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De Heksenjacht tijdens de donkere Middeleeuwen

In Europa begon de periode van werkelijke heksenvervolging
tijdens de Renaissance. Veel vrouwen die van hekserij waren
beschuldigd, werden nu daadwerkelijk terechtgesteld. In de waag,
waar op marktdagen gewone handelsgoederen werden gewogen,
kon ook iemand die van hekserij verdacht werd gewogen worden.
Als de waag een gewicht aangaf dat volgens haar lichaamsbouw te
verwachten viel, werd een certificaat uitgereikt dat de eigenaar
ervan vrijwaarde van verdere beschuldigingen……. De waag in
Oudewater was als één van de weinige niet gemanipuleerd
waardoor hij op nul bleef steken. Op andere plaatsen werd het
heksenbewijs vaak vervalst door nietsontziende heksenjagers. Tot
aan 1610 werden er in ons land 250 vrouwen die een ‘pact met de
duivel’ hadden gesloten verbrand, waarvan 100 in Limburg. Zoals
in Roermond, in 1613. Na een aantal mislukte oogsten,
besmettelijke ziekten onder het vee en doodgeboren kinderen
werden daar, tijdens het grootste heksenproces dat Nederland ooit
heeft gekend, 64 heksen tot de brandstapel veroordeeld. De hel
brak er los en de heksenjacht leverde een flinke oogsdt op. Ieder
die vreemd gedrag of een vreemd uiterlijk vertoonde werd voor een
potentiele heks gehouden. Ouders gaven zelfs hun kinderen op en
omgekeerd. Vandaag de dag zijn het soms jaloerse buren die je
verraden, waardoor het heksenballatje aan het rollen raakt.
Gemeente-ambtenaren worden getipt, komen in actie, maken
rapport van illegale bouwsels, schrijven dreigbrieven uit en eisen
dwangsommen.
De hedendaagse Heksenjacht
Gemeenten houden er –volgens de Puttense wethouder Ard
Kleijer- soms een heuse heksenjacht op na, wanneer het gaat om
zogenaamde illegale bouwsels op te sporen. Mogelijke oorzken
dat dezelfde waanzin-geest vandaag de dag nog rondwaardt kunnen
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zijn: de opwarming van de aarde, grote oogsten waardoor zatheid
des levens. Veel regelgeving en een zeer strakke naleving. Massale
ontwaking via Internet. Overlevingsdrag van overheden door naar
machtsmiddelen en geweldpleging te grijpen. Verregaande
controle, waar veel slachtoffers zijn te betreuren, etc.
Ingezonden artikel aan kranten: Stop de Heksenjacht !
Het is alom bekend dat in de gemeente Putten het geodetisch middelpunt
van Nederland ligt, namelijk bij het landgoed Schovenhorst. Rondom dat
punt schijnen de heksensabbatten te zijn herleefd. Binnenkort gaan de
hedendaagse heksenjagers de oude heksenketel weer eens op het vuur
zetten nadat zij op hun heksenwagen een nieuw slachtoffer te licht
hadden bevonden. Daarover straks meer.
Ja heus, dat is niet zomaar een verzonnen verhaaltje. De heksen zijn terug
van weggeweest –althans volgens de gemeentelijke autoriteiten- en
brouwen maar wat voortaan in en rond de gemeente Putten. Maar ook
daarbuiten verspreiden hun bouw-brouwsels zich kennelijk als
paddenstoelen o.a. in de Gelderse Vallei, waar een speciale
Omgevingsdienst de
wacht houdt. Dus u
leest het goed, zelfs op
de Veluwe, en nog wel
in
christelijke
gemeenten, o.a. Putten
en Barneveld, dáár
roeren de heksen zich
op het hardst en
schijnen er broeinesten
te zitten. U weet wel,
heksen zijn van dat
soort wezens die op
bezemstelen door de
schoorsteen
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omhooggaan en vervolgens naar de plekken vliegen, vergezeld door hun
zwarte katten en onder het wakend oog van zwarte kraaien, waar ze hun
heksensabbatten houden. Toch wel wat griezelig, niet waar? Hun
heksenbrouw-bouwsels
worden op een voor de
gemeenten rationale basis
als illegaal aangemerkt.
Daartoe zijn dan de
gemeentelijke
opsporingsambtenaren in
dienst genomen, met
daarbij
een
speciale
Handhavings-eenheid, die
in het zwart gekleed gaan.
We zullen hen de
'kattenmeppers' noemen.
De heksen aanbidden immers de duivel, die de kleur zwart heeft
verkozen, hoewel hij weet dat zwart geen kleur is. In ieder geval, het
bestrijden van dit duivelse heksenkwaad dient dan ook volgens het

