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Bezwaarschrift dd 21-12-2015
Uw kenmerk 654228 dhr. S. Hoekstra. Uw brief 30-11-2015
En uw brief 04-12-2015 kenmerk 654994 is voor ons verwarrend
waarover het nu in wezen gaat. Wegens ziekte (acute blaasontsteking, na
te vragen bij onze huisartsenpraktijk Het Juk) was ik niet in staat eerder
te reageren. Bij deze tegelijk de beste wensen voor de gemeente
Barneveld voor het nieuwe Gregoriaanse jaar 2016.
Inleiding
De Barneveldse wethouder Fokkema noemde onlangs Barneveld de
hoofdstad van de reformatorische cultuur. Dat is mooi! Hoe was het ten
tijde van de reformatie gesteld? Tijdens de Reformatie werd er nog fel
gejaagd op heksen. Zie:
http://www.pentahof.nl/Brochures/280-Relig-Intolerantie.pdf
www.pentahof.nl/Brochures/900-StopdeHeksenjacht.pdf
www.pentahof.nl/Brochures/854-Heksenjacht-Putten.pdf
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wereld en samenleving. Wij stemmen in met koning Willem-Alexander
dat “wij standvastig de vrijheid verdedigen tegen hen die haar met
terreur (geweld) proberen te ondermijnen” (RD 14-11-2015). Dan is
staats-geweld ook verboden en uit den boze, of niet ?

Een betere wereld of samenleving ontstaat nooit door lichamelijk
of psychisch geweld. (Pythagoras).
Het is beter onrecht te lijden, dan onrecht te doen.
Onrecht doen, is het grootste van alle kwaad. (Socrates)
Van Friedrich von Hayek, de bekende schrijver uit de Oostenrijkse
school voor economie, stelt het volgende in zijn baanbrekende
werk “De weg naar slavernij”:
‘Door het geven van onbeperkte bevoegdheden aan de overheid,
kunnen de meest willekeurige regels juridisch legaal worden
gemaakt, waardoor op deze manier een democratie de meest
complete vorm van denkbaar despotisme is geworden’.

Vraag: Zou de heksenjacht mogelijk een inherente zaak zijn die behoort
tot de reformatorische cultuur? Zie onze brochure over cultuur:
http://www.pentahof.nl/Brochures/275-cultuur.pdf

Geweld in welke vorm ook is verwerpelijk.

Het gaat er wel heel veel op lijken. De heksenjacht is immers vandaag de
dag nog niet verdwenen, ook al is de gedaante ervan gewijzigd. Ook
vandaag de dag gaan reformatorischen met elkaar soms nog om als
verscheurende dieren. (zie onze brochure 280, eerste link hierboven) De
spreuk Homo Homini Lupus is helaas nog geldig, nl de mens is voor de
mens een wolf. Het grote verschil tussen mensen en wolven is, dat
wolven elkaar niet dood bijten, maar dat mensen en overheden dat wél
doen. En dat heet dan ‘christelijke beschaving’, en wel in en rond de
hoofdstad van de refo-cultuur. Het blijkt jammergenoeg in deze dat de
wolf nog springlevend is, wel -net als zijn collega de vos- zijn haren heeft
verloren, maar niet zijn streken. In naam gaan we allen –en zeker de
reformatorische cultuur waarin ook ik grootgebracht ben- voor een betere

In onze brochure 854 en 900 over de heksenjacht (zie linken hierboven)
is te lezen hoe ten tijde van de Reformatie is omgegaan met de
heksenwaan, heksen waarin de reformatoren allen geloofden, zowel
Luther, Calvijn en anderen. Calvijn had in de hoofdstad van de reformatie
Geneve een groot aantal zogenaamde heksen/pestaaiers laten verbranden,
en hij heeft de arts Michael Servet overgeleverd aan de Inquisitie waarna
Servet op de brandstapel terecht kwam, alleen omdat hij Servet niet kon
weerleggen inzake de drie-eenheid. Dat zijn de zwarte bladzijden van de
reformatie. Hoe is het vandaag de dag met het reformatorische erfgoed
gelegen, en dan met name in de hoofdstad van de reformatorische
cultuur? Leeft men bij het Woord der waarheid, namelijk dat wij in de
eindtijd leven, de dagen van Noach zoals voor de zondvloed? Wat wordt
er in de refo-cultuur gedaan om zich net als Noach voor te bereiden op
de door de profeten en apostelen aangekondigde desastreuze alles
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verwoestende calamiteiten die zullen plaatsvinden in het einde der tijden?
Zie onze brochure waarin een brief aan de Nationale Ombudsman en aan
minister Melani Schultz is opgenomen over ‘preppen’, zich voorbereiden
op komende aangekondigde gebeurtenissen.
www.pentahof.nl/Brochures/brieven/Putten/25-112015%20Ombudsmanb-MelaniSchultz-stop%20heksenjacht.pdf
http://www.pentahof.nl/Brochures/678-zondvloed-no2.pdf
Overheden dienen er voor de burgers te zijn, niet zoals bij de
omliggende volkeren van oud Israel, waar men heerschappij voerde
over de burgers. Dat wijst naar dwang, het dwangsommen-beleid zoals
men vandaag hanteert, wat op machtsmisbruik berust, slavernij. Een vrij
mens mag men niet dwingen, alleen slaven zoals in Egypte. zie
Mattheus 20: 25 En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij weet,
dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten
gebruiken macht over hen. 26 Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie
onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar; 27 En zo wie onder u zal
willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. 28 Gelijk de Zoon des mensen niet
is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot
een rantsoen voor velen.

Mega-hoge dwangsommen worden burgers opgelegd voor zogenaamd
illegale bouwsels, die men desnoods ook gaat innen via executies. Wat
doet men met dit bloedgeld? Wie bepaalt de hoogte van een
dwangsom? Een zeer ernstige verkeersovertreding is nooit zo hoog als
een lichte illegale bouw-overtreding, hoe kan dat? Dat is ronduit
misdadig. En daarin werkt de refo-cultuur zelfs mee!
Wij hebben dan ook koning Willem-Alexander aangeschreven over
ernstige afwijkingen in de maatschappelijke structuren van vandaag, zie:
http://www.pentahof.nl/Brochures/885-KoningWillem-AlexanderEngels.pdf
Waar de refo-cultuur zich momenteel druk om maakt en zich er geheel
en al op toelegt is de economie. Voor de economie moet alles zwichten.
Zelfs de natuur verliest het in deze de strijd tegen de economische
vooruitgang. De wrange vruchten van onze Westerse levensstijl zouden
5
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bestaan o.a. in de zogenamde opwarming van de aarde. Daar worden
top-conferenties over gehouden en besluiten genomen. Er moet meer
groene energie komen. Meer grote en hoge windmolens moeten er
komen, zelfs in de bossen in en rond Barneveld !!! Lees in de
Barneveldse Krant van 22-12-2015 hoe de Jac. Gazenbeekstichting bij
monde van Louis Fraanje daarover denkt, en terecht. Welke ambtenaar
is ooit op dit super-geniale idee gekomen om de prachtige bossen die er
nog zijn te ‘verfraaien’ met torenhoge windwieken? Zie hoe de natuur
als parels voor de zwijnen wordt geworpen om vertrapt te worden:
www.parelsvandeveluwe.nl
Zou de Scheppergod het bedoelt hebben dat wij de aarde op deze
techno-basis zouden bewaren? Dat er door de verborgen elite een
oorlog tegen de mensheid wordt gevoerd en wij via valse vlag-operaties
op grote schaal worden bedrogen, dringt blijkbaar niet tot overheden
en meeste burgers door. Via de zogenaamde chemtrails in de lucht en
via vaccinaties wordt er tegen de gewone mensheid een oorlog gevoerd,
een oorlog vanuit de lucht waartegen wij weerloos zijn. De chemtrails
en vaccins bevatten gifstoffen als barium, fluor, etc. En zo is er nog veel
meer aan de hand wat niet tot de meeste overheden en mensen
doordringt. Koningin Elisabeth zei in haar kerstrede 2015 dat dit zo goed
als zeker voor de mensheid het laatste kerstfeest zou zijn, daar er
krachten bezig zijn om de mensheid van 7 miljard te miniseren tot
ongeveer 500 miljoen, zie Georgian Guidstones.
Dr. J. Oldenkamp schrijft het volgende over het klimaat:
De waanzinnige klimaattop Iedere zichzelf respecterende klimaatonderzoeker
heeft allang geconcludeerd dat menselijke activiteiten GEEN opwarming van de
atmosfeer veroorzaken. Tijdens de afgelopen “klimaattop” in Parijs hebben vele
onbevooroordeelde klimaatonderzoekers tevergeefs hun uiterste best gedaan om
de regeringsmarionetten te voorzien van de werkelijke feiten. Wel is het hun
gelukt om weer iets meer gewone mensen wakker te schudden over de
klimaatleugens.
In 2009 was ik te zien in het populaire televisieprogramma De Reünie, waarin
ik onder andere voor een miljoenenpubliek heb kunnen zeggen dat het globalwarming-verhaal van Al Gore niet klopt. Tegenwoordig zeg ik in mijn lezingen
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desgevraagd meestal dat ik het voor de helft eens ben met deze gore Al: ook ik
vind het verhaal erg “inconvenient” (ongemakkelijk). Met die andere helft
(Truth: waarheid), ben ik het namelijk hartgrondig oneens. Kortom, de bewering
dat menselijke activiteiten een globale opwarming van de atmosfeer zouden
veroorzaken is een “Inconvenient Lie” (ongemakkelijke leugen).

