van individuen en
families.
Zelfbeschikkingsrecht is er niet wanneer overheden voor ons beslissen
en kiezen wat goed of slecht is. Overheden begrijpen dan ook weinig of
niets van het begrip ‘vrijheid’. Vandaar dat wij ons op legale wijze tot
vrije mens hebben gemaakt en op legale wijze een eigen vrijstaat hebben
opgericht waarin wij zelfbeschikking hebben, ook al wordt dat niet door
10
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de overheden in dank afgenomen. Wij hebben deze daad wél gesteld, en
zij zijn verantwoordelijk door erop te reageren, hetzij positief of negatief.
Wij hebben er ons in verdiept hoe staten zijn ontstaan en hoe zij deze
handhaven. Wanneer wij op dezelfde wijze dat legaal nadoen, wil men
dat niet officieel erkennen, maar juist met alle macht tegenwerken. Er zou
volgens hen dan anarchie ontstaan. Maar wat is anarchie?
Uit Wikipedia: Anarchie is een term die een aantal verschillende, maar
vaak verwante, betekenissen kent:
•
•
•
•

•

Een anarchie kan een samenleving zijn die is gebaseerd op een van de
richtingen van het anarchisme.
Meer algemeen, duidt anarchie op een toestand van regeringsloosheid.
Het bijvoeglijk naamwoord hierbij is anarchistisch.
Meestal wordt de term op een negatieve manier gebruikt om een situatie
te beschrijven die men ook chaos of een ongeregeld zootje kan noemen.
De Anarchie wordt in Engeland gebruikt om de periode van
burgeroorlog aan te duiden tijdens het koningschap van Stefanus van
Engeland.
In de Internationale betrekkingen betekent het een situatie waarin alle
landen gelijkwaardig zijn, dat wil zeggen er is geen autoriteit boven dat
van de soevereine staat. Een situatie waarin geen anarchie bestaat is
bijvoorbeeld het feodalisme, waar de koning of keizer bovenaan een
keten van patronage en persoonlijke loyaliteiten staat.

Wat is anarchisme? (Volgens dr. Johan Oldenkamp in zijn Nieuwsbrief van 2
juni 2015, zie www.pateo.nl/Links/Nieuwsbrief.htm
Veel mensen hebben een volkomen vertekend beeld van wat anarchie is,
namelijk dat dit een chaotische en primitieve, onderontwikkelde samenleving
zou zijn. Deze mensen hebben zich er overduidelijk niet in verdiept. De waarheid
is namelijk dat zuivere anarchie de enige weg is die leidt naar een menswaardige
beschaving, waarin iedereen de eigen verantwoordelijkheid ten volle draagt. De
letterlijke betekenis van ‘an-archie’ is ‘geen archon’, waarmee hier ‘geen
heerser’ wordt bedoeld. In een zuivere anarchie zijn alle mensen evenwaardig,
en heerst er geen mens over een ander. Er kunnen wel onderling taken worden
afgesproken, waarin iemand vervolgens de verantwoordelijkheid op een bepaald
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vlak tijdelijk van meerdere mensen overneemt, maar dat impliceert geenszins
een soort van heerschappij over deze mensen.
Volledig bewuste mensen willen naar buiten toe (dus extern) in een an-archie
leven, terwijl ze van binnen (dus intern) een mono-archie hebben gerealiseerd.
In hen is er dan slechts één bevelvoerder, en dat nadrukkelijk niet het lagere zelf,
oftewel het ego, maar daarentegen het Hogere Zelf. Alleen dan kan iemand altijd
met een enkele tong praten.
Bij volledig onbewuste mensen is het precies andersom. Zij vinden het geen
probleem om extern in een mono-archie, oftewel een monarchie, te leven, want
in henzelf is namelijk geen eenheid en continuïteit. In die innerlijke anarchie
hebben alle kleine stemmetjes evenveel te zeggen. Ze praten daarom met vele
tongen, die allemaal weer net iets anders zeggen. Zelf hebben deze mensen hier
geen benul van. Ze zijn immers volledig onbewuste mensen. (Tot zover J.
Oldenkamp).

Wereldorde Henry Kissinger
In het boek Wereldorde van de voormalige minister van BZ van Amerika
Henry Kissinger, zie Ref.Dag. 05-06-2015 laat K zien dat het grote
vechten in Europa pas in 1648 stopte bij de Vrede van Westfalen. Toen
erkenden de betrokken landen elkaars gelijkwaardigheid en zagen zij
af van iets wat zij voorheen als volkomen rechtmatig hadden beschouwd,
nl. ingrijpen in andere landen.
K maakt verder duidelijk dat er géén
garantie is dat landen in het Westen ook
in de toekomst hun zelfstandigheid zullen
behouden. K. loopt hier een eind achter,
aangezien de EU-landen tijdens het
verdrag van Maastricht hun soevereiniteit
reeds hebben overgedragen aan de EU.
Landen mogen nog op beperkte schaal
zelf besluiten nemen. Dat hebben wij
kunnen zien tijdens de MKZ-crisis en
Vogelgriep-crisis. Volgens K. kan geweldloosheid alleen bestaan
12
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wanneer dat door middel van wapens zal worden beschermd. Er moet
volgens hem een macht –de Nieuwe Wereld Orde- in de wereld zijn die
orde op zaken stelt en deze orde beschermt. Een land met een nieuwe
orde zou direct worden vernietigd door lagere beschavingen die nog in
hun oude orde leven. Internet is volgens K. een groot kwaad dat de
bestaande orde in de wereld onder druk zet en bevolkingen laat ontwaken.
Feit is dat Nederland en andere landen,
maar ook de gemeenten in deze landen,
nog leven bij en in de oude orde, door niet
de gelijkwaardigheid van vrijstaten te
erkennen, en zelfs geweld tegen hen te
gebruiken, om het recht van de sterkste te
laten gelden. Zij zien hun ingrijpen in
andermans grondgebied nog steeds als rechtmatig. Elk land, elke staat,
groot of klein, is soeverein volgens het Verdrag van Montevideo. Landen
c.q. gemeenten die nog geweld gebruiken moeten tot geweldloosheid
worden gedwongen. Waarom kiezen zij voor geweld? Dat is de meest
gemakkelijke manier om via kracht de
macht over iemand te verkrijgen en te
behouden. Dat is dierlijk. De aap die het
hardste kan brullen is de baas van de ploeg.
Machthebbers, overheden, gemeenten, etc.
willen altijd op de een of andere wijze hun
macht en controle over anderen invoeren,
en daarvoor zijn wij nu net niet als
mensheid op de aarde geplaatst. Wij zien
het in de natuur dat de dieren elkaar ook
niet controleren. De zwakkeren gaan
gewoon dood en de sterken blijven over.
Wij zijn echter geen dieren, en wij dienen
ons over de zwakkeren te ontfermen, en proberen hen zo sterk mogelijk
te maken. Het is niet de zaak dat wij de rijken steeds rijker maken en hun
gang daarin laten gaan. Er mag wel een zekere controle wezen, maar dan
wel meer sociaal.