heksenjacht-protocol in het zwart te geschieden, staat met
afschrikwekkende
grote
gele
fluoriserende letters achterop de ruggen
der Kattenmeppers. De Heksenjagers
worden dan ook door de Kattenmeppers
begeleid
op
hun
hachelijke
strooptochten, aangezien de zwarte
katten soms heel gevaarlijke grimassen
kunnen vertonen en hele gekke sprongen
kunnen doen wanneer ze in het nauw
worden gedreven. Het is dan ook soms
geraden dat het team van Heksenjagers en Kattenmeppers uitgebreid
wordt met sterke mannen, de sterkste mannen uit de hele omgeving. Dat
boezemt de heksen, zwarte katten en
zwarte kraaien wat meer ontzag in.
Wanneer dit team nog niet in staat blijkt
om de zwarte katten aan hun staarten te
grijpen komt ook de brandweer erbij te
pas, want die heeft veel ervaring in het
vangen van zwerfkatten en het blussen
van vuur. Want de zwarte katten zijn
soms net vuurspuwende draken wanneer men ze te pakken heeft. En een
uitbraak van zwarte katten dient so-wieso voorkomen te worden, want anders is
het hek van de dam en is de plaag niet
meer te stoppen. Dus goed de boel in de
Hand-zien te haaf-houden. Vandaar dat
op ons erf en in ons huis álles en álles
werd doorgelicht. In de tuinkas, en de
beestenstallen, in de houtopslag, in de
kippenhokken, in de caravan, in de
kelder. Ja, in de kelder dacht men een aantal zwarte kattennesten te zullen
vinden. Er werd door de politie met zaklampen overal in het rond
gekeken of er op verborgen plaatsen ergens zo'n duivels wezentje zich
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had verstopt. In de opbergkasten werd gekeken, in het magazijn, in de cvketelruimte, tot in de bibliotheek en slaapkamers toe. En buiten krijste de
zwarte kraai: kierewiet, kierewiet, je vindt ze lekker niet, je vindt ze
lekker niet!
Toch maar goed dat de gemeenten grip proberen te krijgen op dit duivelse
gevaar, want anders wordt het helemaal een onleefbare heksenboel op de
Veluwe en worden de ‘parels van de Veluwe’ voor deze heksen-zwijnen
geworpen om vertreden te worden. In Putten schijnen de heksen zich
echter te concentreren, aangezien de heksenjacht die de gemeente erop
opende al ruim 728 heksen-bouwsels aan het licht heeft gebracht rond
2014, wat de gemeentelijke kas reeds 833.260,- euro aan geïnde
dwangsommen heeft opgeleverd! Dat is dus de moeite wel waard, of niet
soms? Toch maar goed dat er gemeentelijke heksenjagers zijn, of niet
soms? De Puttense Wethouder Ard Kleijer spreekt wel van een
‘heksenjacht’, maar overdrijft hij mogelijk een beetje? Neemt hij de zaak
wel serieus, aangezien hij nog niet geroepen heeft: Stop deze
Heksenjacht! De gemeentelijke heksenjagers gluren dus overal in het
rond en zijn dagelijks actief aanwezig met hun moderne wapenuitrusting.
Vanuit de lucht zetten ze vliegtuigjes in om jaarlijks foto’s te nemen van
alle gebieden in en rond de gemeenten. Ook vanuit de auto’s worden