De Geschiedenis van de Pentahof
Wij hebben, de wijze waarop de gemeente Barneveld in het verleden
jegens ons heeft gehandeld, ervaren als een ernstige geweldpleging
waardoor wij lichamelijk en geestelijk grote schade hebben opgelopen.
Daarna maart 2015 de controle door De Vallei hebben wij opnieuw
ervaren als een soort moderne Heksenjacht, waar wij opnieuw fysieke en
spirituele schade door hebben opgelopen, wat door artsen is vastgesteld.
In 1989 hebben wij een bouwvergunning aangevraagd en ontvangen
voor de Pentahof. De heren van de welstandscommissie waren zeer
enthousiast over mijn plan om op basis van het toenmalige Barneveldse
wapen een woning te bouwen. Dat is gebeurd. Zij hadden nog oog voor
kunst en geometrie. In de tijd van de Reformatie had men niet veel op
met kunst. Kerk en kunst lagen ver uit elkaar. Daarin is de laatste jaren
gelukkig grote verandering gekomen. Naar blijkt liggen gemeente
Barneveld en kunst vandaag de dag ook nog ver uit elkaar. Daarover is al
genoeg bekend. Wij hebben de Pentahof als kunstwerk wereldwijde
bekendheid bezorgd.
Ik heb geheel alleen zonder hulp van anderen heel de woning gebouwd,
drie dagen per week bouwen, en drie dagen per week in loondienst.
Tijdens de bouw en daarna is er nooit enige controle geweest van de
gemeente Barneveld. Ik heb de kaart ingestuurd dat de bouw gereed was
en ontving bericht –zonder dat er enige vorm van controle is geweestdat alles in orde was. Er stonden op het terrein meerdere gebouwen,
veeschuren, zomerhuisjes, etc. die niet allen zijn gesloopt, ook het
bestaande oude woonhuisje niet.
Pas in of rond 2004/2005 is er door kennelijk jaloerse of kwade mensen
een tip gegeven aan de gemeente dat er mogelijk bij ons illegaal zou zijn
gebouwd. Er zijn toen voor het eerst enkele gemeentelijke controleurs
geweest, en zij vonden inderdaad dat het achterste deel van de woning
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niet geheel conform de tekening/vergunning tot stand was gekomen.
Daarover is lang en breed gehandeld, wat uitmondde in dwangsommen,
dreiging met executieveiling en kort geding. Van de dwangsom was door
enkele wethouders toegezegd dat bij eventuele betaling de gemeente
nadat de zaak in orde was bevonden deze zou terug worden betaald. In
een brief van Ad Brouwer in de Barneveldse krant 31-12-2015 verwijt
ook hij dat wij de gemeente niet meer kunnen vertrouwen inzake gedane
beloftes. Wij hebben destijds wijzigingen aangebracht en een
overeenkomst met de wethouder/gemeente gemaakt, waarna onder alles
een streep werd gezet. Echter de betaalde dwangsom van 15.000 euro is
nooit terug betaald, en onze kosten aan advocaten en dergelijke beliepen
ook in de 20.000 euro. In die tijd zijn er meerdere malen verschillende
ambtenaren op ons terrein geweest en hebben alles bekeken, maar hebben
blijkbaar nooit iets verder onderzocht of er nog oude zogenoemde illegale
bouwsels aanwezig zouden zijn. Er is door een man en vrouw in opdracht
van de gemeente nog een meting uitgevoerd in die tijd. Hier is dus sprake
van een oude ambtelijke scheefgroei die huidige ambtenaren momenteel
recht willen zetten ten koste van ons, wat neerkomt om ons tweemaal te
willen straffen voor eenzelfde ‘overtreding’. Wij zijn in grote financiele
problemen geraakt door toedoen van de gemeente Barneveld, door een
aanvankelijke dwangsom van 80.000,- te eisen, en daarna één dag voor
een executieveiling konden wij de dwangsom afkopen voor 15.000,--,
zoniet dan zou er geveild worden. Dwangsommen worden altijd
terugbetaald is mij door verschillende oud-wethouders toegezegd. Mooi
niet. Wij zijn daarna gedwongen om woonruimten te verhuren om de
geleende 15.000,- aan dhr E. van Deelen terug te kunnen betalen, plus
nog andere leningen om de kosten van 20.000,-- terug te kunnen betalen
aan familie. Ga daar maar eens aanstaan met een simpele AOW-uitkering
waarop reeds ingehouden wordt. Wij hebben daar ernstige lichamelijke
en geestelijke problemen van over gehouden, waarvoor wij een
schadevergoeding eisen van de gemeente Barneveld. Na 2005-2008 is
het verschillende jaren stil geweest en hebben wij renovaties aangebracht
en enkele dingen die verband houden met ‘preppen’, zie hierna.
Totdat in 2014 de omgevingsdienst de Vallei met een controleploeg
kwam, waartegen wij bezwaar hebben gemaakt, doordat er inmiddels op
geheel legale wijze volgens de internationaal geldende regels een
8
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vrijstaat door ons was opgericht, o.a. om herhaling te voorkomen van een
jarenlange procedure over zogenaamde illegale bouwsels die er nog
zouden zijn. Met andere woorden, wij wilden een Heksenjacht zien te
voorkomen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat in ons land mensen
tweemaal zouden worden gestraft voor eenzelfde overtreding, dan wel
doordat ambtenaren nalatig zijn geweest in hun taak, en dat daarna andere
ambtenaren die nalatigheid oppakken om daarmee de burgers opnieuw te
confronteren en wederom te belasten met dwangsommen, etc. Wij maken
bezwaar tegen deze hele gang van zaken. Temeer daar de controle door
De Vallei niet op een normale controle leek, maar met een hele ploeg
politie, brandweer en Handhavers het meer een huiszoeking betrof
waarbij in slaapkamers werd gegluurd en ervan fotos werden gemaakt, in
kelderkasten werd gekeken en met zaklampen in alle hoeken en kieren
werd gezocht naar wat ???? Naar heksenketels???
Het is kennelijk de bedoeling van de controleurs geweest om zoveel
mogelijk zogenaamde overtredingen te noteren, wat blijkt uit hun
rapportage, waarbij het soms gaat over luttele zaken. Deze vorm van
‘controle’ heeft diep in onze persoonlijke levenssfeer ingegrepen, en is
volgens rechters van het O.M. verwerpelijk. Vandaar dat wij aan koning
Willem Alexander hiervan melding hebben gemaakt, en ook aan
verschilende ministers en kamerleden, alsmede aan het ICC in Den
Haag..
Wanneer de gemeente Barneveld metterdaad op deze wijze de omgeving
laat controleren op zogenoemde illegale bouwsels, kunnen de
‘brandstapels’ nog heel wat roken vanwege nieuwe slachtoffers. In
Barneveld en omgeving zouden reeds meer dan 250 bouw-overtredingen
zijn geconstateerd. In de gemeente Putten zelfs meer dan 800. En dat is
nog maar het topje van de ijsberg. Wat bij ons allemaal geconstateerd is
als zijnde illegaal, kan mogelijk het beste opgeruimd worden door een
bom op ons erf te gooien. Burgers gaan er immers op deze wijze toch
onderdoor, of het nu vroeger op de brandstapel was, of dat mensen nu
onder zulke grote druk worden gezet met torenhoge dwangsommen om
hun boeltje te slopen zodat ze zelfmoord plegen, zoals bij de familie Pater
nabij de Kapweg in Kootwijkerbroek is gebeurd in het verleden, of dat
mensen er een hartverlamming door oplopen zoals bij de familie
Goorhuis in Kootwijkerbroek het droevige geval was. In de hoofdstad
9
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van de refo-cultuur moet blijkbaar het op menselijke regelgeving
gebaseerde ‘recht’ ook z’n loop hebben, ook al is het nog zo krom en in
strijd met de Bijbel en de ethiek van de Bergrede.
Bezwaar tegen Dwangsommen
De aan de burgers opgelegde regels vallen onder de noemer ‘dwang’, wat
lijnrecht of diametraal staat tegenover vrijheid. Zie defintie Wikipedia:
Dwang Geweld. Met gebruik van geweld iemand dwingen iets te doen,
iets niet te doen of iets te dulden. In het civielrecht geldt dat
overeenkomsten en andere rechtshandelingen die onder invloed van
dwang tot stand zijn gekomen vernietigbaar zijn. Dwang hoeft niet door
de tegenpartij zelf uitgeoefend te worden, maar kan ook door een derde
geschieden. Gevonden op http://bellevueholidayrentals.com/juridisch/
dwang de dwang zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: [dwɑŋ] wat je doet om
iemand iets te laten doen wat hij of zij niet wil
Voorbeelden: `dwangarbeid`, `onder dwang medicijnen
toedienen`Synoniem: pressie © Kernerman Dictionaries.
SpellingCorrect gespeld: ' Gevonden op
http://www.woorden.org/woord/dwang
Dwang betreft coërcitie, compulsie, intrusie en pressie. De extreem hoge
dwangsommen die door gemeenten vanuit natte vingerwerk aan burgers
worden opgelegd vanwege zogenaamde illegale bouwsels zijn dan ook
niet rechtsgeldig en dienen vernietigd te worden. De tweede hoofdstad in
Nederland van de refo-cultuur –de gemeente Putten- heeft het
gepresteerd om ongeveer 850.000,- euro aan dwangsommen te innen in
2014. Dwang druist tegen alle mensenrechten in en behoort tot slavernij.
Dwangsommen vormen diefstal, roof en plundering, zoals de roofridders
tijdens de Middeleeuwen de arme boeren plunderden. Zo hebben wij het
althans ervaren in het verleden.

