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Aan Wethouder Ard Kleijer 

Hoe gaat het heksenballetje rollen? 

                                       

         

 
Door P.F.v.d.Meer sr 

Pentahof@planet.nl 

www.pentahof.nl 

Dit is uitgave no. 901 van het Lage 
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Geachte wethouder Ard Kleijer, 
 
Hebt u er weleens over nagedacht hoe een heksenjacht opgang 
wordt gebracht? 
De vraag is hoe het balletje –om de heksenjacht te ontketenen- 
aan het rollen wordt gebracht? 
Uzelf hebt een keer de gang van zaken in- en rond Putten wat 

betreft het opsporingsbeleid van ambtenaren getypeerd als zijnde 

een Heksenjacht. Ik heb daarop reeds gereageerd in enkele 

brochures, aangezien ik me in de middeleeuwse  heksenjacht nogal 

heb verdiept. Ik ben het met u eens dat ook wethouders –zoals u 

schrijft in een artikel van 11-02-2012 als piespaal worden gebruikt, 

terwijl het toch ook maar “heel gewone mensen zijn met hun fouten, 

onhebbelijkheden, hun inzichten en hun karakters”. 

 

U schrijft vervolgens: 

“”Zullen we dat met elkaar blijven beseffen en proberen op een 

fatsoenlijke wijze met elkaar in gesprek te gaan. Zullen we 

proberen naar elkaar te luisteren om zo een poging te doen om op 

basis van inhoudelijke verschillen verder te spreken. Dat scheelt 

een hoop onfatsoen en onbenul, dan is er ruimte voor dialoog en 

kunnen er oplossingen voor problemen gevonden worden.”” 

Op 04-01-2016 heb ik u de volgende mail toegezonden: 
Geachte heer Ard Kleijer,  Kunnen wij met u een gesprek aangaan over 

het voornemen van de gemeente Putten om ons bos aan de 

Pasdijk/Ridderwal te veilen vanwege inning van dwangsommen? 

Er is u vast alreeds een en ander over bekend en ter ore gekomen. Wij 

hebben van u een goede verwachting als ChristenUnie-wethouder, 

aangezien wij vanuit de tweede kamer alleen van de ChristenUnie 

bericht en medeleven hebben ontvangen over ons verzoek om kennis 
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te nemen van wat zich af heeft gespeeld in en rond ons bos in Putten. 

Temeer daar u volgens berichten de wijze waarop in de gemeente 

Putten wordt gerapporteerd door opsporingsambtenaren typeert als 

een ”Heksenjacht”.  Wanneer inmiddels duidelijk is dat de 

executieveiling niet doorgaat is een gesprek wellicht niet nodig, maar 

wanneer u evenwel interesse hebt in de achtergronden en motieven 

van ons, en een bezoek wilt brengen aan ons bos zodat wij u kunnen 

tonen wat er door ons is opgeknapt, etc. dan horen wij dat gaarne van 

u. Met vriendelijke groet en hoogachting 

P F van der Meer sr.     Te. 0342 441992 

 

Heer Kleijer, tot op heden –het is momenteel 17-01-2016-  hebben 

wij niets van u vernomen. Inmiddels verstrijken de dagen en komt 

de executieveiling dichterbij nl op 28-01-2016.    Afgelopen week 

hebben wij met enkele notarissen en onze advocaat erover 

gesproken, n.l. met de vervangende notaris van onze vriend 

Mindert Pool, dat is mr..mw. Van der Veer uit Rumpt, en met  mr. 

H. van Kasteel van notariskantoor Dangremond in Barneveld, en 

onze advocaat mr. A. Hofman van Wolleswinkel-advocaten. 

Tenslotte heb ik nog een lang en openhartig gesprek gehad met 

mw.mr E.M. Dutmer van Nysingh advocaten en notarissen, de 

veilingnotaris.  

Haar woorden waren dat niemand van deze zaak vrolijk wordt en 

het naar het eruit ziet slechts verliezers zal opleveren.  Alle 

notarissen halen hun schouders op waarom de gemeente Putten op 

dergelijke absurde gronden n.l. van dwangsommen op bruggetjes, 

bankjes, hekken, paadjes en een kikkerpoel waarvoor geen 

vergunning nodig blijkt te zijn, overgaat tot een executieveiling.  

 

Bij deze wijzen wij u op uw eigen woorden  om op een fatsoenlijke 

wijze met elkaar in gesprek te gaan om naar een oplossing zoeken. 
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U bent een gewoon mens en wij zijn ook gewone mensen  met 

fouten en gebreken.   

Met een verwijzing naar uitspraken (zeven stellingen)  van koning 

Willem-Alexander in zijn VN-rede 2015 zie onze brochure 885 op 

onze website 

www.veluwse-israel-vrijstaat.nl 
De zeven stellingen:  Het zijn Uw eigen woorden, namelijk: 

 

1. Kenmerk van een rechtsorde is dat misdaden niet onbestraft 

blijven.  