Het recht van de sterkste
Wij leven in een verstrengeld universum, d.w.z. dat alles wat er in het
universum is in verbinding staat met elkaar. Wie binnen dit universum
goed aan anderen doet, doet dat in wezen aan zichzelf. Wie geweld
pleegt, pleegt dat dan ook in wezen aan zichzelf. Dat geldt niet alleen
voor individuen, maar ook voor machten en overheden, ambtenaren en
wie dan ook. Wij dienen in harmonie met elkaar te leven en met de natuur
en al wat zich daarin bevindt. Geweld is ten enenmale uit den boze, hoe
men het ook bekijkt en wie het ook moge gebruiken, aangezien geweld
zich altijd zal wreken. Geweld keert
gelijk een boemerang altijd tot de
uitvoerders ervan terug. Wij leggen dan
ook de nadruk op een geweldloze
samenleving, zoals in de Bijbel wordt
aangekondigd door de profeten als
zijnde een Vrederijk (o.a. Jeremia 3033).
Geweld wil groeiprocessen waarmee
men het niet eens is of die men ziet als
een bedreiging voor zichzelf en de
samenleving, de kop in drukken.
In de natuur zijn eindeloze cyclische
groeiprocessen aanwezig en zichtbaar,
waarbij het afsterven van het ene gevolgd wordt door het nieuwe leven
van het andere. Als voorbeeld de rups die tot vlinder wordt, waarvan
onderstaand verslag verhelderend werkt dat wij als mensen niet in deze
groeiprocessen moeten ingrijpen.
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De les van de vlinder (Earth Matters | Ninka Brand) Op een dag
verscheen er een kleine opening in een cocon, hangend aan de tak van
een boom. Een man zat een aantal uren naar de vlinder te kijken die zich
met moeite door het kleine gaatje naar buiten aan het worstelen was. Op
een gegeven moment leek er geen vooruitgang meer te zijn in de
worsteling van de vlinder. Daarom besloot de man de vlinder te helpen.
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Hij nam een schaar en opende de cocon. De vlinder kon toen makkelijk
uit de cocon komen. Maar
het had een verdord lichaam,
het was klein en zijn vleugels
waren verschrompeld. De
man bleef kijken want hij
verwachtte dat op elk
moment de vlinder zijn
vleugels zou openen. Om deze vervolgens te vergroten en uit te breiden
en in staat te zijn om het lichaam van de vlinder te ondersteunen. Dit
gebeurde niet. De vlinder bleef de rest van zijn leven rondkruipen met
een verdord lichaam en verschrompelde vleugels. Het was nooit in staat
om te vliegen! Wat de man, in zijn vriendelijkheid en zijn
welwillendheid, niet begreep was dat de beperking van de cocon nodig
was. De strijd van de vlinder om door de kleine opening naar buiten te
kruipen, was de manier om vocht uit het lichaam in de vleugels van de
vlinder te krijgen; zodat hij uit kon vliegen zodra hij uit de cocon bevrijd
zou zijn. Soms zijn worstelingen precies wat we nodig hebben in ons
leven. Zonder obstakels zijn we niet zo sterk als we hadden kunnen zijn.
Ook zijn we dan nooit in staat om onze vleugels te spreiden en te
vliegen. Als je vraagt om kracht krijg je problemen om je sterk te maken.
Wil je graag wijsheid ervaren, dan krijg je vragen om op te lossen.
Wanneer je vraagt om voorspoed krijg je hersenen en spieren om aan het
werk te gaan. Vraag om moed en je krijgt obstakels om te overwinnen.
Als je vraagt om liefde krijg je mensen op je pad om te helpen en mee te
verbinden. Vraag je om gunsten dan ontvang je kansen. Je krijgt niet wat
je denkt te willen, maar alles wat je nodig hebt.
Bron: Earth Matter
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De Natuur-ontwikkeling
De ontwikkelingsgang in de natuur kenmerkt zich door opkomen, bloei,
afsterven en ondergaan, wat gevolgd wordt door middel van een
metamorfose of gedaantewisseling, waar weer nieuw leven zich
openbaart. Het oude gaat steeds ten onder om plaats te maken voor wat

