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Herinnering en verzoek op beantwoording van onderstaande vragen. 

 

 
Aan de gemeente Putten 

Aan mr. H. Vooren, 

 

Betreft Joepieland, 

U maakte woensdagmorgen 22-07-2015  de vergelijking van joepieland met de Veluwse Israel 

Vrijstaat. 

Dan komen er nu enkele vragen: 

-Wanneer de Rechtbank Arnhem, de politie, de provincie Gelderland, de 

verzekeringsmaatschappij Achmea en de gemeente Putten diverse brieven, waaronder enkele 

aangetekende, richten aan de Veluwse Israel Vrijstaat, kun je dan nog spreken van joepieland? 

-Wanneer de Voorzieningsrechter van de Rechtbank Arnhem geld ontvangt van de Veluwse 

Israel Vrijstaat, dat accepteert en het verzoek in behandeling neemt en vonnis uitspreekt, kun 

je dan nog spreken van joepieland? 

-Als de Gemeente Putten zelf een dossier map naar ons stuurt waarop met grote handgeschreven 

koeienletters staat: Veluwse Israel Vrijstaat, kun je dan nog spreken van joepieland? 

-Wanneer de Veluwse Israel Vrijstaat een oprichtingsakte, nadat deze aangetekend is verzonden 

naar de Staat der Nederlanden en diverse gemeenten die binnen de wettelijke termijn geen 

bezwaar aantekenden, notarieel laat registreren, kun je dan nog spreken van joepieland? 

-Wanneer de Veluwse Israel Vrijstaat voldoet aan de internationale richtlijnen voor het 

oprichten van een soevereine staat, kun je dan nog spreken van een joepieland? 

-Als de Veluwse Israel Vrijstaat een joepieland zou zijn, zijn dan Monaco, San Marino, 

Hongkong, Liechtenstein, Andorra, Malta, the City of London en het Vaticaan ook 

joepielanden? 

-Kan de Gemeente Putten of de Nederlandse Staat de eigendomspapieren laten zien van het 

grondgebied van het door u genoemde joepieland aan de Ridderwal / Pasdijk te Putten? 

-Wanneer een aantal Nederlandse en Belgische professoren Internationaal Recht, die de 

vereisten voor de oprichting van een vrijstaat te boek hebben gesteld, en wij als Veluwse Israel 

Vrijstaat aan deze eisen voldoen, dan kan er immers geen sprake zijn van een joepiland? 

Wat is hierop uw antwoord? 

   

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.   

 

 