2. Geweld mag nooit het laatste woord hebben en rechteloosheid 

mag nooit de norm zijn. Geweld mag nooit overheersen. 

3.  Ieder die strijdt voor gerechtigheid, vindt ons Koninkrijk aan 

zijn zijde. Onrecht doet pijn als een open wond. 

4. Vaak zijn het juist kleine lidstaten die ons de goede weg wijzen. 

5. Oog en oor voor de belangen van alle landen, groot en klein.  

6. Niet het recht van de sterkste.  

7. Maar de sterkte van het recht. Dat is onze basis.  

 

Hoe het heksenballetje aan het rollen is gebracht: 

Wij hebben het bos aan de Ridderwal/Pasdijk aangekocht in 2013 

op naam van de stichting Natuur Getrouw en zijn aan de slag 

gegaan met het opruimen van het sterk verwaarloosde bos. De 

doelstellingen van de stichting Natuur Getrouw wijzen erop dat wij 

natuurliefhebbers zijn in hart en nieren. Er viel zeer veel op te 

ruimen daar er jarenlang niets aan het bos was gedaan, dan dat er 

enkele jaren terug een houtkap was geweest waarbij een groot 

aantal van de dikste bomen omgezaagd werden, en waarbij men de 

takken had laten liggen. Er was ook veel wildgroei in het bos van 

vogelkers (bospest)  en lijsterbes, wat wij opgeruimd hebben.  Wij 

hebben een groot aantal nieuwe bomen- en plantensoorten 

aangeplant.  Wij hadden twee schaftketen in het bos geplaatst die 

eigendom zijn van de familie Mandersloot. Ze waren geel van 

kleur, en wij mochten ze groen verven zodat ze minder opvallen. 
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De ene schaftkeet hadden wij ingericht als schaft- en opbergruimte 

voor gereedschappen. De andere schaftkeet is voor lange ladders 

en opslag van een grote legertent, en een bed waarop ik kan 

uitrusten vanwege hartstoornissen wanneer dat vereist is.  

 

Toen wij bezig waren met het opruimen van de takken kwam dhr 

Frankema van de gemeente op bezoek om te vragen wat wij aan 

het doen waren. Hij kwam over als een aardige man, en maakte 

rapport op en vertrok.  Later lazen wij tot onze grote verbazing in 

het rapport dat wij volgens hem een GELUIDSWAL aan het 

bouwen waren, en dat het erop leek dat wij in het bos een mini-

camping zouden gaan oprichten. Indien dhr Frankema de statuten 

van de stichting Natuur Getrouw had gelezen, dan had hij de 

doelstellingen geweten, waar nergens gesproken wordt over het 

inrichten van een natuur-camping. Er volgden brieven vanuit de 

gemeente, en wij zijn op de bezwarencommissie geweest en 

hebben fotos laten zien van de takkenril (alias geluidswal) en van 

een insectenhotel wat samen met kinderen gemaakt is. De leden 

van de commissie hadden nog nooit van een takkenril en 

insectenhotel gehoord.  En zij moesten dan zo nodig oordelen over 

onze bezwaren, die prompt afgewezen werden.  

Achteraf blijkt dat dhr Frankema het heksenballetje aan het rollen 

heeft gebracht vanwege onjuiste dan wel onvakkundige rapportage. 

Een takkenril is immers geen geluidswal, maar is een opstapeling 

van takken aan de buitenkant van het bos waarin vogels en insecten 

zich kunnen vermaken.  Een geluidswal is totaal iets anders. Dat 

wij een natuur-camping zouden vestigen is totaal overdreven en 

een slag in de lucht. De arbowet vereist dat er tijdens 

boswerkzaamheden schaftruimten aanwezig dienen te zijn. 

Momenteel moeten wij schuilen bij noodweer in een open 

veewagen. De schaftketen zijn tot tweemaal toe door de gemeente 

verwijderd op grond van de Wabowet dat het bouwwerken zouden 

zijn. Dat is je reinste overdrijving, aangezien het mobiele wagens 

zijn, zoals ze ook door Staatsbosbeheer worden gebruikt.  
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De rapportage van dhr Frankema 23-08-2013: Constatering 

 

“Bij controle blijkt dat er op het perceel diverse illegale 

bouwwerken zijn opgericht en dat er bouwmateriaal ligt voor nog 

meer bouwwerken. De inrichting van het terrein lijkt een 

natuurcamping te worden. Er zijn 2 uitritten gemaakt zonder 

uitritvergunning. Voor de aanleg van paden, het slaan van een 

waterput en een geluidswal is geen aanlegvergunning 

verleend……De bouwwerken zijn:  2 toegangshekken, 2 zitbanken, 

1 picknicktafel, 2 schommelbanken, 1 schuilgelegenheid (= 

loofhut), 2 schaftketen met vaste staanplaats, 1 waterputgebouw.   

Bouwmateriaal:  balkhout, dakpannen, planken, gaas, plastic 

watertank”.  