nieuws. De symboliek van het oude Barneveldse wapen toont dit proces
op wonderschone wijze, zie onze brochures en het boek erover op onze
website www.pentahof.nl
Zo te zien is de dood, de afbraak, altijd in het
leven aanwezig om weer nieuw leven te
scheppen. De natuurvolkeren kenden dit
proces. Zij zagen de dood dan ook niet als een
vijand, noch dat de dood voor het leven een
bedreiging vormde. Zij zagen dood en leven
als de grote bronnen van ons bestaan, als
zijnde de transformeerder en de transformatie
zelve. De vooruitgang heeft deze twee zaken
–leven en doodnodig om het
transformatieproces te kunnen laten verlopen. Dat is de leerschool van
het leven, waarin transformatie een hoofdrol speelt. Al spelenderwijs
komen wij vooruit als schepping en mensheid. Daarbij mag echter geen
geweld worden gebruikt, zoals blijkt uit de ‘les van de vlinder’. Geweld
zorgt voor een vroegtijdige dood. Eerst moet via het levensspel het
leerproces worden doorlopen, waarbij nieuwe dingen worden
uitgeprobeerd. Deze nieuwe dingen roepen bij de traditionele oude garde
vanzelf weerstand op. Zij willen het oude liefkozen en behouden omdat
het hun vertrouwd is. Het nieuwe wordt door hen met geweld aangepakt,
want zij zijn de sterkste en laten het recht van de sterkste gelden. Dat is
de gemakkelijkste weg.
Het is niet zo dat het
nieuwe altijd direct
beter is dan het oude.
Het gaat in het hele
leven immers om het
experiment, om het
spel,
om
het
uitproberen. Zo goed
als elke test niet van tevoren de uitkomst toont, zo is het leven een
uitdaging. Te CERN in Geneve test men met de LHC wat de uitkomst is
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van botsingen tussen deeltjes. Dit kan volgens sommige grote geleerden
zeer gevaarlijk zijn voor de aarde en mensheid vanwege het ontstaan van
zwarte gaten. Wij dienen daarom uiterst voorzichtig te zijn. Op 20
november tot 13 december 2015 gaat CERN op topsnelheid draaien. Dat
zal een heel spektakel worden!
http://removingtheshackles.blogspot.nl/2015/10/oct-8-2015-solar-andcern-update.html
https://missiongalacticfreedom.wordpress.com/2015/09/11/cern-opensblack-hole-to-another-universe-sept-10-2015/
De Rarámuri Indianen in Noord Mexico leven nog zoals hun voorouders
duizenden jaren terug leefden. Zij kunnen urenlang heel goed rennen
door valleien, over bergen en moeilijk begaanbare gebieden. Zij genieten
een uitmuntende gezondheid en lijken immuun voor ziekten. Het zijn
waarschijnlijk met de Hunza’s de gezondste mensen ter wereld. Zij
beschikken over het vermogen om iets los te laten wat zij toch graag
wensen, en kunnen het waarderen bij wat ze hebben. Ze zijn
vergevingsgezind en geduldig. Daaraan mankeert het in onze westerse
samenleving nog wel eens.
http://www.pentahof.nl/Brochures/793-macht.pdf
Zie tevens brochures 631 en 839 over de Baduy stam op Java.
Erasmus: Zie het boek van J. de Rek: Van Bourgondië tot Barok p.173:
Zijn roem ging door heel Europa. Hij ontving veel aanbiedingen in
binnen- en buitenland om daar een leerstoel te bezetten. Hij weigerde,
want hij kon geen atoom van zijn vrijheid afstaan, aldus J. de Rek. “Als
werkelijk grote mannen hield Erasmus niet van systemen of
organisaties”. Hij geloofde “dat de redding der wereld” afhing van onze
individuele pogingen. “Maak ieder mens afzonderlijk beter en ge maakt
de hele wereld beter”. Zo werd hij de grote opvoerder van die tijd.
Vergunningvrij bouwen
In sommige gevallen mag u –het is bijna niet te geloven- vergunningvrij
bouwen. U hebt dan geen omgevingsvergunning nodig. U moet zich wel
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houden aan de regels in het Bouwbesluit 2012. Hierin staan minimale
bouwtechnische eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid,
bruikbaarheid en energiezuinigheid. Bovendien moet u zich houden aan
de gemeentelijke voorschriften van de bouwverordening, welstandseisen
en het bestemmingsplan. Meer informatie over vergunningvrij
verbouwen leest u in de brochure 'Verbouwingen'.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/inhoud/che
cken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen/vergunningvrij-bouwenen-verbouwen
24-11-2014
VAN DE REDACTIE Barneveldse Krant
Share on facebookShare on twitterShare on printMore Sharing Services0
EDE - Er mag in Ede vanaf 1 november 2014 mag meer vergunningvrij
worden gebouwd. Dit geldt vooral voor bijgebouwen, aan- en uitbouwen.
Zo mogen aan- en uitbouwen 4 meter diep en 5 meter hoog worden.
Voorheen was dit 2,5 meter en 4 meter. Ook zijn er meer mogelijkheden
voor het bouwen van een mantelzorgwoning. Hiermee is ingespeeld op
de verandering in de zorg, waarbij ouderen vanaf volgend jaar langer
zelfstandig blijven wonen.
Afwijken bestemmingsplan
Door de wijzigingen wordt het ook eenvoudiger om tijdelijk af te wijken
van het bestemmingsplan. Dit kan vanaf 1 november met een procedure
die 8 weken duurt. Eerder duurde de procedure hiervoor nog 6 maanden.
Deze wijziging levert dus flinke tijdwinst op. Daarnaast is de duur van
een tijdelijke vergunning verruimd, van 5 naar 10 jaar.
De regels en wetten voor bouwen blijven gelden. Vergunningvrij bouwen
is dus niet hetzelfde als regelvrij bouwen. De eisen uit het Bouwbesluit
blijven bijvoorbeeld gewoon van toepassing. Particulieren en bedrijven,
die plannen hebben om te bouwen of te verbouwen, moeten zich daarom
extra goed informeren. Zodat duidelijk is waar wel of geen vergunning
voor nodig is. Meer info: www.omgevingsloket.nl.
SGV: 'Vergunningvrij bouwen valt tegen'
31-08-2015 11:14
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Zelfrealisatie
De Russische schrijver Vladimir Megré schrijft in zijn boek ‘Anastatiius’
dat voor ons bestaan op aarde 1ha grond meer dan genoeg is om een stil
en gerust leven te kunnen leiden, om gezond te blijven en om zich
geestelijk te kunnen ontwikkelen. Door middel van die 1ha grond zijn wij
verbonden met de kosmos. Liefde en spiritualiteit dienen immers een