foto’s gemaakt. Alles moet in kaart worden gebracht om dit heksenvirus
bij een eventuele volgende uitbraak direct te kunnen lokaliseren en de
kop in te kunnen drukken. In het gemeentehuis zitten ambtenaren de
foto’s van eerder met de foto’s van nu te vergelijken of ze ergens een nog
niet ontdekt heksen-brouwsel kunnen ontdekken. Indien nodig gluren de
opsporingsambtenaren zoals gezegd zelfs in slaapkamers, om maar
bewijs boven tafel te krijgen. Zij staan in hun eigen gevoel blijkbaar ver
boven de wet, want zo zeggen zij het is in ons aller belang dat zij de
heksen en het verdere duivelse gespuis zo snel mogelijk uitroeien. Het
gaat dus uiteindelijk alles om ónze bescherming! Wouw! Want om een
heksenveroordeling te kunnen krijgen dient er wel bewijs te zijn dat de
heks metterdaad te licht bevonden wordt. De heksenjacht levert in de
gemeente Putten dus grof geld op, zodat de heksenjagers zichzelf meer
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dan ruimschoots terugverdienen, en er nog voldoende ducaten
overblijven voor andere leuke dingen, zoals een extra bonus of een
snoepreisje. De dwangsommen berusten op het aloude roofridderbeginsel
en raken echter kant noch wal. Heksen krijgen de allerhoogste
boetes/dwangsommen opgelegd, terwijl snelheidsmaniakken even hun
rijbevoegdheid kwijt zijn en 200 euro betalen en de zwarte kous is af.
Andere zware delicten koopt men soms ook gewoon af met een paar
honderd euro. Dwangsommen echter blijken voor gemeenten
daarentegen gouden inkomstenbronnen te zijn.
De heksenjagers verrichten hun werk uiterst serieus en plichtsgetrouw,
en de gemeente en bevolking lijkt dit rationeel te vinden. De heksenjagers
slaan niets over, ze trekken van huis tot
huis en van perceel tot perceel. Geen
tuinhuisje,
geen
afdakje,
geen
rozenboog, niets wordt ontzien. Alles
wordt keurig netjes op papier vastgelegd
en gefotografeerd ter bewijsvoering. En,
nu ja, ze worden er toch voor betaald
ook. Wat wij niet zien, zien deze
heksenjagers wél, namelijk ze zien de vermeende heksen ‘snachts op
bezemstelen door de lucht vliegen. Niet te geloven! Oude tijden
herleven, gezellig toch? Wat zij helaas ook niet zien is, dat de Veluwe
overvol wordt gebouwd met megastallen, er nu nog enkele van die
landschapsontsierende windmolens staan, maar de plannen klaarliggen
voor veel en veel meer. Hun gedrag wordt in de Bijbel getypeerd door
Jezus als: Mattheus 23:24 Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en
den kemel doorzwelgt.
Tijdens de Reformatie zag men de heksen reeds vliegen. De reformator
Calvijn liet in Geneve alleen al 57 doodvonnissen en 76 verbanningen
plaatsvinden. Toen de pest heerste liet hij 31 heksen verbranden, de
zogenaamde ‘pestzaaiers’.
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Om de rust op de Veluwe –met name in de gemeenten Putten en
Barneveld- te laten terugkeren dient het heksenbroeinest ten spoedigste