 

De dingen die ergens op lijken zijn in werkelijkheid veelal totaal 

anders, zo ook hier. Wanneer dhr  Frankema naar ons geluisterd 

had en exact had neergeschreven wat wij hem gezegd hadden, was 

het heksenballetje waarschijnlijk niet gaan rollen. Er zijn géén 

nieuwe in- uitritten gemaakt, slechts de bestaande uitritten zijn 

gehandhaafd waar oude verrotte hekken stonden welke zijn 

vervangen door nieuwe door firma Jan Bouw uit Putten. Deze firma 

heeft nog nooit een vergunning voor het plaatsen van hekken 

moeten aanvragen, volgens verklaring. Er zijn geen nieuwe paden 

aangelegd in het bos, slechts de oude paden zijn gezuiverd van 

takken en onkruid. Er is een waterput geslagen om de dieren van 

water te voorzien. De zogenaamde GELUIDSWAL betreft een 

takkenril, de bankjes en tafel is om uit te kunnen rusten voor oudere 

mensen die in het bos mogen wandelen, en voor onszelf om even 

te pauzeren na hard werken. De wethouder van Scherpenzeel heeft 

onlangs een zitbank officieel ingewijd in een bos aldaar. De 

bouwmaterialen waren bestemd voor een insectenhotel, waar 

tussen dakpannen op z’n kant met stro en takken ertussen insecten 

inkruipen. Etc.     
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Moeten wij om deze rapportage nu lachen òf huilen?  De hele 

heksenjacht heeft de gemeente al veel geld gekost en een dik 

dossier, en het heeft ons ook heel veel geld gekost en zeer veel 

energie. We zijn er wel wijzer van geworden hoe het heksenballetje 

rolt en hoe  ambtenaren vervolgens daarmee aan het stoeien gaan.  

De rapportage van dhr Frankema is een eigen leven gaan leiden, 

kwam in de ambtelijke molen en is als heksenballetje aan het rollen 

gegaan. Als opsporingsambtenaar heeft dhr Frankema wat willen 

melden, maar is wat rapportage betreft volledig de mist in gegaan, 

althans heeft hij onze bezigheden geheel onjuist en overtrokken 

weergegeven. Wij hebben nog een aanvraag ingediend voor de 

bouw van een schaapskooi en een natuur-begraafplaats, wat 

afgewezen werd.  

Na de rapportage van dhr Frankema en de daaruit voortkomende 

dwangbevelen hebben wij besloten om de Veluwse-Israel-Vrijstaat 

op te richten. Wij hebben daar gedegen wetenschappelijk 

onderzoek naar verricht en hebben ons voor laten lichten door 

diverse professoren die op het gebied van Internationaal Recht 

thuis zijn. Wij hebben geheel gehandeld volgens de regels van het 

verdrag van Montevideo die gelden om een staat dan wel vrijstaat 

op te richten. 

Wij hadden gehoopt dat er in de zogenaamde ‘hoofdsteden van de 

reformatorische cultuur’ waar men zo stipt de nationale of 

plaatselijke regelgevingen naleeft terdege rekening zou worden 

gehouden met de internationale regels en wetten, waaraan ook de 

Staat der Nederlanden gehouden is. Vandaar dat wij een klein en 

natuurvriendelijk auditorium hebben gebouwd eind 2013 en een 

loofhut van strobalen om religieuze redenen.  De gemeente Putten 

is daarna op onze wekelijkse sabbat –wij zijn geen joden, maar wel 

sabbatvierders als afstammelingen van de 12 stammen Israel die in 

de verstrooiing zijn-  respectloos zonder overleg of de mogelijkheid 

dat wij bezwaren konden maken overgegaan om met grof geweld 

het auditorium en de loofhut te slopen en de schaftketen te 

verwijderen.    
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De gemeente Barneveld is door hun eigen wethouder Fokkema 

bestempelt als de ‘Hoofdstad van de reformatorische cultuur”.  Aan 

de hand van feiten zullen wij aantonen dat er aan en in de 

reformatorische cultuur nog zeer veel ontbreekt aan échte 

reformatie die gebaseerd is op de Bijbel, met name de Torah. Wat 

dat betreft brengt de Boedhistische Dalai Lama het er ons inziens 

veel beter af.     

Wij kunnen de gemeente Putten gevoeglijk bezien als zijnde de 

tweede hoofdstad van de refo-cultuur, en het is voor mij pijnlijk 

genoeg dat ik als techneut/theoloog/filosoof moet vaststellen dat 

beide ‘hoofdsteden’ jammerlijk tekort zijn geschoten in hun 

christelijke plichten en leefwijze. Wij hebben als oprichters van de 

stichting Natuur Getrouw en de Veluwse-Israel-Vrijstaat géén 

geweld gebruikt, noch scheldwoorden geuit, noch onredelijk 

gedrag vertoont tegenover ambtenaren en overheidsdienaren, 

terwijl zij dat wél meerdere malen tegenover ons hebben geuit, 

zelfs spottend en op minderwaardige wijze. Details kunnen wij 

noemen en zelfs aantonen via video-opnamen met 

geluidsweergave.  De Dalai Lama geeft het volgende aan ons te 

kennen, wat lezenswaard is en goed om over na te denken en op te 

volgen wat overeenstemt met de Torah en Bergrede.  