Wikipedia: Slavernij is een toestand waarin een mens eigendom is van
een ander[1] of als zodanig wordt behandeld. Slavernij komt nog op veel
plekken in de wereld voor, hoewel het in de hele wereld is verboden. De
10
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schattingen over het aantal mensen in een situatie waarin ze gedwongen
worden tewerkgesteld lopen van 30 miljoen[2] tot 100 miljoen.
In 1859 schafte Nederland de slavernij in de onder direct bestuur
staande delen van Oost-Indië af. Een strategisch moment van minister
van Koloniën Jan Jacob Rochussen.
In 2001 verklaarde de VN-conferentie tegen racisme die in Durban
gehouden werd slavernij tot een van de misdaden tegen de
menselijkheid. Er werd aan staten geen juridische verplichting opgelegd
om compensatie te betalen. Desondanks blijft slavernij nog steeds de
dagelijkse praktijk onder grote delen van de wereldbevolking.
Alle negatieve dwingende dwangmaatregelen van overheden of burgers
vallen onder het begrip ‘slavernij’, beroving van iemands vrijheid, wat
lijnrecht staat tegenover de leer van de Bergrede. In Mattheus 27:32 en
Markus 15:21 staat dat men Simon van Cyrene dwong om het ‘kruis’
van Jezus te dragen. Jezus zelf leerde in Lukas 6:28 dat men bidden
moet voor degenen die ons geweld aandoen, dwang is geweldpleging.
En in Mattheus 5:9 worden de vreedzamen zalig gesproken en zij die
‘goede werken’ doen. Dwang behoort tot de boze werken. En hoe gaat
men in de hoofdsteden van de refo-cultuur om met dwang en met de
ethiek van de Bergrede? Alles wat waard is om voor te leven, zoals
vrijheid, vrede, welvaart, solidariteit, vriendschap en samenwerking …..
kan alleen verwezenlijkt worden op basis van vrijwilligheid en niet door
middel van dwang!
De Vrije Samenleving heeft de toekomst
Men kan in de boeken van Vladimir Megré (Anastatia, de nieuwe
beschaving, etc) lezen dat een vrije samenleving de toekomst heeft.
Zoek op Intenet maar bij ‘vrije samenleving’ o.a. wat de journalist
Karel Beckman erover schrijft.
“”In onze moderne maatschappij kan niemand in zijn eentje de
honderdduizenden dingen produceren waarvan zijn leven afhankelijk
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Bezwaarschrift Barneveld

No.903

is. Vrijwel niets wat je hebt of gebruikt produceer je zelf. Je hebt altijd
met anderen te maken, die beslissen of ze met jou willen
samenwerken, of ze jou of jouw product of dienst nodig hebben.
Dit is geen systeem zonder regels of ordening waarin iedereen kan
doen wat hij wil. Integendeel, iedereen draagt de consequenties van
wat hij doet. Dit systeem bevordert wel degelijk ethische normen:
verantwoordelijkheidsbesef, ijver, zelfstandigheid, sociaal besef.
Parasitair en asociaal gedrag wordt daarentegen afgestraft. Wie geen
zin heeft om zich iets van anderen aan te trekken, zal het heel moeilijk
hebben in een vrije samenleving.
Uiteraard leidt vrijheid tot concurrentie. Dat is ook de bedoeling. Maar
concurrentie is geen oorlog. Het is een strijd om zo goed en efficiënt
mogelijk de behoeften van andere mensen, je medemensen, te
bevredigen.
In een echt vrije markt is geen plaats voor bedrijven die invloed
hebben gekocht via de Staat. Farmaceutische bedrijven die profiteren
van door de Staat verleende patenten. Aannemers die contracten
krijgen van de Staat. Energiebedrijven die subsidies krijgen. Enzovoort.
In een vrije markt hebben bedrijven geen privileges.
In dit systeem is er uiteindelijk maar één de baas: de consument.
Natuurlijk zijn er altijd mensen die het niet redden. Die hulp nodig
hebben. Die mensen zullen worden geholpen. Daar zijn we met zijn
allen zelf bij. Wat we niet nodig hebben is een machtig Staatsapparaat
dat dit allemaal regelt, dat bepaalt wie er hulp dient te krijgen en wie
er hulp dient te geven, dat bepaalt hoe we moeten leven, dat
zogenaamd voor de burger alles regelt, maar dat in werkelijkheid
vooral voor zichzelf doet.
Mensen zijn het alweer bijna vergeten, maar de vorige eeuw was de
eeuw van de machtige Staat. Het was de eeuw waarin Socialisme en
Fascisme – systemen waarin de Staat en het Collectief werden
aanbeden – hoogtij vierden. Het resultaat kennen we: ongekende
rampen. Honderden miljoenen mensen vermoord of door honger
12
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omgekomen.
We zitten nu in een systeem dat ergens tussen Staat en Vrijheid in zit.
Maar we zijn weer heel hard aan het opschuiven richting Staat.
De gevestigde belangen zijn belangen die samenhangen met de macht
van de Staat. Die zijn alleen te breken door de macht van de Staat te
breken.
Alles wat het waard is om voor te leven - vrede, welvaart, vriendschap,
samenwerking, solidariteit – kan alleen worden gebouwd op
vrijwilligheid, op vrijheid.
Dat is de keuze waar we voor staan: meer Staat of meer vrijheid.
Het zal duidelijk zijn welke kant wij kiezen. “”
Karel Beckman (karel.beckman@online.nl) is
journalist en mede-auteur, met Frank Karsten,
van het vorig jaar verschenen boek De
Democratie Voorbij
(http://www.dedemocratievoorbij.nl), een
libertarische analyse van het democratische
systeem.