materiële belichaming voor ons te hebben zolang wij in de 3Dwerkelijkheid leven. Op die 1ha grond poten wijzelf onze bomen,
struiken, planten en verbouwen wij onze groenten, appels, peren, noten,
etc. Alsdan zijn deze producten met ons
in liefde verbonden, aangezien wij ze in
liefde hebben geplant en verzorgd. Wat
wij in de winkels kopen is in de eerste
plaats geteeld om geld, niet om liefde.
Bomen en planten voeden zich met water
en grondstoffen uit de aarde, maar ook
met energieën als liefde. Daar zijn reeds
veel proeven mee genomen die dit
bevestigen. Oudtijds wisten de priesters
en elite het reeds en hadden boven hun
tempels de volgende spreuk geplaatst:
“Neem geen voedsel van slavendienst”.
Alleen producten die met zorg, aandacht
en liefde zijn gekweekt zijn pas écht
gezond voor een mens. Tegenwoordig is het niets dan winst dat kwekers
willen ontvangen. Alleen voedselproducten die met je eigen handen zijn
verbouwd, zijn volwaardig te noemen. Wij dienen de materialisatie van
onze spiritualiteit te tonen uit onze werken / beroepen. Slavenberoepen
heeft onze Schepper niet geschapen. Wij zijn als vrije mensen geschapen
om vrij te leven op de aarde in de natuur om er een Paradijs van te maken
in de vrij korte tijd die wij daarvoor ontvangen. Vandaar dat de Schepper
meer op heeft met een enkele vrijbuiter dan met 1000 slavenarbeiders.
Wij hebben van een stuk sterk verwaarloosd bos in de gemeente Putten
in een korte tijd er al een mooi soort parkbos van gemaakt. Wij zijn
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kosmisch georiënteerd bezig op een zo natuur getrouw mogelijke wijze.
Wij hebben oog gekregen voor de schoonheid van het heelal en willen
dat op aarde visualiseren op materiele wijze.
Wij leven momenteel in een totaal gedrogeerde samenleving, een
bikkelharde gemeen – schap. Er is nauwelijks een grotere tegenstelling
denkbaar dan deze tussen creativiteit en gezag. Dat is gebleken toen de
ambtenaren van de gemeente Barneveld in 2005 eisten dat wij een door
iedereen
geprezen
kunstzinnig daktorentje
en terras en binnenmuur
dienden te verwijderen
omdat
daar
geen
vergunning voor was
afgegeven. Dit terwijl
de gemeente in die tijd
een
zogenaamd
kunstwerk van meer
dan 30.000 euro liet
plaatsen op een druk verkeerspunt, nl een onooglijk roestige locomotief.
Geen enkele burger die daar enige waardering voor kon opbrengen.
Verder is het ons ook gebleken dat de gemeente Putten geen oog heeft
voor echte creatieve zaken, door op 21-12-2013 onze loofhut en
auditorium met geweld te slopen. Is men ziende blind? Wanneer ze echt
zouden zien, zouden zij terstond hun slopershamers neerleggen. Het is
immers zo dat wij mensen geen waardevol natuurgebied mogen
schenden, noch een door mensen gemaakt kunstwerk mogen
beschadigen. Het gaat hierbij om het respect voor alles wat door de natuur
of door mensenhanden gevormd is. Overheden hebben geen vrijbrief om
de slopershamer op te pakken en kunstwerken te vernietigen. De bekende
Belgische filosoof Etienne Vermeersch zei het volgende: “Advocaten
proberen soms de wensen van hun cliënten te verdedigen, ook al beseffen
ze dat die wensen niet rationeel zijn. Een overheid mag wel de burgers
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zo goed mogelijk informeren over allerlei mogelijke gevaren, maar ze
dient de burgers vrij te laten om zelf beslissingen te nemen”.
Luister een naar onze Nationale Ombudsman wanneer hij in zijn rapport
nummer 2015/160 een boekje open doet: Gegijzeld door het systeem.
Kijk eens wat wij bijvoorbeeld op onze nieuwste website hebben staan
www.parelsvandeveluwe.nl
Kijk ook eens naar onze dorpen, steden, woonwijken, industrieterreinen,
en alle asfaltwegen in ons land, waartussen nog wel groenvoorzieningen
zijn getroffen. Het groen
leeft er niet echt natuurlijk,
het
stikt
van
de
uitlaatgassen. Ook de
mensen die er leven stikken
langzaam maar zeker. Op
aarde zijn megasteden
gegroeid van 10 tot zelfs
vele miljoenen meer.
Overheden zouden iedere
aardbewoner een stuk
grond van 1ha moeten bieden om er zich te kunnen ontplooien. Dan pas
zal de aarde verandert worden in een Paradijs. Elk mens heeft specifieke
eigenschappen ontvangen die alleen in vrijheid op eigen grond
ontwikkeld kunnen worden. Dan pas zullen oorlog en slavernij ophouden
doordat iedereen bezig is op te gaan in zijn eigen scheppingsopdracht en
geen geweld heeft te vrezen. Onze huidige eenzijdige technocratische
op geld beluste slavensamenleving gaat onherroepelijk ten onder,
aangezien het de ware spiritualiteit en vrijheid mist. Wij dienen terstond
hiermee te stoppen en ons te wijden aan een volslagen nieuwe wereld.
Indien wij niet vrijwillig stoppen, zullen wij door de natuurwetten
gedwongen worden tot stoppen op ingrijpende wijze, anders zouden wij
niet aan de chaos kunnen ontsnappen die we zelf bezig zijn te scheppen.
Wij hebben om een voorbeeld te geven in enige jaren tijd van ons 3,5
ha grootte bos in Putten van een chaos een bos gemaakt waar het heerlijk
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toeven is, door er gemiddeld slechts 3 tot 6 uur per week te werken. Wij
genieten in de natuur en van het werken in de natuur, samen met onze
honden. Wij zien ook dat de bomen en planten ervan genieten. Wij
geloven en weten ook dat op deze wijze de kosmische krachten
meegenieten, doordat wij steeds nieuwe krachten ontvangen om tegen
gevestigde destructieve machten te strijden. De schepping zucht immers
onder al hetgeen wij als mensheid haar aandoen, zie Romeinen 8:
18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is
te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden 19
Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der
kinderen Gods. 20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig,
maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; 21 Op hoop, dat
ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der
verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. 22 Want wij
weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is
tot nu toe.