Tot zover ons schrijven, en het verdere verloop hopen wij zo 

spoedig mogelijk met u te bespreken, hetzij in uw kantoor, hetzij 

tijdens een rondwandeling in ons bos. 

Met vriendelijke groet P.F. van der Meer sr en jr.   

 

Conclusie:  Door de onvakkundige en overtrokken rapportage van 

dhr Frankema is het baletje gaan rollen, is er veel geld onnodig 

verspilt door beide partijen en heeft het veel kostbare tijd en energie 

gekost, en is mogelijk het eind ervan nog niet in zicht. Of u als 

wethouder handhaving moet met de vuist op tafel slaan en eisen: 

Tot hiertoe en niet verder!    
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NB.   Wat nu volgt is ter toelichting en is niet absoluut nodig om te 

lezen, maar het lezen ervan zal wel verrijkend en inzichtgevend 

resultaat opleveren. 

Dalai Lama: massale hersenspoeling van de 

maatschappij 

Door Nieuwetijdskind Magazine 

18 

Harde woorden van de Dalai Lama: massale hersenspoeling 

van de maatschappij 

De 14e Dalai Lama van Tibet vergaart altijd veel aandacht, en 

met goede reden. Recentelijk vertelde hij de wereld dat 

simpelweg bidden niet het antwoord is op het incident in Parijs, 

noch het antwoord op andere gelijksoortige gruwelheden die over 

de hele wereld plaatsvinden. Hij verklaarde dat de mens dit 

probleem zelf heeft gecreëerd en nu vragen wij God om het op te 

lossen, wat nergens op slaat. Als wij deze puinhoop hebben 

veroorzaakt, zullen we het ook zelf op moeten lossen in plaats van 

God. Deze uitspraken van de Dalai Lama gingen snel de wereld 

over. Veel mensen realiseren mede hierdoor dat op dit moment 

actie op massale schaal vereist is om op wereldniveau van 

richting te veranderen. 

De aanvallen in Parijs zijn verweven met de realiteit van oorlog. 

Op de website van de Dalai Lama is een goed stuk te lezen 

betreffende het massale hersenspoelen van de mensheid. Dit is 

een onderwerp waar regelmatig over wordt geschreven op deze 

website, met name als het gaat om incidenten op het gebied van 

terrorisme en oorlog, tezamen met het creëren van groeperingen 
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die dit soort aanvallen uitvoeren over de hele wereld. De Dalai 

Lama schrijft: 

“Natuurlijk zijn oorlogen en de grote militaire machthebbers 

de grootste bron van geweld in de wereld. Ongeacht of hun 

doel verdedigen of aanvallen is, bestaan deze machtige 

organisaties enkel om mensen te vermoorden. We moeten 

goed nadenken over de realiteit van oorlog. De meesten van 

ons hebben geleerd militaire gevechten als spannend en 

‘glamoreus’ te zien, een kans voor mannen om hun 

competenties en dapperheid te bewijzen. Omdat een leger 

hebben legaal is, voelt het voor ons alsof het ook acceptabel is. 

Over het algemeen beschouwt niemand oorlog als crimineel of 

het accepteren ervan als crimineel gedrag. Eigenlijk zijn we 

gehersenspoeld. Oorlog is noch glamoreus, noch 

aantrekkelijk. Het is monsterlijk. De aard van oorlog is die 
van tragedie en lijden.” (BRON) 

 
De aard van oorlog is die van tragedie en lijden  

Bovenstaande uitspraak slaat de spijker op zijn kop. Als je er over 

nadenkt, bestaan deze grote machthebbers en het leger in het 

algemeen ‘enkel om mensen te vermoorden’. Zoals de Dalai 

Lama al aanhaalt, zijn wij met de gedachte groot geworden dat 

het dienen in het leger iets is om trots op te zijn. Natuurlijk doen 
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de mannen en vrouwen die in militaire dienst treden dit 

waarschijnlijk met de gedachte hun land te dienen, waarbij de 

keus hiervoor gepaard gaat met een grote hoeveelheid moed en 

goedbedoelde intenties. Wat zij echter niet weten, is dat deze 

wereldwijde oorlog tegen terrorisme pure fantasie is. De vijand 

waartegen zij denken hun land te beschermen, is in werkelijkheid 

het product van hun eigen land. Zoals dr. Michel Chossudovsky, 

Universiteit van Ottowa, Emeritus Professor of Economics, ons 

vertelt: de wereldwijde oorlog tegen terrorisme is compleet nep 

en gebaseerd op valse voorwaardes. Militairen worden 

gehersenspoeld te geloven dat ze achter de vijand aangaan om zo 

hun land te verdedigen, terwijl diezelfde vijand volledig 

ondersteund en gefinancierd wordt door de Westerse militaire 

allianties. De Dalai Lama redeneert dat dit de exacte reden is 

waarom wij denken dat oorlog acceptabel is: er wordt ons wijs 

gemaakt dat dit een noodzakelijke gang van zaken is. De Dalai 

Lama gaat verder: 