Titel: De gelukkige staat der Nederlanden, 1603
Maker:

De Staat der Nederlanden
Een Staat is een kunstmatige schepping, met een vlag als logo die de
lading van het schip moet zien te dekken, en met een hoofdstad als
affiche, met nationale iconen als de leden van het koningshuis en de
sporthelden. Er was geen ander land in Europa dat de mensen de
grootste vrijheid gaf dan de Republiek der Nederlanden. Buitenlandse
gasten, filosofen en wetenschappers verhuisden naar Nederland
vanwege de enorme tolerantie, o.a René Descartes. Hij schreef dat er
geen ander land was waar men een zo volledige vrijheid kon genieten.
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prentmaker: Hondius, Hendrick (I)
naar ontwerp van: Jordaens, Hans (I)

Allegorische voorstelling van de gelukkige staat van de Republiek der
Verenigde Nederlanden in het jaar 1603. Op de voorgrond prins Maurits
en Frederik Hendrik als militaire beschermers van de staat aan
weerszijden van de Nederlandse Leeuw met lansen met
vrijheidshoeden. Links en rechts een rij van staatsmannen en soldaten.
In het midden de drie zuilen van Rechtvaardigheid (Justitia), Religie
(Religio) en Politiek (Politia) en de Hollandse Maagd zittend op het
fundament van Christus. Links hiervan een standbeeld van de Liefde,
worden de vrije kunsten bedreven, een palmboom met het wapen van
het verbond van de pijlenbundel van de zeven provincies. Rechts
rustende boeren, de geknotte spruitende Oranjeboom met de wapens
van Maurits en Frederik Hendrik en een standbeeld van de
Voorzichtigheid (Prudentia). In de stralende hemelwolken de hand van
14
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God, de duif van de Heilige Geest, putti, de Faam en Vader Tijd. Op de
achtergrond een uitgestrekt landschap met handel, veeteelt, landbouw
en scheepvaart. In het onderschrift de opdracht en 4 verzen van 8 regels
in het Latijn. Bij deze prent behoort een afschrift van de ontbrekende
teksten.

altijd in hoofdletters. De auteursrechten van deze nieuwe namen zijn
eigendom van de Staat der Nederlanden. Wij worden op deze wijze vanaf
onze geboorte tot slaaf gemaakt door de Staat der Nederlanden. Onze
soevereiniteit wordt daarbij tegelijk van ons afgenomen.

De grote vrijheden in de Republiek der Nederlanden werden echter van
lieverlee ingeperkt toen Nederland een constitutionele monarchie werd.
De huidige Staat der Nederlanden is een pubiekrechtelijke rechtspersoon
met een centraal bestuur en een complex ambtelijk apparaat,. De Staat
der Nederlanden heeft geen betrekking op het Koninkrijk der
Nederlanden, wat wel weer een soevereine staat is. Binnen het Koninkrijk
der Nederlanden kunnen autonome landen, staten of vrijstaten bestaan,
zoals destijds Suriname en de Nederlandse Antillen. Ergo, de VeluwseIsrel-Vrijstaat binnen het Koninkrijk der Nederlanden behoort wel
degelijk tot de mogelijkheden. De Staat is geen werkelijke
vertegenwoordiging van het volk, maar wordt bestuurt door een kleine
elite achter de schermen. Dit huidige staatsbestel is dan ook niets anders
dan een soort oligarchie en bron van wanorde. Vandaar dat de Nationale
Staat een mythe is, een dystopie volgens de schrijver Mumford in zijn
boek “The Story of Utopias”.
De Staat der Nederlanden als publiekrechtelijke rechtspersoon staat niet
bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, aangezien de verhouding
van de Staat tot de burgers een zaak is van internationaal en nationaal
publiek recht. De Staat der Nederlanden is een bedrijf –dus een BV of
private onderneming- en staat als zodanig bij de SEC in Washington
ingeschreven, met als adres Korte Voorhout 7 in Den Haag. De SE is de
Security and Exchange Commission. De Staat der Nederlanden als
bedrijf heeft aandeelhouders, en heel veel belastinggeld gaat naar deze
aandeelhouders. Wij als burgers of zakenlieden kunnen echter met de
Staat der Nederlanden géén zaken doen, aangezien deze Staat als private
handelsonderneming na onze geboorte ons –door middel van onze
ouders- gedwongen laat inschreven als een ‘natuurlijk persoon’ waarna
we een BSN-nummer ontvangen. Nadien kent deze Staat ons een nieuwe
naam toe, namelijk onze eigen naam, maar dan uitsluitend in hoofdletters.
Op belastingaangiften, bankpasjes en CJIB-documenten staat onze naam