Er kondigt zich een zeer grote transformatie aan. De tijd is er rijp voor,
de meeste mensen echter nog niet. Het is wachten op die mensen die de
hand aan de ploeg zullen slaan om de nieuwe manier van leven te
demonstreren, waartoe volkomen vrijheid vereist is, zonder
overheidsdwang. Dit is de enige ware manier van leven volgens de
natuurorde om mede-schepper te zijn. Er is niets mooiers en gezonder
voor een mens dan hetgeen hij met liefde en
kennis heeft gekweekt, gebouwd of
ontworpen. Waarom zijn vandaag de dag
zoveel mensen ziek? Zij missen de hoogste
bevrediging die hen het resultaat van hun
arbeid zou dienen te geven. Om terug te zien
op hetgeen wij tot stand hebben mogen
brengen geeft ware voldoening. Wij hebben
in ons bos in Putten blijk gegeven van zo
natuur getrouw mogelijk te handelen, waarbij
wij openstaan voor positieve adviezen. Niet alleen in ons bos, maar ook
thuis en elders willen wij hiervoor tot een voorbeeld of teken zijn.
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Waarom zou dat in ons kleine Nederland niet kunnen of mogen? De
donkere middeleeuwen liggen achter ons waarin de heksenjacht kon
plaatsvinden. De 20e eeuw ligt ook achter ons waarin twee
wereldoorlogen plaatsvonden. Tekent zich onze huidige eeuw doordat
er nog moderne heksenjachten plaatsvinden, zoals de Puttense
Wethouder Kleijer het noemt?
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Zelfbedrog
Vanwege een misplaatste projectie verbeelden machthebbers en
overheden zich veelal dat zij de sterkste zijn, de heersers die het voor het
zeggen hebben. Zij zien de medemensen (de burgers) als onderdanen,
als horigen die hen dienen te gehoorzamen en daartoe van Godswege
verplicht zouden zijn. Zij houden hun onderdanen in een soort open
gevangenis aan het werk. Wie durft te ontsnappen aan het systeem wordt
als een deserteur of als een vijandige indringer gezien die hun territorium
betreedt. Met alle wapens die men bezit gaat men dezulken te lijf. Dit is
het toonbeeld van het recht van de sterkste, en niet van de sterkte van het
recht waarover koning Willem-Alexander sprak in zijn toespraak tot de
VN. De machtspositie die
een aantal mensen hebben
verworven en hoe dat er
aan toe ging in het
verleden,
is
in
de
geschiedenis terug te
vinden tijdens het bewind
van keizer Karel de Grote
en het Heilige Roomse
Rijk. Daar voerde Karel
het leenstelsel in, wat al
spoedig een succes bleek
en door anderen gretig
overgenomen werd. Van de bevolking stelde hij ongeveer 10% aan tot
leenheren en 90% bleef werkzaam als slaaf, meest keuterboeren die