“ Moderne oorlogsvoering wordt met verschillende vormen 

van vuur gevoerd. We zijn zo gevormd dat we dit zien als 

spannend, terwijl we praten over wonderbaarlijke wapens als 

een opmerkelijk nieuw stuk technologie. We vergeten dat als 

dit wapen werkelijk gebruikt wordt, het mensen levend zal 

verbranden. Oorlog toont qua verspreiding ook een sterke 

gelijkenis met vuur. Als een gebied zwak wordt, stuurt de 

bevelhebber versterking naar dit gebied. Dit is niets meer en 

niets minder dan levende mensen op het vuur gooien. Maar 

omdat we zijn gehersenspoeld om niet op deze manier te 

denken, denken we niet aan het lijden van individuele 

soldaten. Geen enkele soldaat wil gewond raken of overlijden. 

Geen van zijn geliefden wil dat hem iets overkomt. Als een 

soldaat wordt vermoord of getekend voor het leven, zullen 

minstens vijf tot tien personen – familie en vrienden – delen in 
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dit lijden. We zouden allemaal geschokt moeten zijn door de 

omvang van zo’n tragedie, maar we zijn te verward.” (BRON) 

De omvang van dit soort hersenspoeling is enorm. Als we het 

uitmoorden van mensen en oorlog in het algemeen willen 

stoppen, dan zou de ‘gehersenspoelde’ soldaat degene moeten 

zijn die wakker wordt. Het is een mens dat de trekker overhaalt, 

het is een mens die het commando geeft dit te doen en het is een 

mens die denkt dat hij er goed aan doet. Wij zijn de reden dat 

oorlog überhaupt bestaat; wij hebben het gecreëerd, wij doen 

eraan mee en wij zetten het voort. Stel je eens voor wat er zou 

gebeuren als elk mens op aarde weigert deel te nemen aan oorlog? 

Dit is waarom we zeggen dat verandering van binnenuit moet 

komen en als meer soldaten hun ogen openen om te zien wat er 

werkelijk gebeurt, zullen er meer van hen weigeren om 

uitgezonden te worden. 

“Het maakt niet uit hoe slecht gezind de vele moordzuchtige 

dictators zijn die hun landen bewust onderdrukken en 

internationale problemen veroorzaken, het is duidelijk dat zij 

anderen niet kunnen schaden en geen ontelbare menselijke 

slachtoffers kunnen maken als ze geen militaire organisatie 

hebben die door de maatschappij wordt geaccepteerd en 

vergeven.” (BRON) 

Sommige soldaten die gebruikt worden door de machthebbers 

beginnen nu op te staan en te spreken. Hieronder staat een link 

naar een artikel waarin twee prachtige voorbeelden hiervan staan, 

samen met heftige informatie die veel mensen nog moet wakker 

maken (waarschuwing: schokkende beelden). 

 “Horrible & Numbing”: Chilling testimony from U.S. Air Force 

Drone Operator On His First Kill” 
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De aard van oorlog is die van tragedie en lijden.- Dalai Lama 

Click To Tweet 

De Dalai Lama spreekt ook over de enorme kosten die gepaard 

gaan met oorlogsvoering. Dit is iets waar veel mensen bij 

nadenken: het feit dat al het geld dat naar het leger en het 

Ministerie van Defensie in de Verenigde Staten (inclusief het 

zogenaamde ‘black budget’) gaat, terwijl het ook gebruikt kan 

worden om armoede en honger op wereldniveau in een keer te 

doen verdwijnen. Geld is niets meer dan gebakken lucht, wat 

getypt wordt op een computerscherm en geprint wordt door de 

heersende elite. 

Zoals ex-Canadees Minister van Defensie Paul Hellyer verteld, 

praten we hier over ‘triljoenen, duizenden biljoenen dollars’ die 

‘werden gespendeerd aan projecten waar zowel het Congres als 

de hoofdcommissaris niets vanaf wisten’. President Eisenhower 

noemde dit al waarschuwend het militaire industriële complex, 

waar de opkomst van misplaatste macht bestaat en aanhoud. Wat 

zou hij zeggen over de stand van zaken zoals die nu is? 

Het punt is, als we geld toch als middel gaan gebruiken, waarom 

gebruiken we het dan niet om de gehele wereld van voedsel, 

onderdak en kleding te voorzien? De militaire uitgaven van een 

paar landen samen kunnen dit zonder enkele problemen al 

regelen. 