De Veluwse Israel Vrijstaat
Zie onze website: www.veluwse-israel-vrijstaat.nl
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In het Internationaal recht gaat het bij soevereiniteit erom dat landen of
staten elkaars grenzen en het recht om gezag in eigen land of staat uit te
oefenen erkennen. Dat is het zelfbeschikkingsrecht. Zie:
“”In het internationaal recht is soevereiniteit een belangrijk concept,
omdat het gaat om het respect voor elkaars grenzen en het recht om
gezag uit te oefenen binnen de grenzen van een nationale staat, het
zelfbeschikkingsrecht. Dit betekent dat een andere staat niet het recht
heeft zich te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden en zich
onthoudt van agressie tegen de soevereine staat. Soevereiniteit betekent
ook dat een soevereine staat geen enkel gezag over een andere
soevereine staat uit kan oefenen””
Volgens Jean Bodin (filosoof 1530-1596) is soevereiniteit de absolute
en eeuwige kracht van een Staat. Hiermee verliet men in die tijd de
Middeleeuwse Heksenjacht en trad men de moderne tijd binnen. De
Vrede van Münster en Westfalen maakte in 1648 een einde aan de vele
conflicten in Europa. De Staat is sindsdien zelf uitgangspunt van het
gezag. Soevereiniteit is sindsdien de enige richtlijn. De adel, de hanze,
de koning, ze kwamen allen onder de autoriteit van de Staat, en boven
de Staat stond er geen macht. Wel is deze soevereiniteit
onderhandelbaar, aangezien andere staten het moeten erkennen. Deze
soevereiniteit is de basis van diplomatie tussen staten en is niet zo
eenduidig als het lijkt. Momenteel hebben lidstaten van de EU een deel
van hun soevereiniteit aan de EU overgedragen tijdens het Verdrag van
Maasstricht, waardoor soevereiniteit deelbaar is geworden Na het
Verdrag in Lissabon heeft de EU wel rechtspersoonlijkheid verkregen
als staat bovenop andere staten. Dat geeft in wezen dubbele ellende..
16
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. Citaat PVV: We moeten onze soevereiniteit verdedigen tegen Brussel.
We moeten Nederlandse patriotten zijn.Wie om onze vrijheid geeft,
moet de natiestaat verdedigen. Nederland dankt zijn vrijheid en
welvaart niet aan Van Rompuy en Barroso, maar aan Nederlandse
patriotten als Johan de Witt en Johan van Oldenbarnevelt – historische
figuren wier standbeelden aan de Haagse Hofvijver uitkijken op de
gebouwen van de Staten-Generaal. Zij gaven hun leven voor onze
vrijheid; Van Rompuy en Barroso leven van het ontnemen van onze
vrijheid.
Wanneer de gemeente Barneveld mocht besluiten om de legaal en geheel
volgens de door de internationale gemeenschap opgestelde regels –
vastgelegd in het verdrag van Montevideo- opgerichte soevereine
Veluwse Israel Vrijstaat de oorlog te verklaren, en of een bom erop te
werpen, dan dient zij tevens alle andere vrijstaten in deze wereld de
oorlog te verklaren louter omrede dat het vrijstaten zijn. Het Vaticaan als
hoofdstsad van het Rooms Katholicisme, the City of Londen als
hoofdstad van de financiële Rothschild-bankwereld, Liechtenstein als
hoofdstad van de belastingontwijkers, Monaco als hoofdstad van de
gokwereld en joepen, Washington DC als hoofdstad van alle militaire nowin-wars en onrust op aarde, etc.
De plaatselijke overheden –opzich is dat correct- willen zich stipt houden
aan de door mensen opgestelde regelgevingen en voeren dat zo stringent
mogelijk door zodat de Puttense Wethouder Ard Kleijer het een
Heksenjacht noemde, waar geen millimeter speelruimte aan burgers
wordt gegeven. De nieuwe Omgevingswet van minister Melani Schultz
gaat daarin verandering brengen, alleen duurt dat nog een aantal jaren.
Wanneer de ambtenaren zich dan zo graag aan regelgevingen houden,
dienen zij zich vooreerst óók te houden aan de regelgevingen van de
internationale gemeenschap. De wereld is immers één groot dorp
geworden, en dan mag de gemeente Barneveld de hoofdstad worden
genoemd van de refo-cultuur, maar er zijn meerdere hoofdsteden van
andere culturen, met name van de internationale afspraken, zoals
vastgelegd in het verdrag van Montevideo uit 1933, zie:
http://bigwobber.nl/wp-content/uploads/osd/201504/722.pdf
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/archief/de.redactie/buitenland/1.254045
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Tussen staten geldt dat er dipomatiek verkeer bestaat, dat in het Verdrag
van Wenen is vastgelegd, waaraan staten onderling zich hebben te
houden; zie:
http://wetten.overheid.nl/BWBV0004345/geldigheidsdatum_22-122015
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Wenen_inzake_diplomatiek
_verkeer
Wij hebben de gemeente Barneveld en Putten, en de Staat der
Nederlanden, het Vredespaleis, de VN in Straasbourg, de ICC in Den
Haag per aangetekend post in kennis gesteld van de oprichting van de
Veluwse Israel Vrijstaat, volgens de regels waarna men zes weken de tijd
had om bezwaren in te dienen. Van geen der partijen is er bezwaar
gemaakt. Wij hebben de koning van het Koninkrijk der Nederlanden dan
ook een bedankbrief toegezonden, en ook aan de gemeente Putten en
Barneveld dat er geen bezwaren zijn gemaakt hunnerzijds, zie bijlage
brief aan dhr. W.A. van Amsberg dd 11-01-2014. Zie vervolgens onze
website welke legale weg wij hebben bewandeld,
www.veluwse-israel-vrijstaat.nl
Wat betreft de legaliteit van de Staat der Nederlanden en de legaliteit van
het koningschap van Willem-Alexander, daarover staan op internet heel
wat sites die de legaliteit ervan in twijfel trekken, dan wel onderuit halen.
Daar zullen wij het in deze niet over hebben.
Kijk o.a. op de website Pro Republica
http://www.prorepublica.org/index_artikel.aspx
Het gaat hier echt niet om een paar verhalen of commentaren van
mafkezen. De boeken van Ine Veen en andere wetenschappers zeggen
reeds genoeg : o.a. Bedrog om de Kroon;
Eindtijd-voorbereidingen op de Pentahof
Om zich op voorzegde en geprofeteerde calamiteiten voor te bereiden
vindt o.a. grond in de parabel van de vijf wijze en vijf dwaze maagden,
zie Mattheus 25. Zoals gezegd heeft destijds alleen Noach zich met zijn
gezin voorbereid op de komende vloed. Men zou verwachten dat in en
rond de hoofdstad van de reformatorische cultuur door elke christen
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voorbereidingen zouden worden getroffen over de grote calamiteiten die
door de profeten, door Jezus en de Apostelen zijn aangekondigd. Helaas,
wij zien daar nagenoeg niets van. Het lijkt of zowel de wijze en dwaze
maagden állen in diepe slaap zijn gedompeld, een hypnotische slaap
waaruit men zich niet laat wakker schudden. Wie echter wél
voorbereidingen treft wordt voor een zonderling gehouden die alles niet
in zijn bol op een rijtje zou hebben. De meeste christenen leven er goed
van, en alles draait om de economie, om lekker eten en driken, vakanties,
dure auto’s, steeds grotere stallen en bedrijven, etc. Men zou verwachten
dat er in de hoofdstad van de refo-cultuur nagenoeg geen zogeheten
illegale bouwwerken zouden staan. Die vlieger gaat niet op, want tijdens
de jacht erop zijn er voorlopig al meer dan 250 gevallen ontdekt. Toch
wel bizar dat ook onder de refocultuur vele overtreders van de burgerlijke
regelgevingen zijn ontdekt. De hoofdstad van de refo-cultuur komt
opsporingsambtenaren te kort, en hoe gaat men de reeds ontdekte zaken
oplossen? Gaat men na dwangsommen alles uit de weg ruimen met
geweld, executeren? Of wordt op vreedzame wijze tewerk gegaan.
Leven wij momenteel in 2015 nog met de dezelfde waanzinnige geest
van de middeleeuwen?
Wij hebben in ieder geval wel degelijk allerlei voorbereidingen getroffen
tegen de in de Bijbel aangekondigde calamiteiten. Wij hebben grote
voorraden hout wanneer er eventueel geen nutsvoorzieningen meer voor
handen zijn. En eigen water met handpompen. In een buitenoven kunnen
we brood bakken die op hout gestookt wordt. Die buitenoven is als
illegaal bouwwerk aangemerkt, ook de houtopslagplaatsen zijn als
illegaal door De Vallei aangemerkt. De buitenoven staat los op de grond,
zonder fundament, en kan desnoods met een zware kraan voor het
gemeentehuis op het plein worden geplaatst. Er kunnen tegelijk 8 broden
in worden gebakken. Verder hebben wij gebruikte legertenten en
veldbedden om een behoorlijk aantal mensen in nood te kunnen
opvangen. Ook een ziekenkamer met ziekenhuisbed, en nog vele andere
dingen die met noodopvang te maken hebben. De buitenoven heb ik niet
alleen voor een praktisch doel, maar tevens daar een soort kunstwerk van
gemaakt, zie afbeeldingen op onze websites. Noach werd in zijn dagen
ook uitgelachen, maar toen de vloed kwam, heeft hetzelfde water
waardoor de spotters het leven lieten, hém en zijn gezin gedragen in de
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ark. Wanneer Noach in onze dagen zou hebben geleefd, zou zijn
bouwwerk ook als illegaal bestempeld zijn, aangezien daarvoor geen
vergunning zou zijn verleend vanwege de onogelijke vormen of iets
dergelijks.
Vluchtelingen uit eigen land. Denk aan de februari-ramp in 1953 toen in
Zeeland de dijken braken. Er kwamen veel evacués naar veiliger oorden
in ons land. Enkele jaren geleden stonden de dijken in de Betuwe op
doorbreken en scheelde het niet veel of alle Betuwenaren hadden elders
een veilig heenkomen moeten vinden.
De Pentahof is op deze wijze een zorg- en leefgemeenschap voor opvang
van mensen in nood, vooral wanneer er in ons eigen land calamiteiten
komen of aanslagen zullen worden gepleegd.
Ons laatste kerstfeest 2015, volgens koningin Elisabeth van Engeland.
Haar woorden: “I hope you enjoy your final Christmas,” she said bitterly,
before BBC staff. Queen expressed dark fears that this will be the last
Christmas on earth because malevolent forces, much stronger than her
own, are stalking across Europe, gaining ground every day. Het
vertrekkende hoofd van de politie: Net als in Parijs, zal ook in

Nederland een terreuraanslag worden gepleegd. 'Voor mij staat
vast dat die er komt.'
Dat zegt de vertrekkende korpschef van de Nationale Politie Gerard
Bouman woensdag in De Telegraaf.
Religieuze Hoofdsteden
Met name Jeuzalem is ons bekend vanuit de Bijbel. Dat moest dan wel
het summum zijn van heiligheid, waarheid en rechtvaardigheid. Dat zou
men ook verwachten van de hoofdstad van de Reformatorische cultuur,
Barneveld, en dat hadden wij zeer zeker verwacht van de hoofdstad der
reformatie, Geneve.

Jeruzalem, een stad vol bloedschulden, Jesaja 4. Jeruzalem een
stad vol gruwelen, zie Ezechiel 16. En in Micha 3: 9 Hoort nu dit, gij
hoofden van het huis Jakobs, en gij oversten van het huis Israëls! die van het
gericht een gruwel hebt, en al wat recht is verkeert; 10 Bouwende Sion met
bloed, en Jeruzalem met onrecht. 11 Haar hoofden rechten om geschenken, en
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haar priesters leren om loon, en haar profeten waarzeggen om geld; nog
steunen zij op JHWH, zeggende: Is Jahweh niet in het midden van ons? Ons zal
geen kwaad overkomen. 12 Daarom, om uwentwil, zal Sion als een akker
geploegd worden, en Jeruzalem zal tot steenhopen worden, en de berg dezes
huizes tot hoogten eens wouds. Mattheus 23: 37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die
de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw
kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens
bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild. 38 Ziet, uw
huis wordt u woest gelaten.
Jesaja 1: 21 Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden! Zij was vol recht,
gerechtigheid herbergde daarin, maar nu doodslagers. 22 Uw zilver is
geworden tot schuim; uw wijn is vermengd met water. 23 Uw vorsten zijn
afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft geschenken lief,
en zij jagen de vergeldingen na; den wezen doen zij geen recht, en de twistzaak
der weduwen komt voor hen niet.