lijfeigenen waren. De leenheren kenden zichzelf in hun waan en
zelfbedrog
een
soort
goddelijke
status toe. Niet
iedereen pikte dat,
o.a. de Katharen.
De
Katharen
zegden hun trouw
aan de keizer op en
dus ook aan die van
de leenheren. Dat
werd
hen
noodlottig,
aangezien
het
resulteerde in een
bloedbad waarbij er nog meer heel weinig overlevenden waren. Alleen
op deze wijze kon het volks-onderdrukkende systeem dat ontstaan was
zich voortzetten. De boerenopstanden die er af en toe ontstonden werden
met geweld de kop ingedrukt. De kerk hielp eraan mee om de mensen in
te prenten dat ze door-en-door zondig waren vanwege de erfzonde van
Adams val. De gewone mensen werden in hun gewetens verpletterd zodat
ze geen moed meer hadden om opstandig te worden. In die tijd was er
de zogenaamde heksenvervolging c.q. heksenjacht, om vooral vrouwen
die schrander en geestelijk konden denken op te ruimen. De kerk en
politiek wilde vooral de mensen dom en afhankelijk houden. De door
macht verblindende leenheren en kerkelijke leidslieden bezaten een
grootheidswaanzin die tijdens de Reformatie een forse deuk opliep. Het
lezen van de Bijbel werd vrijgegeven. In 1579 werd door de Unie van
Utrecht de vrijheid van godsdienst verzekerd. Dat leverde echter weer
een nieuw strijdtoneel op, want het moest immers om de meest zuivere
leer gaan, en anders was men een ketter die verbrand diende te worden.
Zo kwamen Johannes Hus en Michael Servet en anderen op de
brandstapel terecht.
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In hun eigen beleving hebben de sterksten altijd het gelijk aan hun zijde.
Zij geven hun verworven rechten –bij de Gratie Gods- niet gaarne prijs.
Inderdaad kunnen de sterksten slechts bestaan bij de gratie gods, dat is
bij de gratie van de zwakken die voor hen werken. In werkelijkheid zijn
dus niet de sterksten –de elite- de gezegenden van de Goden, maar wij,
en wij zijn hun goden. Wij zorgen ervoor dat zij een vette boterham
hebben en er lekker van kunnen leven, snoepreisjes kunnen maken, etc.
Wij zorgen er zelf voor dat ze ons kunnen uitbuiten. De sterksten zijn de
imkers en de zwaksten zijn de werkbijen. Uit henzelf hebben de sterksten
geen macht over ons. Alleen via manipulatie en indoctrinatie kunnen ze
ons verblinden en angst inprenten. Wij weten dat er in het dierenrijk
nagenoeg geen kommer of medelijden bestaat over het lot van de
zwakkeren die het afleggen tegen de sterken. Bij de mensheid is er nog
wel medegevoel. Een vorst zal zijn onderdanen tegenover andere vorsten
hemelhoog roemen en zijn volk een edel volk noemen zolang zij hem van
geld en goed voorzien. Zo niet, dan is het een slecht volk.