“We zouden genoeg moeten hebben van het geweld en 

uitmoorden dat overal om ons heen gebeurt. Als een mens 

wordt vermoord door een dier, dan is dat verdrietig, maar als 

een mens wordt vermoord door een ander mens is dat 

ondenkbaar. We moeten moeite doen om over elkaar te 

denken als medemens, als broeders en zusters.’ – Dalai Lama 
(BRON) 
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Bedankt Dalai Lama, voor het hebben van de moed om zo’n 

belangrijk bericht met de wereld te willen delen! 

Je kunt het volledige artikel van de Dalai Lama hier lezen. 

Lees ook: De Dalai Lama vertelt de wereld dat bidden alleen niet 

het antwoord is voor Parijs. 

 

Magazine Issue: 99 september 2007 2007  

De dalai lama spreekt zich uit over 

oorlog, armoede en picknicks 

The Optmist  

Dalai Lama| 99 september 2007 

Alles hangt met alles samen. Dus is mijn belang direct 

gekoppeld aan de belangen van iedereen. Onze overlevingskansen 

en toekomstverwachtingen zijn sterk met elkaar verbonden. Dus 

is de beschadiging van je zogenaamde vijand in feite de 

beschadiging van jezelf. Het uitgangspunt van de oorlog – 

“vernietig de vijand” – is uit de tijd. Macht uit de loop van een 

geweer is een teken van zwakte. Erg ingrijpend, enorm krachtig, 

maar toch beklijft de macht van het geweer niet. Al dat geweld 

werkt gewoon niet. 

Er is teveel hebzucht, een grenzeloos soort verlangen. Een 

bron van moeilijkheden, van ellende. Hou je altijd het gevoel van 

“nog eentje, nog eentje”, tot aan je laatste snik, dan ben je nooit 
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tevreden. Geestelijk ben je zo een armoedig mens, altijd hongerig. 

Kennen je verlangens geen discipline, dan wil je iemand 

vermoorden, van iemand stelen, iemand verkrachten, leugens 

vertellen, alcohol drinken of drugs nemen. Dat is zelfvernietiging. 

Om geen last te hebben van zelfvernietiging is discipline nodig. 

Niet een regime dat van buiten wordt opgelegd: je moet de 

waarde van dingen inschatten, de gevolgen. Je verstand 

gebruiken. 

Er is teveel emotie, teveel negatieve emotie: frustratie, haat, 
woede. Volgens mij zijn dat de grootste obstakels. Dus lijkt me 

dat we eerst die emotie moeten laten afkoelen. Laten verzwakken. 

Vergeet dat soort gedoe. En de komende tijd moeten we meer 

festivals hebben, meer picknicks. Laten we die ingewikkelde 

zaken vergeten, die emoties, en persoonlijke vriendschappen 

sluiten. Dan kunnen we later wel over die ernstige kwesties gaan 

praten.’ 

Deze tekst is gebaseerd op materiaal uit 10 Questions for the 

Dalai Lama, een documentaire die uitkomt in oktober. Meer 

weten: 10questionsforthedalailama.com. 

- See more at: http://www.theoptimist.nl/de-dalai-lama-spreekt-

zich-uit-over-oorlog-armoede-en-

picknicks/#sthash.3mEhK5gQ.dpuf 

 

Dalai Lama spreekt over de betekenis van het woord “jihad” 

Door Inge Beekmans @ingebeekmans · Op 23 september 2014  

Afgelopen zaterdag sprak de Dalai Lama over het woord “jihad”. 

Hij richtte zich hiermee tot ISIS en andere groeperingen die zeggen 

in naam van hun religie geweld te gebruiken. Hij sprak zijn 
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woorden op een bijeenkomst voor leiders van verschillende religies. 

“Moorden in de naam van religie is onacceptabel”, zei hij. 

De Tibetaanse spiritueel leider focuste zich op de betekenis van het 

begrip. Veel mensen denken dat “jihad” staat voor het voeren van 

een heilige oorlog, maar volgens de Dalai Lama heeft “jihad” een 

veel spirituelere betekenis dan de strijders van ISIS denken. 

••••  De Kracht van het goede – De toekomstvisie van de Dalai 

Lama 
Gepubliceerd op 12 augustus 2015. 

De Dalai Lama. Iedereen heeft wel over hem gehoord. Zo ook 

ikzelf, maar ik kende de man en zijn verhaal slechts oppervlakkig: 

ik weet dat hij altijd een rood gewaad aanheeft, in 2014 in 

Nederland was, dat hij net 80 is geworden. Maar, wat wist ik nu 

echt over hem en over wat hij te zeggen heeft? Ik was benieuwd 

naar zijn toekomstvisie, misschien kon ik er wel iets van opsteken 

voor mijn eigen toekomst. 

Met mijn hakken in het zand 

De schrijver, tevens vriend en psycholoog van de Dalai Lama, 

schuift meteen al in deel één van het boek zijn bewondering 

bepaald niet onder stoelen of banken. De Dalai Lama is volgens 

hem niet alleen een groot man, maar ook een gewoon mens. 