Het Vaticaan, hoofdstad van het Rooms Katholicisme. Wanneer de staat
der Nederlanden een bom op de Pentahof wil afwerpen, laat zij dan
onderweg naar buitenlandse missies zoals in Mali, Afghanistan of elders
ook even een bommetje droppen op de volgende vrijstaat: het Vaticaan.
Dan zijn de protestanten gelijk verlost van de in hun ogen grootste
antichristen. Het is maar een tip.
Stop de Heksenjacht
Wanneer er aan de moderne heksenwaan geen halt wordt toegeroepen,
zal de wal het schip keren en zullen ontwaakte burgers het heft in eigen
handen nemen. Er zijn voorbeelden te over waar door middel van een
volksrevolutie het volk zich vrij maakte van de steeds erger wordende
overheidsdwang.
De moreel van de Veluwe is, volgens Henk de Heus, zie Barneveldse
Banier december 2015, van de hoogste trede. Dat is ook zichtbaar
geworden tijdens de MKZ-crisis en vogelgriep daarna.
Laten wij dat waar zien te maken. Het menselijk gedrag heeft gevolgen
en wordt ergens geregistreerd. Dat houdt in dat alles wat wij doen en wat
wij anderen aandoen onuitwisbaar is. Het is een energie die
onvernietigbaar blijkt. Wat de mens zaait zal hij oogsten, en de mens is
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wat hij eet, volgens de natuurwet van karma. Deze registratie-energie is
van electromagnetische aard en zal zich te zijner tijd ontladen. Zo is er
in ons welvarend Westen bijna geen sprake meer van ongerepte natuur.
Alles is nagenoeg in cultuur gebracht. God schiep de wereld, en de
Nederlanders schiepen Holland, is een spreuk. Dat alles in cultuur is
gebracht is vooral met het oog op de economische vooruitgang gedaan.
Voor winst moet alles wijken. In de 17e eeuw gold winstbejag reeds als
een burgelijke deugd. De op winstbejag gefundeerde cultuur heeft ons
echter ver verwijderd van de natuur. Wij hebben de natuur geweld
aangedaan. Door een overmatig winstbejag is in onze tijd de mens als
werkpaard op hol geslagen. De electronische digitalisering heeft daaraan
meegeholpen. Winstbejag komt nooit uit een goed hart voort, alleen uit
een brein dat verslaafd is, wat zorgt voor allerlei stoornissen als
grootheidswaan, dwangneurosen, info-stress, digitale dementie, etc.
Dat kunnen wij in totaliteit rangschikken onder het veelvratige
rupsenbestaan, zoals afgebeeld in het oude Barneveldsde wapen. De rups
moet sterven, zich in een doodscocon wikkelen, om daarna gereanimeerd
en gemetamorfoseerd te worden door de zonnestralen tot een vrij
vliegende vlinder. Dat is de verborgen boodschap in het oude
Barneveldse Wapenschild, de mensen, de burgers die op weg zijn naar
vrijheid, niet slechts vrijheid van godsdienst, maar vrijheid van handelen.
Deze boodschap hebben wij in de bouw van de Pentahof tot uitdrukking
gebracht, en of de Barneveldse gemeente dat nu geslaagd vindt of niet
doet niet ter zake. Het is er en laat zich niet meer wegdenken!
Het is de hoogste tijd om te ontwaken
De dijken staan op springen en Wereldoorlog drie is reeds lang begonnen.
Het lijkt nog ver van ons bed af wat er in het Midden-Oosten plaatsvindt,
maar het is al heel dichtbij gekomen, en het lijkt er sterk op dat wij met
het paard van Troje de soldaten die ons zullen vermoorden hebben
binnengehaald.
Van de website
http://finalwakeupcall.info/blog/2015/12/15/afschuwelijke-toestandvan-de-economie/ nemen wij het volgende over:
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Mensen zien hun wereld veranderen, ze willen beter begrijpen en meer
weten over wat er gebeurt en waarom. Ze willen worden geïnformeerd
en geprepareerd. Ze willen de vrijheid om gefundeerde keuzes te
maken, in plaats van te worden verteld wat te doen door de overheid en
de instellingen die voortdurend liegen en bedriegen, en hebben geleid
tot de verschrikkelijke economische chaos van nu.
De ontwaking is losgebarsten. WAKKER WORDEN komt met een
prijs; het werken eraan kan moeilijk zijn. Het is een moeilijke opgave
anderen aan de hand van gebeurtenissen te overtuigen, maar wel
noodzakelijk om hun ogen en geest te openen. Om al deze
onrechtvaardigheden te zien die gemakkelijk vermeden hadden kunnen
worden, is dit uitgegroeid tot een strijd tegen de De bewustwording
moet met elke gebeurtenis groeien. Het is heel simpel; ZIJ of WIJ;
leven of dood; waarheid of leugen; vrijheid of de slavernij. – Niet
alleen voor onze geliefden, maar ook voor ons nageslacht, het gehele
menselijke ras, en onszelf.
Mensen moeten zich bewust worden om te ontdekken wie ze werkelijk
zijn, en in staat te zijn om te helpen bij het uit de weg ruimen van de
RK Maffia, dat zal moeten, zal kunnen, en kan en zal gebeuren.
Verkondig en verspreid de waarheid en verenig met anderen die in staat
zijn het ook te zien. Alles wat WAKKERE mensen nodig hebben, is
steun vanuit hun omgeving en het vermogen zichzelf te worden en uit te
groeien tot volledig ontwaakte sterke persoonlijkheden. Er zijn nog
steeds te veel mensen die als domme schapen door het leven gaan die
niet begrijpen wat de “war on terror” eigenlijk betekent, nl. een oorlog
die begonnen is door hun eigen regering om TERREUR en ANGST te
zaaien onder de bevolking, en zowel in eigen land wordt gebruikt, maar
ook wordt geëxporteerd naar islamitische gebieden in Rusland en China
om deze landen te destabiliseren en onder de controle van de RKM te
brengen, m.m.v. de door RKM gecontroleerde dominante macht in
Washington.
De VS en de NAVO zijn dezelfde bloeddorstige oorlogsmisdadigers die
zeven landen hebben vernietigd, grote aantallen van de bevolking
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hebben vermoord, verminkt, en miljoenen islamitische volkeren hebben
ontheemd, en miljoenen oorlogsvluchtelingen naar Europa sturen,
gefinancierd door George Soros, t.b.v. het creëren van chaos. Geen van
deze oorlogsmisdadigers wordt bedreigd door terroristische aanslagen.
Als de vermeende “islamitische dreigingen” echt waren, zou elk van
deze oorlogsmisdadigers nu dood zijn, en niet de onschuldige mensen
die in Parijse cafés zitten of een concert bijwonen.

Reeds verzonden:
Datum:

11-11-2015

Onderwerp: Diplomatieke Incidenten 013
Aan de Gemeente Barneveld (Burgemeester & Wethouders en
Gemeenteraad)
Bij deze doen wij wederom aangifte van een aantal Diplomatieke
Incidenten, waarvan tevens melding wordt gemaakt bij het Nederlandse
Ministerie van Binnenlandse Zaken, volgens het Verdrag van Wenen
inzake Diplomatiek Verkeer. Wij verwijzen naar onze aangetekende brief
aan de Burgemeester & Wethouders van de gemeente Barneveld, dd.2510-2015, met name naar de daarin genoemde artikelen 22, 23, 28, 29, 30
en 34 Verdrag van Wenen.
Incident 1: Een door de Omgevingsdienst De Vallei uitgevoerde hercontrole (wat achteraf meer op een onaangekondigde inval geleek) op 0311-2015 (nu 8 maanden na de eerste inval op 09-03-2015), gericht aan de
stichting vd Meer-Pentagram afkomstig van de gemeente Barneveld. Met
daarbij een elftal vragen die aan ons door u gesteld zijn, waarvoor wij
volgens punt 5 van onze huisregels 500,-- maal 11 = 5500,-- e in rekening
brengen. Het aantal personen dat het grondgebied van de Veluwse-IsraelVrijstaat ongewenst en ondanks voorafgaande waarschuwingen betrad
beloopt op 4 personen, dat is 4 maal 10.000,-- = 40.000,-- euro
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Incident 2: Zie punt 4 onze notarieel geregistreerde Huisregels no.2 dat P
F v d Meer sr en P F v d Meer jr staande zijn gehouden tijdens de
zogenaamde her-controle wat 44 minuten in beslag nam, dat is 44
minuten maal 100 euro = 4400,-- euro.
Incident 3: Het aantal 25 foto’s door de Omgevingsdienst De Vallei, zie
punt 5 onze Huisregels no.2, Dat is 25 x 5000,-- = 125.000,--euro
Incident 4: Onaangekondigd en ongewenst bezoek met machtiging tot
binnentreden woningen getekend door de burgemeester dr. J.W. A. van
Dijk zijnde o.a. een vorm van huisvredebreuk en schending van privacy,
zie punt 9 onze Huisregels no.2, wordt een bedrag van 66.600,-- euro in
rekening gebracht.
Per incident, zie onze huisregels no.2 punt 1, eisen wij 10.000,- euro, dat
is vijfmaal 10.000,-- dat is 50.000,-- plus 5000,--, plus 110.000,--, plus
72.000,--, plus 4500,--, plus 66.600,--, plus 125.000,-- is totaal 333.100,- euro. Over te maken op onze bankrekening, zie bovenaan deze brief,
binnen 14 dagen na datum.
Van burgers wordt geëist dat zij zich houden aan de regels, maar van
overheden wordt hetzelfde geëist aangaande het Diplomatieke Verkeer,
vastgelegd in het Verdrag van Wenen.
Namens: De soevereine oprichters van de Veluwse Israel-Vrijstaat;
Pieter Frank Sr, en Jr, van de familie van der Meer, levend vanuit
de Goddelijke kracht en intuïtie, strijdend voor vrijheid en
rechtvaardigheid.

