
Voorstel aan de Gemeente Putten.    Kootwijkerbroek 25-09-2015  

Overgangsregeling:   Wij bevinden ons momenteel in een overgangstijdperk zoals de natuurvolkeren 

die nog het dichtst bij de natuur leven dat noemen, oa de Maya’s, Kogi’s en andere stammen. 

Volgens deze natuurvolkeren is dit het veelvratige rupsentijdperk, wat op 23-09-2015 afloopt, dat 

was dus gisteren. Vandaar dat paus Francis in Amerika is om vandaag op 24-09-2015 de VN toe te 

spreken vanwege de geboortedag van de Nieuwe Wereld Orde van Lucifer, zoals dat op het 

Amerikaanse Grootzegel staat afgebeeld en op de One-dollarnote. (zie onze brochure 875 op 

www.pentahof.nl, onder ‘Laatst toegevoegd”.  We zien het voor onze ogen voltrekken dat de 

bestaande structuren die op macht, geweld en uitbuiting gebaseerd zijn afbrokkelen. Het Shemitah-

jaar, dat is het Hebreeuwse jaar der vrijlating, is eveneens ingegaan op 23-09-2015. In zo’n tijdperk 

moeten wij geduld tonen met degenen die nog in de tredmolen van het oude tijdperk meelopen en 

nog geen goed zicht hebben op het nieuwe tijdperk.  Wij tonen dan ook begrip voor de situatie 

waarin de gemeente Putten zich bevindt ten opzichte van ons als oprichters van de Veluwse Israel 

Vrijstaat.  De gemeente Putten wil zich strikt aan de bestaande regels houden van het huidige 

systeem dat gebaseerd is op macht, geweld en uitbuiting.  Er is ons daarbij gebleken dat men ons 

wijst op de bestaande regels die men zelf helaas soms niet in acht neemt, en dat men de regels 

anderzijds zo dermate overdreven stipt wil naleven, dat het op een heksenjacht is gaan lijken, althans 

volgens de Puttense wethouder Kleijer van Handhaving.  

 

Wat zich allemaal heeft afgespeeld rondom ons bosterrein van de stichting Natuur Getrouw, wat in 

bruikleen is gegeven aan de Veluwse Israel Vrijstaat (de VIV), is alom bekend en zullen wij hier niet 

breed uiteenzetten. De gemeente Putten wil dwangsommen gaan innen vanwege het gegeven dat 

wij de dwangsommen zouden verbeurd hebben, doordat er niet op tijd bezwaar tegen is gemaakt. 

Welnu, wijzelf hebben de Staat der Nederlanden  én de gemeente Putten per aangetekend schrijven 

in kennis gesteld van de oprichting van de VIV, waarbij men zes weken de gelegenheid had –volgens 

de Nederlandse wetsregels- om er bezwaren tegen in te brengen. Dat is niet gebeurd, zodat de 

rechten van de VIV zijn gewaarborgd. De gemeente Putten heeft een zeer groot aantal brieven 

(ongeveer 60) gericht aan de VIV, zelfs 8 aangetekende. De Gemeente Putten heeft geen enkele keer 

bezwaar gemaakt tegen de Veluwse Israel Vrijstaat, noch aangetoond op welke gronden deze geen 

bestaansrecht zou hebben. Zelfs op het dossier staat het met grote koeienletters de VIV. Ook de 

Politie, Achmea, de Rechtspraak en de Provincie Gelderland hebben meerdere brieven gericht aan de 

Veluwse Israel Vrijstaat.  Wij voldoen aan dezelfde eisen die de internationale gemeenschap aan 

vrijstaten stelt, waaraan ook andere kleine vrijstaten als het Vaticaan, the City of London, etc. 

hebben voldaan. Wij zien de gemeente Putten nog niet met genoemde vrijstaten in ‘oorlog’ treden 

en hun gebouwen met grof materieel afbreken.  