Uitgebreid vertelt hij over allerhande grote wetenschappers, 

psychologen en acteurs die de wereldburger, de Dalai Lama 

hebben ontmoet en geïnspireerd en over de ontberingen die de 

Dalai Lama heeft moeten ondergaan. Hoe enthousiaster de 

schrijver, hoe meer ik mijn hakken in het zand zet. Ik ben nog niet 

echt onder de indruk. 

Naar binnen keren voor emotionele hygiëne 
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De titel van het tweede deel ‘Naar binnen keren’ wekt mijn 

interesse en spoort me aan toch verder te lezen. Hier moet ik toch 

iets opsteken voor mijn eigen toekomst? De schrijver schrijft over 

emotionele hygiëne (en de macht van destructieve emoties), een 

routekaart voor emoties (een manier om je emoties in kaart te 

brengen) en het belang en nut van (zelf-)mededogen. Het boek 

blijft in mijn ogen behoorlijk abstract, weinig concreet en 

afstandelijk. Ik heb moeite de vertaling naar mijn eigen toekomst 

te maken. Totdat ik mijn eigen (inmiddels beetje destructieve) 

emotie over dit boek onder de loep neem. En dan zie ik het: dit 

gebeurt vaker. Wanneer iemand wordt ‘opgehemeld’, dan ga ik 

met mijn hakken in het zand. Ik word onzeker, omdat die ander 

misschien wel leuker, liever of wat dan ook is dan ik. Wat een 

eyeopener. Dankzij die routekaart zie ook ik een patroon in mijn 

emoties, kan ik er nu van een afstand naar kijken en besluiten het 

los te laten. Wat fijn, die emotionele hygiëne en zelf-mededogen! 

Een toekomst dankzij mededogen 

De andere delen van het boek lees ik met een open en 

geïnteresseerde houding helemaal uit. Wat mij betreft is het nog 

steeds een wat afstandelijk en abstract boek vol 

wetenschappelijke onderzoeken, theorieën en voorbeelden van 

mooie maatschappelijke initiatieven van ‘krachten van het goede’. 

Maar – dankzij emotionele hygiëne en zelf-mededogen – ben ik in 

staat ze vooral te zien als goede ideeën waardoor ik geïnspireerd 

kan worden. En die toekomstvisie? De toekomst is wat mij betreft 

vandaag al begonnen door mijn wereld met (zelf)mededogen te 

benaderen! 

Nobelprijswinnaars: rechtvaardige oorlog bestaat 

niet 
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door de redactie op 16 december 2014 · 1 reactie  

Een aantal Nobelprijswinnaars voor de vrede, afgelopen 

weekeinde in Rome bijeen voor een driedaagse bijeenkomst, heeft 

paus Franciscus gevraagd de leer van de ‘rechtvaardige oorlog’ te 

schrappen. Volgens deze leer bestaat het recht om elkaar te 

doden. 

Het verzoek werd gedaan door de Ierse Mairead Corrigan 

Maguire, namens Michael Gorbatsjov, voormalig president van 

de Sovjet-Unie, de Dalai Lama, de Poolse ex-president Lech 

Walesa en Shrin Ebadi. Maguire kreeg de vredesprijs in 1976 

samen met de eveneens aanwezige Betty Williams voor hun 

verzoeningswerk in Noord-Ierland. 

Maguire, een toegewijde katholiek, deed namens de groep een 

beroep op paus Franciscus om de leer van de rechtvaardige oorlog 

te vervangen door een “theologie van vrede en geweldloosheid”, 

gebaseerd op het gebod niet te doden. ‘Onze wortels liggen in 

Jezus’ geweldloze benadering’, vindt Maguire. 

Geen recht tot doden 

De leer van de rechtvaardige oorlog “zegt dat er een recht bestaat 

om elkaar te doden” en voedt mensen “met de mythe van 

gerechtvaardigd geweld, militarisme en oorlog.” De wereld heeft 

vandaag een “duidelijke en ondubbelzinnige boodschap van paus 

Franciscus en alle geestelijke leiders nodig om te benadrukken dat 

geweld nooit de weg vooruit is, nooit gerechtvaardigd is en altijd 

kwaad.” Zij herinnerde aan de woorden van paus Franciscus dat 

er “allerlei verschillende manieren zijn om ongerechtigheid 

vreedzaam te bestrijden.” 
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In een gezamenlijke oproep stellen de Nobelprijswinnaars dat de 

militaire oplossingen die het Westen heeft gezocht totale 

mislukkingen zijn gebleken. Volgens hen is er een alternatieve 

oplossing nodig, een eerlijke, inclusieve en onvoorwaardelijke 

dialoog” waarbij zelfs IS-strijders, de Taliban en andere 

extremistische groepen niet op voorhand worden buitengesloten. 