Figuur 1 Op deze wijze werden tijdens de Heksenjacht heksen door gluurders opgespoord
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Figuur 2 Ook in de slaapkamers werd
gegluurd

Figuur 3 De hedendaagse gluurders
anno 2015

Er is niets nieuws onder de zon, wat ten tijde van de heksenwaan
plaatsvond, vindt momenteel ook plaats, zij het in een andere gedaante.
Wij leven duidelijk in een tijd waarin het zogenoemde ‘Bevoegd Gezag’
ver buiten haar eigen bevoegdheden is getreden, zelfs in de meest
christelijke gemeenten op de Veluwe als Barneveld en Putten. Men weet
blijkbaar niet meer wat christelijke levensbeginselen zijn en hoe een
christelijke levenswijze er behoort uit te zien. De Bergrede houdt men
voor een onbereikbaar ideaal, en wat de apostelen Petrus en Jacobus
erover schrijven klinkt hen in de oren als het schreeuwen van een mager
varken in een synagoge. Jacobus 1:21 heeft het over het afleggen van
vuilheid en boosheid, om tot de volmaakte wet der vrijheid te geraken.
Artikel 4 van de Nederlandse Grondwet geeft recht op persoonlijke
vrijheid en recht op particulier eigendom en zeggenschap over dat
eigendom. In het boek van David Yallup “Gods wil of Mafia?” staat het
volgende:
Een gevestigde macht wil zichzelf van nature handhaven. Als-ie zichzelf
opheft, vervallen immers alle baantjes! Dus zal een gevestigde macht er
alles aan doen om zichzelf voort te zetten. In de Middeleeuwen deed de
Kerk dat mede dankzij het wijdverbreide analfabetisme, in de Sovjet-Unie
gebeurde dat met wodka en bij ons nu met welvaart en blingbling.
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De bekende Oswald Spengler vult deze regels aan in zijn boek “De Mens
en de Techniek”, p. 29 met de volgende zin:
De staat was een voortdurende verstoring van de ware cultuur die in de
gehoorzalen, geleerdenkamers en ateliers leefde.
Vervolgens schrijft Spengler op p.57 het volgende:
Maar hoe minder men de anderen nodig heeft hoe machtiger men is. Een
roofdier is ieders vijand. Hij duldt in zijn territorium geen gelijke –het
koninklijke begrip van eigendom begint hier. Eigendom is het bereik
waarin men onbeperkte macht uitoefent, verwerft, tegen gelijken
verdedigt, zegenrijk uitgeoefende macht. Het is geen recht op bezit
alleen, maar een volstrekt naar eigen goeddunken ermee omgaan.
Gruweldaden in naam van God (autodafé’s)
Wanneer de God der christenen liefde is –en dat is Hij voorzeker- dan is
liefde voor hen het enige hechte bouwmateriaal in de ganse schepping.
Met liefde bouwt een ieder aan zijn hemel op aarde, aan een paradijs.
Liefde brengt ook grote verantwoordelijkheid met zich mee om harmonie
op aarde te scheppen. Dat kan niet plaatsvinden zolang als christenen
menselijke wetten en regels volgen en uitvoeren om anderen daarmee van
hun vrijheden en eigendommen te beroven. Christelijke overheden die
wetten opstellen en handhaven die de mensen dwingen tot onderwerping
handelen tegen de liefde Gods. Op die wijze is men bezig om de burgers
de hemel op aarde te ontnemen en hen te verwijzen naar een hel.
Ook in Nederland zijn velen ten offer gevallen vanwege de heksenwaan.
De processen te Utrecht in 1595 vormen wel de zwartste bladzijde uit
onze heksenjacht-geschiedenis. Men
had
een
heel
zogeheten
‘tovenaarsgezin’ te pakken genomen.
De voornaamste beschuldiging was,
dat het gezin in tegenwoordigheid
van de duivel op een veldje in
Amersfoort als katten poot aan poot
met elkaar hadden gedanst, waarna
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men zich in weerwolven had veranderd en koeien hadden gebeten. Ja ja,
dit alles vond men rationeel om het gezin te verbranden.
Geweld als machtsvertoon
Het recht van de sterkste is in het geheel geen recht. Het berust op
brutaliteit, op machtswaan. Isis, IS of ISIL, maar ook de VS, de NATO
en andere landen, men ziet er het machtsvertoon: grote legerparades,
vertoning van grote nucleaire
raketten, etc. En dit alles om
geweld te kunnen gebruiken
tegen zogeheten vijanden.
Vijanden worden al gauw
terroristen genoemd als ze tot
een kleine groep behoren. De
grote landen menen het
alleenrecht te hebben op geweld. De paus denkt daar als volgt over:
“Paus Franciscus sprak zich tijdens de zondagse mis uit over de
aanslagen. Hij noemde het “blasfemie om uit naam van God geweld en
haat te rechtvaardigen.” Op het St. Pietersplein uitte hij zijn verdriet over
de ‘barbaarsheid’ van de aanvallen. “We vragen ons af hoe een mens het
in zijn hoofd kan halen om zulke verschrikkelijke dingen te doen…de
weg naar geweld en haat lost de problemen van de mensheid niet op. En
de naam van god gebruiken om deze weg te rechtvaardigen is blasfemie.”
Zaterdag zei de paus al dat er “geen rechtvaardiging is voor deze daden.”
In een interview vertelde hij bedroefd en gepijnigd te zijn. “Ik sta dicht
bij de mensen in Frankrijk, bij de families van de slachtoffers en ik bid
voor hen allemaal. Deze dingen zijn moeilijk te begrijpen.”
Einde Heksenjacht?
De Duitse bestrijder van het heksengeloof is de hoogleraar in de
moraalfilosofie (1621) Friedrich Spee. Hij schreef het boek “Cautio
Criminalis”. Hij verzette zich vooral tegen de wijze van procederen en
pleitte voor de afschaffing van de tortuur. “Geen edelman zou gedogen
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dat zijn jachthond zó in stukken werd gereten en mag een mens dan wel
in stukken worden gescheurd?”.
In die tijd waarin ‘gruwel én bedrog’ overheerste en over leven en dood
werd beslist door mensen die het rationeel vonden dat er heksen
bestonden werd te Oudewater, Polsbroek en Buren eerlijk gewogen.
Daar is nooit iemand die gewogen werd schuldig bevonden aan hekserij.
Wij kunnen de bestuurders van Oudewater, Polsbroek, etc. niet dankbaar
genoeg zijn dat zij gestreden hebben tegen de heksenwaan. Van lieverlee
kwam er een einde in Europa aan het verbranden van zogenaamde
heksen. Echter, de hedendaagse heksenjacht is nog niet tot een einde
gekomen. Wij zijn de Puttense Wethouder Ard Kleijer zeer dankbaar
voor zijn stellingname door de gemeenteraad en ambtenaren erop te
wijzen dat de huidige gang van zaken op een heksenjacht lijkt.

bewegen om echt met Hart en Verstand te handhaven. Deze
“heksenjacht” is nooit de bedoeling geweest van de raad.
Natuurlijk zullen er enkele burgers zijn die de regels aan de laars lappen
en bewust regels overtreden, maar dat zijn er toch niet meer dan 500 in
Putten? Vroeger waren er veel minder regels en vergunningen voor de
bouw, maar daarom kan je nu toch niet zeggen, dat alles waar in het
gemeentehuis of bij de mensen thuis geen vergunning meer van te
vinden is, dan ook maar meteen illegaal is en met een dwangsom
gedreigd moet worden? Toch gebeurt dit in Putten. Etc.

Nieuwsbericht: Categorie: Putten PUTTEN WEET HET BETER

Uit de oude Wijsheidsliteratuur In het apocriefe geschrift Tobias

Wat is Putten toch een bijzondere gemeente. Elke gemeente heeft met
handhaving te maken, maar Putten wel op een heel bijzondere wijze.
Tijdens de vergadering van de commissie Middelen is me dat nog weer
eens extra duidelijk geworden. Het ging die avond o.a. over het
Handhavingsbeleid en over Gemeentelijke Samenwerking.

hoofdstuk 12:8 staat het volgende:

Over het handhavingsbeleid in Putten hebt u natuurlijk al veel gelezen in
de pers en al veel gehoord van familie, vrienden en kennissen. Als CDAfractie zijn we al enkele jaren bezig om het belang van de burger voorop
te stellen en het handhavingsbeleid menselijker te maken. Geef de
burger wat meer ruimte, wat meer woongenot en pas de regelgeving aan
zodat je niet hoeft te millimeteren.
De gemeente Putten presteert het om meer dan 500 burgers te
betrappen op overtredingen. Huizen en huisjes, schuren en schuurtjes,
geitenstalletjes, kippenhokjes, eendendakjes, serres, carports,
inritpilaren, hooibergen, afdakjes, zelfs een rozenboog zijn door de
ambtenaren, in opdracht van het college, opgespoord. Volgens
wethouder Kleijer, die handhaving in zijn portefeuille heeft, is dit de
uitvoering van het beleid wat wij als gemeenteraad zelf vastgesteld
hebben! Jazeker, en daarom is er nu zoveel commotie over in Putten, en
daarom zijn we nu als raadsleden continu bezig om het college te
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Gemeentebelangen Putten op 11-03-2014 07:04 Vreemd, 4 jaar lang maakt
WIJ Putten deel uit van de coalitie die verantwoordelijk is voor de uitvoering
van het handhavingsbeleid. Een zeer belabberde uitvoering, gezien de vele
klachten die er zijn over de wijze van handhaven. Herinnert u zich nog de kop
boven het artikel, "Putten, vijand van zijn eigen volk"?