Het bosperceel veilen en op die manier van ons af zien te komen zal de gemeente Putten niet helpen 

want, wij weten nu hoe het werkt. Wij zijn door al deze wederwaardigheden sterk, ja zeer sterk 

geworden. Indien de Gemeente Putten overgaat tot veilen, zullen wij weer een ander perceel kopen 

en met driedubbele strijdvaardigheid op legale wijze zonder geweld in naam van JHWH ten strijde 



trekken. Wij willen dus vanwege de overgangsregeling  begrip tonen voor de situatie waarin de 

gemeente Putten met een vrij moeilijk dossier opgescheept zit.  Wij stellen het volgende voor om tot 

een  vreedzame samenwerking te komen: 

- De gemeente Putten verstrekt een omgevingsvergunning –al is het maar voor de vorm-  om een 

nieuw auditorium/paviljoen en een loofhut te bouwen. Een redelijke vergoeding voor alle 

aangebrachte schade tijdens de ruiming  op 21-12-2013, o.a.  omgezaagde nieuw aangeplantte 

beukenbomen en plat gereden aanplant en stukgereden hekwerk.   

- De twee schaftketen terugplaatsen. Als het auditorium klaar is zal de grootste schaftkeet 

verwijderd worden van de vrijstaat en zal de kleine dienst blijven doen als gereedschap-opslag. 

De bedden zullen er dan uitgehaald worden. 

- Alle dwangsommen ongedaan maken en de beslaglegging eraf. 

- Wij zullen er geen huis(zen) gaan bouwen. Geen camping van maken. Geen stallen bouwen. 

- Er is altijd vrije toegang voor de Gemeente Putten, niet om er controles uit te voeren, maar meer 

om adviezen te verstrekken en vriendschappelijke banden te verstevigen, aangezien wij alle 

positieve adviezen waarderen. 

- Het is een bos en het blijft een bos, en we zullen zo natuurgetrouw mogelijk handelen. 

- Voor elke oude of zieke boom die omgezaagd wordt, planten we 10 nieuwe. 

- Het hekwerk in het midden van het bos zal verwijderd worden. 

- Vergoeding volgens Bijbelse normen waar opzettelijk aangebrachte schade viervoudig dient te 

worden vergoed, zodat de vloek over een dergelijke zonde kan worden opgeheven. Zodra wij 

hierop een welwillend antwoord ontvangen is een gesprek mogelijk. 

Wij willen samenwerken met Gemeente Putten en andere gemeenten en regeringen om 

schoolklassen en delegaties uit te nodigen en te onderwijzen in het bos, en om bejaarden te laten 

genieten van hun oude dag in de natuur. Hiervoor is een degelijk droog en warm onderkomen 

noodzakelijk. Met de kinderen kunnen we hutten bouwen, insectenhotels maken, speurtochten 

houden, enz. De klassen zouden vier keer in het jaar een dag of middag kunnen komen, zodat ze elk 

seizoen meemaken.  Wij beschikken voor de begeleiding over ervaren natuurgidsen van het IVN. Wij 

hebben wereldwijde contacten en zullen ons steentje bijdragen om de gemeente Putten op de 

wereldkaart te zetten.  

Het middel waarmee jullie als gemeente momenteel je macht vertonen n.l. door middel van 

dreigementen, politie vertoon en geweld, lost niets op. Deze handelwijze wordt al eeuwenlang 

gehandhaafd, o.a. door Rome met de inquisitie. Ook in de Bijbel was deze handelwijze al 

gemeengoed. Maar, keer op keer heeft de geschiedenis laten zien dat deze handelswijze vroeg of 

laat failliet gaat.  Jullie als gemeente Putten hebben jezelf hierdoor failliet gemaakt. Want om 

dwangsommen te gaan eisen voor snippers op bestaande bos-paadjes, bankjes, bruggetjes, een 

kikkerpoel, ophogingen enz. is gebleken dat jullie beleid overeenkomt met wat wethouder Kleijer 

terecht een heksenjacht noemt. En om dan ook nog een veiling te gaan willen uitvoeren op grond 

van kleine foutjes die geen feiten zijn, lijkt meer op een onteigeningactie als laatste wanhoopsdaad. 