uitgerookt te worden en het brandhout onder de heksenketel te worden
aangestoken, althans volgens het zogenoemde 'bevoegd gezag'. De
heksen bouwen en brouwen immers maar wat aan, méér dan 700 gevallen
in Putten dat is me nog al wat. Huppeké, de heksenhamer erop!
Bestaan heksen dan echt? Nee, heksen bestaan niet en hebben nooit
bestaan. Heksen kunnen dan ook niet opgespoord en uit de samenleving
verwijderd
worden.
De
geschiedenis
toont
dat
overduidelijk.
Te Polsbroek,
Oudewater en
Buren werd er
door
de
gemeentelijke
ambtenaren op
eerlijke wijze gewogen. Op andere plaatsen –vooral in het buitenlandwerd er op oneerlijke wijze gewogen om maar slachtoffers te kunnen
maken. Op die wijze zijn er duizenden (ongeveer 300.000) onschuldigen
op de brandstapels verbrand. De rechters en ambtenaren wisten drommels
goed dat ze oneerlijk handelden, maar zij wilden alleen het volk een rad
voor de ogen draaien, de bevolking dom houden en angst inboezemen.
Het zijn en waren dan ook niet de heksen die uit de samenleving
opgeruimd dienen te worden, maar juist de oneerlijke autoriteiten! De
eer komt de Nederlandse arts Johannes Wier uit Brabant toe, die over de
oneerlijke praktijken van de autoriteiten zijn wereldberoemde boek ‘De
Prestigiis Daemonum’ (over duivelse bezetenheid)' schreef en daarmee
een stok in het snel draaiende heksenwiel stak.
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Veroordeelde
buitenlandse
heksen
konden zich in Nederland laten herwegen. Dat werd dus in Oudewater,
Polsbroek en Buren gedaan, waar bleek
dat er nooit één vermeende heks te licht
bevonden is.
De hedendaagse
heksenjagers dienen dus op het matje te
worden geroepen, die onder de paraplu
van de huidige wabo-wetgeving nog
tameijk vrij ongestoord hun werk kunnen
voortzetten, en de sterke arm kunnen
inschakelen om dwangsommen te innen
en vermeende brouwsels met geweld te
vernietigen. Gelukkig is de huidige
heksenjacht niet geheel aan het oog van
onze regering ontgaan en heeft minister Melani Schultz een nieuwe
Omgevingswet klaarliggen. Deze nieuwe Omgevingswet treedt echter
pas in 2018 in werking. Tot die tijd is het dus oppassen geblazen en
kunnen de heksenjagers nog vrij hun gang gaan. Deze heksenjacht moet
gestopt worden, daar is iedere burger het over eens, en de meeste
gemeenteraadsleden en wethouders ook wel. Alleen wie is de uiteindelijk
verantwoordelijke man of vrouw die op dient te staan en roept: Tot
hiertoe en niet verder!
U kunt op onze websites lezen dat de gemeente Putten van plan is om ons
bos aan de Ridderwal/Pasdijk te veilen om de opgelegde dwangsommen
te kunnen innen. Deze dwangsommen betreffen o.a. houten bankjes die
wij geplaatst hebben, nieuwe ingangshekken omdat de oude verrot
waren, afgevallen takken hadden versnipperd en op bestaande paadjes
hadden gestrooid, een bestaande kikkerpoel hadden gereinigd en
vergroot, wat overigens in de provincie Gelderland zonder vergunning
toegestaan is.