Bron Vatican Insider. 

(Earth Matters | Jues van der Veldt)  
 

Troost u met het gegevene  

dat uit alles waarheid wordt geschreven. 

Zelfs in het hoegenaamd onoverkoombare  

zal troost uw helend middel zijn. 
  

Want zie, voor het leed,  

de schaduw van het leven,  

biedt troost de genade van begrip,  

vrede en vergeving. 

 Bezie dan ook de tijdelijkheid van al wat is  

door de ogen van deze genadezang. 

 Herroep in u uw eigen mogelijkheden  

om troost tot u te nemen,  

door uzelf in liefde te omarmen  

en het aangedane in troost te dragen. 

 Geef zo uzelf vrij in behoeding van de tijd u gegeven. 

Want u bent meer dan het verdriet  

en de onmacht welke toetreden  

om de waarde van de genade troost te beleven. 

 Zij is u dienaar in de Geest. 
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Interview: heksenverbrandingen in Noord-Brabant 

gereconstueerd in nieuw boek 

 
Foto: Deviantart pd 

Het nieuwe boek Duivelskwartier vertelt op basis van authentieke 

documenten het waargebeurde verhaal van de heksenjacht in 

Peelland in de zestiende en zeventiende eeuw. Auteur Johan Otten 

vertelt maandag op NPO Radio 1 over zijn onderzoek naar deze 

gruwelijke geschiedenis. Het boek is begin oktober te koop. 
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Otten: “In die tijd zijn 23 vrouwen op de brandstapel gezet omdat 

werd gedacht dat ze hekserij bedreven. Daarnaast pleegde er één 

zelfmoord in de gevangenis en één stierf door marteling. Dit is 

een waargebeurd verhaal.” In het jaar 1595 reisde een hoge 

Brusselse overheidsfunctionaris naar ’s-Hertogenbosch om 

onderzoek te doen naar de berechting en executie van tientallen 

vrouwen in het kwartier Peelland in de Noord-Brabantse Meierij. 

De door hem verzamelde processtukken en notities vormen de 

basis van het werk van Otten. 

Het boek geeft een beeld van hoe de heksenvervoling in 

Nederland in zijn werk ging van roddel tot terechtstelling. Het 

gaat over burenruzies, over toverij en achterdocht, over 

hallucinante heksenfeesten, over manipulaties door machthebbers. 

En vooral over het huiveringwekkende lot van doodgewone 

dorpsmensen. 

Heksendans 

Een van de slachtoffers die in de oude notities aan bod komt, is 

Heilke uit Peelland. Het verslag van haar verhoor in 1595 gaat als 

volgt: “Ze bekent met haar moeder op de dans geweest te zijn. Na 

de dans vervoerde ‘de boze’ gekleed in het groen hen over heggen 

en hagen en zette hen bij hun huis neer.” 

De beschuldigde vrouwen bekenden de gekste dingen doordat ze 

vreselijk gemarteld werden, vertelt Otten. Een moeder uit 

Soerendonk gaf bijvoorbeeld toe “dat ze een koe heeft 

doodgetoverd van Peter Jansen, en dat ze dat ’s nachts deed. Ze 

gebruikte de magen die ze in kleine stukjes sneed en in een pot 

kookte boven het vuur. Zo stookte ze in naam van de duivel.” De 

12-jarige dochter van de vrouw werd daarnaast beschuldigd van 

het opzeggen van duivelsgebedjes. 



Hoe het balletje om de Heksenjacht te ontketenen  rolt                No.901 

 

23 

 

Otten vult aan: “Ze werden gearresteerd en bekenden alles, dat is 

niet verwonderlijk want daar zorgde de beul wel voor. Die kon uit 

de verdachte krijgen wat hij wilde. Ze werden beiden ter dood 

veroordeeld en kwamen op de brandstapel. Ze hebben dat niet 

overleefd.” 

Martelingen 

De ‘heksen’ werden met hun handen achter de rug omhoog 

getakeld, soms met gewichten aan hun voeten. Tegelijk werden ze 

met de roede geslagen, daarvan werd volgens Otten gezegd dat 

die beet als schorpioenen. “Bekentenissen kwamen er bijna altijd. 

De martelingen waren meestal zo zwaar dat het op het randje was 

of je het overleefde of niet. Dan vertelde je echt wel wat men 

wilde horen,” legt Otten uit. 

 

Er is ook een verhaal over een vrouw uit Asten die na haar 

verhoor is vrijgelaten en heeft verteld wat haar is overkomen. Dat 

was het einde van de vervolging in die stad. Er was zo veel over 

te doen bij allerlei instanties dat de heer van Asten de zeven 

overige gevangenen op zijn kasteel moest vrijlaten. 
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De lichamelijke en geestelijke gevolgen van de folteringen die de 

vrouwen moesten ondergaan waren niet gering, zoals blijkt uit 

deze brief van een familielid van de Astense vrouw die werd 

vrijgelaten: 
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