“Het is beter om liefdadigheid te bewijzen dan om goud op te hopen.
Want liefdadigheid zal een mens van de dood redden: dit zal álle
overtredingen verzoenen. Zij die liefdadigheid bewijzen en oprecht
handelen, zullen met het leven verzadigd worden. Maar zij die
overtreden, zijn vijanden van hun eigen leven!”
Wanneer een zogeheten ‘Bevoegd Gezag’ ver buiten haar eigen
bevoegdheden treedt, ontstaan er situaties waarin men de vijand is van
zijn eigen volk, en waarbij men de vijand wordt van zijn eigen leven. Dat
nu is de les van de heksenjacht van vroeger en van nu. Het is volgens
paus Franciscus blasfemie om uit naam van God geweld en haat te
rechtvaardigen. ….. de weg naar geweld en haat lost de problemen van
de mensheid niet op.
Tenslotte een nieuwsbericht dd wo 28 okt 2015, 07:10
Koning Willem-Alexander doceert over belang mensenrechten

30

De heksenjacht: Gemeente Putten en Barneveld

No.854

De heksenjacht: Gemeente Putten en Barneveld

No.854

SHANGHAI Koning Willem-Alexander heeft in een
toespraak
op
de
Chinese
bestuursacademie in Shanghai het
belang benadrukt van de 'constructieve
dialoog over mensenrechten'. "Het is
belangrijk dat die dialoog wordt
voortgezet. We kunnen over dit
onderwerp van mening verschillen, maar vrienden moeten geen
onderwerpen vermijden waarover ze het niet altijd eens zijn", zei de
koning in de China Executive Leadership Academy Pudong (CELAP).
Op deze academie krijgen hogere ambtenaren en de top van het
bedrijfsleven trainingen gericht op maatschappelijke vooruitging en
economische ontwikkeling.
Foto: ANP .
De koning legde uit waar de kracht van Nederland vandaan kwam. In
Nederland luistert het bestuur naar de burgers, en bouwt verder op
initiatieven die in de maatschappij worden genomen. We noemen dat wel
een participatiemaatschappij. "Dat versterkt het fundament onder alle
bestuursniveaus." Van belang is ook samenhang, het wegen van alle
belangen bij stedelijke ontwikkeling bijvoorbeeld. Dat zorgt ervoor dat
beslissingen langer duren dan in China, gaf Willem-Alexander toe. "Veel
langer dan u gewend bent. Maar de tijd die je kwijt bent aan overleg wordt
meer dan goed gemaakt in stabiliteit en duurzaamheid."
Een derde essentieel element van de Nederlandse bestuurscultuur was
respect voor de rechtsinstellingen. "Onafhankelijke rechtbanken
bijvoorbeeld, en onafhankelijke inspecties. Zij zijn de garantie dat
mensen eerlijk en in overeenstemming met de wet worden behandeld.
Dat mensenrechten worden gerespecteerd en dat ambtenaren hun
integriteit behouden", zei Willem-Alexander. Ook China streefde
daarnaar, en de grote uitdagingen waarvoor beide landen stonden maakte
het logisch om samen te werken, aldus de koning. Dat over zaken
verschillend werd gedacht, mocht daarbij geen belemmering zijn.

Ons Commentaar
In China moet men toch wel heel erg onder de indruk zijn van het reilen
en zeilen in de Staat der Nederlanden als voorbeeldnatie. In Nederland
worden zaken uitgepraat en niet uitgevochten, aldus de koning.
Inderdaad wordt er veel gepraat en gedebatteerd, waar weinig of geen
daad op volgt, of men praat maar
wat in de ruimte zonder dat er
wezenlijk iets verandert. De
werkelijkheid is dat er soms heel
weinig of helemaal niet wordt
gepraat, en overheden en
ambtenaren overgaan tot het
gebruik van geweld. Geweld valt
te categoriseren onder de noemer
‘uitvechten’. Wij hebben dit aan
den lijve ondervonden in de
gemeenten Putten en Barneveld.
Over intimidatie en bedreigingen
gesproken. Het gemeentewapen van Putten en het oude gemeentewapen
van
Barneveld
symboliseren
vernieuwing,
metamorfose,
gedaantewisseling, waarin de natuurlijke gang van zaken als voorbeeld
dient. Wij hebben deze symboliek in het wapenschild van onze vrijstaat
overgenomen en verder uitgewerkt. Deze natuurorde voltrekt zich
momenteel voor ons aller ogen en is niet te stuiten door geweld, bedrog
of manipulatie. Wij hopen dan ook dat de mensen in de gemeenten en
gemeenteraden zich niet langer zullen verzetten tegen de natuurwetten,
maar ‘natuur-getrouw’ zullen handelen zoals in Tobias staat: “Zij die
liefdadigheid bewijzen en oprecht handelen, zullen met het leven
verzadigd worden. Maar zij die overtreden, zijn vijanden van hun eigen
leven!”
Zie onze websites: www.pentahof.nl
www.veluwse-israel-vrijstaat.nl
www.parelsvandeveluwe.nl/

31

32