Reeds ingediend BEZWAARSCHRIFT van PF vd Meer sr
Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek,
Namens de Veluwse Israel Vrijstaat.
Aan de gemeente Barneveld,

datum 11-11-2015
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Bij deze maak ik bezwaar tegen het besluit van de burgemeester van
Barneveld dr. J.W.A. van Dijk, om een machtiging tot binnentreden in
woning(en) af te geven aan mensen van de Omgevingsdienst De Vallei
op 03-11-2015. Een dergelijk onaangekondigd bezoek stelt niemand op
prijs en wij ook niet. Het heeft dan ook meer weg van een inval of overval
op een of ander crimineel broeinest, dan op een normale procedure
waarbij er nog over en weer wordt gecorrespondeerd.
Uit humaan oogpunt is zulk een inval verwerpelijk, gezien in onze
vrijstaat een zeer oud echtpaar woont, die wij als een op de vlucht zijnd
echtpaar vanwege familiestrijd op de schopstoel zaten onderdak hebben
verleend, en die zich verder nergens van bewust zijn. De man van dit
echtpaar is 84 jaar en is een asbestlong-patiënt met
ademhalingsproblemen, zijn 77 jarige vrouw is ook dagelijks aan de
medicijnen vanwege overspanning en stress.
Tevens was er die morgen een mini-reunie van schoolvriendinnen van
mijn vrouw in ons huis, allemaal vrouwen van rond 76 jaar.
Medisch gezien begaat de gemeente op deze wijze onverantwoordelijke
daden. Mijn vrouw is 76 jr en hartpatiënt, en zelf heb ik hartfalen. Wat
indien mijn zoon en ik niet thuis waren geweest? Dan had mijn vrouw
met haar schoolvriendinnen, het oude echtpaar alles maar over zich heen
moeten laten gaan. Daarenboven lag er een verpleegkundige te slapen die
nachtdienst verricht in het ziekenhuis De Gelderse Vallei te Ede, die
wakker werd van het bezoek.
Het is bij de gemeente bekent dat ik een technische man en uitvinder ben,
geholpen door mijn eveneens technische zoon. Ik heb enkele patenten en
succesvolle producten bedacht en ontwikkeld. Momenteel zijn wij bezig
met een aantal nieuwe vindingen, voornamelijk op het gebied van
energieopwekking. Wij stellen het niet op prijs dat er onaangekondigd
bezoek bij ons op het erf en of in de werkplaatsen komt. Daar staat een
zeer hoge boete en schadeloosstelling op. Temeer daar er de vorige maal
tijdens de zogeheten controle zowel door de mensen van De Vallei en
door de politie meerdere malen door de ramen naar binnen werd
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gegluurd, zelfs in de slaapkamers naar binnen werd gekeken en met
zaklampen in de kelder en kelderkasten werd gekeken. Wij overwegen
om nog andere beveiligingen te installeren om zo nodig maatregelen te
kunnen nemen dat er geen sprake kan zijn van patent- of
uitvindersdiefstal bij onaangekondigde invallen van wie dan ook.
Uit christelijk/bijbels oogpunt is het betreden van iemands woning of erf
zonder toestemming zelfs streng verboden. Het is dan ook niet in de haak
dat een burgemeester van een christelijke SGP-gemeente als Barneveld
een machtiging afgeeft tot het binnentreden van een woning zónder
toestemming. Denk daar eens diep over na, en lees wat er staat
geschreven in Deuteronomium 23: 9 Gedenkt, wat JHWH, uw God,
gedaan heeft aan Mirjam, op den weg, als gij uit Egypte waart
uitgetogen.
10 Wanneer gij aan uw naaste iets zult geleend hebben, zo zult gij tot zijn
huis niet ingaan, om zijn pand te pand te nemen; 11 Buiten zult gij staan,
en de man, dien gij geleend hebt, zal het pand naar buiten tot u
uitbrengen. 12 Doch indien hij een arm man is, zo zult gij met zijn pand
niet nederliggen. 13 Gij zult hem dat pand zekerlijk wedergeven, als de
zon ondergaat, dat hij in zijn kleed nederligge, en u zegene; en het zal u
gerechtigheid zijn voor het aangezicht van JHWH, uws Gods.
Een burgemeester, die een machtiging afgeeft om wél in iemands huis
onuitgenodigd te mogen binnentreden, laadt daarmee een Bijbelse vloek
op zich. Het is bovendien zeer onvoorzichtig en voorbarig om niet te
handelen naar de wettelijke regels die vastgelegd zijn in het Verdrag van
Wenen inzake Diplomatiek Verkeer. Zoals bekent en erkent is de
Veluwse Israel Vrijstaat een voldongen feit, geheel legaal en wettig tot
stand gekomen. Wij zullen dan ook opnieuw melding maken van dit
voorval bij het Ministerie van Binnenlandse- en Buitenlandse Zaken, en
een klacht indienen bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag.
Bij deze verzoeken wij ons te kennen te geven welke dringende noodzaak
er zou zijn om onaangekondigd bij ons aan te komen? Dat zou u bij
andere vrijstaten als het Vaticaan, The City of London, Liechtenstein,
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Monaco, etc. niet hoeven te proberen, ook niet met een politiemacht
achter u. Of is er sprake van een ontmoedigingsbeleid en psychologische
oorlogvoering? Wat gij wilt dat u niet geschiedt, doet dat ook een ander
niet.
Verder verzoeken wij ons eens mee te delen wat er aan de
rechtsgeldigheid volgens het internationale recht zou ontbreken aan onze
Vrijstaat?
Tenslotte verzoeken wij ernstig notitie te nemen van de woorden van
koning Willem-Alexander, zie onderstaand, en uw gedrag hieraan te
toetsen.
wo 28 okt 2015, 10:13
Koning bezorgd over sfeer vluchtelingendebat (in SHANGHAI -)
Koning Willem-Alexander maakt zich zorgen over de sfeer in het
vluchtelingendebat. In Nederland worden zaken uitgepraat en niet
uitgevochten, aldus de koning. Hij heeft begrip voor de problemen die
leven in de samenleving en volgt de ontwikkelingen dagelijks, zo zei
Willem-Alexander tijdens een ontmoeting met de pers in Shanghai. De
intimidatie en bedreigingen die worden geuit, tasten de waarden aan
waar Nederland voor staat, zei hij.
Koning doceert over belang mensenrechten. 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.
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De koning voerde het woord over goede bestuurspraktijken, waarbij hij
vergelijkingen maakte tussen de eeuwenoude Chinese bestuurscultuur en
de Nederlandse aanpak. "We weten dat China een hoog ontwikkelde
traditie heeft voor publiek bestuur. Duizenden jaren lang werden er
strenge voorwaarden gesteld aan uw leiders. De nadruk lag op het vinden
van de juiste mensen en de best mogelijke opleiding", aldus WillemAlexander.
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.
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Artikel 10
•

•

•
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1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen
beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke
levenssfeer.
2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van
persoonsgegevens.
3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op
kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het
gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van
zodanige gegevens.

1.Toelichting In dit artikel staat dat iedereen het recht heeft om in de
beslotenheid van zijn persoonlijke levenssfeer met rust te worden
gelaten en om bijvoorbeeld niet te worden afgeluisterd. De persoonlijke
levenssfeer omvat onder meer:
•
•
•
•
•
•
•

- het huis
- de briefwisseling
- de communicatie via telefoon en andere
communicatiemiddelen
- het recht om niet te worden bespied of afgeluisterd
- het recht op zorgvuldige behandeling van persoonlijke
gegevens
- het recht op eerbiediging van het innerlijk leven
- het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit

De wet kan in bepaalde gevallen dit recht beperken, bijvoorbeeld bij de
opsporing van misdaden. Ook maakt de wetgever regels voor het
gebruik van privacygevoelige gegevens.

Met hoogachting
P.F. van de familie Van der Meer
Privacy volgens de Nederlandse Grondwet
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (2008)
Hoofdstuk 1: Grondrechten
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Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
voorziet in het recht op respect voor privé- en familieleven, het eigen
huis en het briefgeheim, waarbij bepaalde beperkingen in
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overeenstemming met de wet en noodzakelijk in een democratische
samenleving mogelijk zijn.
Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé familie- en
gezinsleven
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van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft
plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking
van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen
kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van
de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.
Bezwaarschrift tegen brief 17-11-2015 uw kenmerk 2014H0072

•

•

1. Een ieder heeft het recht op respect voor zijn
privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn
woning en zijn correspondentie.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is
toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor
zover bij wet is voorzien en in een democratische
samenleving noodzakelijk is in het belang van de
nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het
economisch welzijn van het land, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming
van de gezondheid of de goede zeden of voor de
bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen.