http://historiek.net/johannes-wier-advocaat-van-de-heksen/54156/
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Waar is nog de eerlijkheid van de hedendaagse overheden op de Veluwe,
gelijk die nog te vinden was bij de overheden in Oudewater, Polsbroek
en Buren?
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Amersfoort als katten poot aan poot met elkaar hadden gedanst, waarna
men zich in weerwolven had veranderd en koeien hadden gebeten. Ja ja,
dit alles vond men rationeel om het gezin te verbranden.

Op de paden liggen houtsnippers, die momenteel niet meer zichtbaar zijn
door het vallend blad en naalden.

Stop de al maar doorgaande heksenjacht van de ambtenaren in de
gemeenten Putten, Barneveld en elders.
Figuur 1 Dit is een houten bruggetje van boomstammen over een
greppel.. Moeten oude mensen soms over deze greppel springen en hun
benen breken of een nat pak halen?

Bekijk onze websites om een indruk te verkrijgen van de heksenjacht
waarmee ook wij geconfronteerd werden tijdens onze werkzaamheden in
het bosperceel aan de Ridderwal / Pasdijk. Dit noopte ons tot de

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
11
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oprichting van een
eigen
vrijstaat.
Duizenden
euro's
aan
dwangsommen worden
er geëist. Voor al deze
'overtredingen' wil de
Gemeente nu overgaan
tot het veilen van ons
bosperceel. Dit gaat
alle redelijkheid en menselijkheid te boven. Of probeert de gemeente
soms van de door hen geinde 800.000 euro straks ons bos zich
wederrechtelijk toe-eigenen?
Kijk onder “Laatst Toegevoegd” naar brochure 854 waar een Puttense
wethouder het huidige opsporings/handhavings-beleid een Heksenjacht
noemt.
Bij deze openen wij een meldpunt waar slachtoffers terecht kunnen om
wantoestanden van de Gemeente Putten en elders te melden,
geheimhouding verzekerd. Hoe meer gevallen bekend worden hoe beter
om deze heksenjacht te gaan stoppen. Neem contact met ons op, of kom
een keer langs. Zie onze websites: www.pentahof.nl
www.veluwse-israel-vrijstaat.nl
www.parelsvandeveluwe.nl/
P. vd Meer <pentahof@planet.nl> Harskamperweg 5, 3774JN
Kootwijkerbroek Tel. 0342441992
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De Heksen waan
De Heksenwaan was één van de meest violente angsten waarmee de
mensheid tijdens de middeleeuwen werd geteisterd. Die angt was een
teken dat de toenmalige samenleving in ernstig verval was geraakt. In die
tijd was nieand veilig, en op iedereen kon de verdenking vallen, zelfs op
rechters die het spel niet mee wilden spelen. Er zijn in totaal ongeveer
300.000 slachtoffers gevallen. Pausl Innocentius VIII liet door twee
Inquisiteurs
het boek Malleus Maleficarum schrijven (De
Heksenhamer). Daarin werden zelfs kinderen opgewekt om hun ouders
aan te klagen. Dit boek is dan ook het meest afschuwelijke boek dat ooit
gedrukt werd.

Figuur 1 Een Heksengevangenis in Bamberg

Bij de plaats Vlagtwedde in Drente ligt de Geeselberg. Dat is een heuvel
waarop veel gruwelijkheden plaatsvonden. Er werden tussen 1587 en
1589 heksen verbrand. In 1587 werden drie vrouwen op 13 mei vanwege
hekserij verbrand. Na enige tijd volgden er nog vier terechtstellingen.
Twee jaar erna vonden er zelfs 12 mensen de dood. Na 1613 werden er
in ons land geen heksen meer verbrand. Er zijn in ons land ongeveer 250
vrouwen verbrand, die naar men stelt, een verbond met de duivel hadden
gesloten, waarvan 100 in de procvincie Limburg. Alleen al in Roermond
werden 64 heksen verbrand. In het boek Duivelskwartier beschrijft Johan
Otten hoe in het Peelland de heksenjacht platsvond.
Dezelfde waanzin-geest van destijds waard nog in ons land rond, en
dienst per direct gestopt te worden. Er zijn in de gemeente Barneveld
reeds enkele slachtoffers gevallen. Tijdens een handhavingsproces tegen
de familie Goorhuis, heeft de heer Goorhuis een hartaanval gekregen en
is eraan gestorven. Ook dhr Pater van de Graafhorstweg moest een ilegaal
gebouwde loods slopen. Hij heeft zelf daarna een eind aan zijn leven
gemaakt.
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