Wij zijn het niet eens met uw besluit, en wel om de volgende redenen:
1. Wij hebben een verzoekschrift aan u verzonden wat
door u als een bezwaarschrift is aangemerkt. Daartegen
is door ons bezwaar gemaakt, waarop wij geen
antwoord ontvangen hebben binnen de gezette termijn.
Er zijn WOB-verzoeken ingediend waarop geen
duidelijk antwoord is ontvangen, waardoor wij geen
goed onderbouwt bezwaar kunnen indienen.
2. Er is in de meeste gevallen sprake van een tweemaal
straffen voor eenzelfde zogenaamde ‘illegale bouwovertreding’.
Met vriendelijke groet Piet van der Meer sr.
Kerstrede koning Willem Alexander 2015

Hoofdstuk 1. Grondrechten
Artikel 12

1.Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner
is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door
hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn
voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het
binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.
3.Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag
van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang
31

De koning sprak in de kertrede 13 x over vrijheid en vrij-zijn, en hoe onze
voorvaderen daarvoor hebben gevochten. De koning vindt dat Nederland
een land is om je er thuis te voelen, aangezien het een vrijgevochten land
is. Volgens de koning heeft ieder mens recht om eigen keuzes te maken
en mogen wij trots zijn op onze huidige vrije en open manier van leven.
Wanneer wij het onderstaande verslag van redacteur Rob Brockhus lezen
klopt er iets niet aangaande het vrijheids-ideaal wat ons voorgehouden
wordt, de vrijheid waarin wij zouden leven. Onze vrijheden worden met
de dag meer en meer ingeperkt vanwege de steeds groeiende controle.
Zolang er nog in Naam des Konings 30 mensen per dag hun huis worden
uitgezet en vele andere zaken in Naam des Konings worden afgewerkt,
klopt er wezenlijk iets niet met de vrijheid die ons wordt voorgehouden,
maar die in wezen een utopia is.
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Van Rob Brockhus:
Mijn reactie op het verbluffend positieve rapport van de SCP
Gemiddeld zijn de Nederlanders met een 7,8 zeer tevreden met hun leven.
Gemiddeld….!
Gemiddeld zijn er 600.000 mensen op zoek naar een inkomen uit arbeid
Gemiddeld zijn er 400.000 gezinnen met een huurachterstand
Gemiddeld zijn er 120.000 wanbetalers van de zorgpremies en eigen
risicobijdrage
Gemiddeld staat er een bedrag uit van meer dan een miljard aan kortlopende
schulden
Gemiddeld zijn er ca. 30 huisuitzettingen per dag, 18 voor huur- en 12 voor
hypotheekschuld
Gemiddeld zijn 9000 faillissementen per jaar
Gemiddeld zijn er per jaar 32.000 schuldsaneringen
Gemiddeld leven 350.000 kinderen in armoede
Gemiddeld werken 10.000 vrijwilligers voor ca. 100.000 gezinnen, afhankelijk
van een voedselbank
Gemiddeld plegen 1850 mensen per jaar zelfmoord
Gemiddeld plegen daarvan 500 mensen zelfdoding vanwege rechterlijke
vonnissen
Gemiddeld moeten 32.000 gezinnen in de schuldsanering leven van ca. 50 euro
per week
Gemiddeld leven er 370.000 werkende gezinnen onder de armoedegrens
Gemiddeld leven er 1200 gezinnen op straat zonder een dak boven hun hoofd
Gemiddeld is de levensverwachting bij schulden 15 jaar korter
Gemiddeld zijn er 200.000 kinderen zonder ontbijt naar school gegaan
Gemiddeld hebben Kamerleden ca. € 1.900 bruto per week aan inkomen
Gemiddeld hebben grootverdieners veel aftrekposten voor de
inkomstenbelasting
Gemiddeld worden de 25 ultra-rijken in ons land per jaar en per persoon € 200
miljoen rijker
Gemiddeld zijn 17 mln. burgers 50,9 mlrd./17 mln. = € 3 miljoen kwijt uit het
Spaarfonds voor de AOW
Gemiddeld zijn de vluchtelingen en migranten dik ontevreden over de al te
sobere opvang
Gemiddeld staan op dit moment 189.000 woningen leeg in vooral de
krimpgebieden
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Gemiddeld stemmen Kamerleden tegen huisvesting van statushouders in
leegstaande woningen
Gemiddeld spelen de ministers en staatssecretarissen met hun mobieltje tijdens
Kamerdebatten
Gemiddeld stellen de journalisten geen vragen over corruptie en
mismanagement in de politiek
Gemiddeld komen de minima nooit aan het woord in publieke debatten op tv
en in het parlement
Gemiddeld komen klokkenluiders nooit rechtstreeks aan het woord in de
Kamer en in de media
Gemiddeld krijgen brievenschrijvers geen antwoord op vragen over bestuursen rechtskwesties
Gemiddeld worden aangiften tegen beëdigde kennisdragers niet-ontvankelijk
verklaard en opgelegd
Gemiddeld worden aangiften van fraude door curatoren rond faillissementen
altijd opgelegd
Gemiddeld worden per jaar er 149.000 mensen door het CJIB gegijzeld zonder
vonnis
Gemiddeld zijn wij dus niet zo tevreden met het SCP als PR-bureau voor
politieke misleiding
Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Westkade 227, 1273 RJ Huizen

Tel.: 035-5268153 Mail: sdn@planet.nl Web: www.sdnl.nl

Belastingparadijzen
Nederlands herbergt 12.000 papieren brievenbussen. In 2013
gingen via deze brievenbussen 2958 miljard via Nederland naar
het buitenland. Toen kwam 2390 miljard euro Nederland binnen.
Dus ging 568 miljard Euro belastingvrijuit Nederland.
Ons totaal nationaal bruto product was ongeveer 600 miljard euro.
25% belasting op het vrije geld en elke Nederlander hoeft
10.000 euro minder belasting te betalen.
50% belasting scheelt 20.000 euro (netto). P.S. wij betalen 8090% . Zie wat prof. dr. E. Engelen daarover schrijft in zijnboek
“Follow the Money”.
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rups bij elkaar gegeten gifstoffen. Nu kan het zijn dat dit meegespeeld
heeft in de keuze voor de naamgeving van het project, omdat de MK Ultra
slaven vaak na hun opleiding ingezet worden voor giftige doelstellingen.
De kern van de MK Ultra programmeringsmethoden valt samen te vatten
in methodes waarbij door middel van traumatische ervaringen, drugs of
bijvoorbeeld elektroshocks meerdere persoonlijkheden geprogrammeerd
worden. De film ‘Three faces of Eve‘ laat zien dat meerdere
persoonlijkheidsstoornissen ook in het gewone leven kunnen ontstaan.
MK Ultra was eigenlijk een voortzetting van de proeven die Joseph
Mengele uitvoerde op concentratiekamp gevangenen in WWII. Operatie
Paperclip (waar Prins Bernhard een leidende rol in had) zorgde ervoor
dat nazi-kopstukken in Noord- en Zuid Amerika belandden, waardoor de
CIA de opgedane kennis verder kon uitwerken. De gehele oorsprong en
de details van de MK Ultra technieken vindt u uitgewerkt in dit artikel.
http://www.beyondthematrix.nl/2015/12/29/de-vlinder-als-symboolvoor-vrijheid-en-meer/
De vlinder als symbool voor vrijheid en meer
Bijlagen: twee
Enkele dagen geleden deed de Telegraaf melding van de eerste vlinders
in Nederland. Bizar voor deze tijd van het jaar. De vlinder lijkt trouwens
een prachtig symbool te zijn voor vrijheid. De
getransformeerde rups komt uit haar cocon en
slaat haar vleugels uit om de vrijheid tegemoet te
vliegen. Het is ook simpelweg een prachtig dier
dat ieder mens opvrolijkt als het voorbij fladdert.
Het wrange is nu dat het juist dit
transformatieproces van rups naar vlinder is,
waarnaar het CIA mind control project MK Ultra vernoemd werd. De
specifieke naam was het ‘Monarch project’, naar de Monarchvlinder.
Deze vlindersoort eet als rups de bladeren van verschillende soorten
zijdeplanten uit het geslacht Asclepias. Deze planten zijn giftig en de
rupsen maken hier gebruik van door de giftige verbindingen in het
lichaam op te slaan. Hierdoor worden ze zelf ook giftig zonder daar zelf
last van te hebben. Het lichaam van de volwassen vlinder behoudt de als
35

36