Een korte terugblik op het handelen van Ulieden als Gemeente Putten. 

- de ontruimingsactie op zaterdag 21-12-2013. Stiekum met een uitvoerder van het 

sloopbedrijf komen kijken in het bos en twee dagen later op onze sabbatdag met geweld en 

onnodige vernielingen de boel in elkaar rammen en afvoeren. 

- de schaftketen. Tot twee keer toe zijn de schaftketen van ons terrein verwijderd op 

onredelijke gronden en dan ook nog opslagkosten gaan rekenen.  Wij moeten maar naar toe zien te 

komen om tijdens boswerkzaamheden als er slecht weer komt ergens te kunnen schuilen?  

- de loofhut. Een met natuurlijke materialen gemaakte religieus gewijde loofhut in elkaar 



rammen en afvoeren. 

- Nieuw aangeplante bomen omzagen en andere aanplant plat rijden, getuigt van weinig 

respect voor de natuur. Putten is toch de gemeente waar de natuur de kleur bepaalt? 

- Politie. Talloze keren met politiemacht ons terrein betreden om ons zo te intimideren.  

Is dit een christelijke gemeente met Bijbelse gronden en waarden? Is dit hoe een bestuur van een 

gemeente met meer dan 24.000 inwoners, omgaat met haar inwoners? Is dit de werkwijze van 

volwassen mensen? Waarom meet de Gemeente Putten met twee maten door bij ons zo op te 

treden en niet op te treden tegen meerdere illegale bouwsels in de nertsenindustrie? 

Bovenstaande werkwijze getuigt meer van sluwheid, machtswellust, onmenselijkheid, onredelijkheid, 

destructief denken en handelen dan van rechtvaardigheid en wijs beleid. Kortom: een christelijke 

SGP-gemeente onwaardig. Een handelswijze die nergens anders toe geleid heeft, dan tot het failliet 

verklaren van eigen positie. 

 

 

Gemeente Putten, bezie de Veluwse Israel Vrijstaat eens als nieuwetijds experiment! 

In Denemarken heeft de regering al voor jaren terug aan een aantal hippies toestemming gegeven 

om er een eigen vrijstaat te hebben waarop zij zich konden uitleven. Zie onze website: 

www.veluwse-israel-vrijstaat.nl 

Het is niet onze intentie om een soort hippie-vrijstaat te exploiteren in ons bos in Putten.  Wij gaan 

van Bijbels-natuurlijke principes uit, zoals het o.a. door de profeet Micha 4:4 wordt aangekondigd:  

…….   4 Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn vijgeboom, en er zal 

niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond des HEEREN der heirscharen heeft het gesproken. 

Wij verzoeken de gemeente Putten niet om ons vrij te laten in het Shemitah-jaar der vrijlating, 

aangezien er slechts ëén Scheppergod is die ons waarlijk vrijmaakt. Wij verzoeken de gemeente 

slechts om ons met rust te laten, om het gebruik van geweld en machtsmiddelen te stoppen en alzo 

het toonbeeld te zijn van een waarachtige christelijke levenswijze. U als gemeente hebt over onze 

vrijstaat meer kunnen zien en lezen in de Stentor-krant van verleden week, met foto’s erbij.   

 



Sharing Knowledge gives fireworks in the brain 

 

 

Aanhangsel:  

 

     De Veluwse Israël-Vrijstaat (Veluwe Israël Free State) 

      Gelegen aan de Pasdijk hoek Ridderwal, Gemeente Putten 

               Correspondentieadres: Harskamperweg 5 

  3774JN Kootwijkerbroek.                                                             Nederland (The Netherlands)                               

email: Pentahof@planet.nl                                                 www.veluwse-israel-vrijstaat.nl 

    Bank NL63 INGB 0006 4770 31 

                 Tel: 0031- (0) 342 441992             

Datum:    08-09-2015 

Bewijzen van de erkenning van de Veluwse Israel Vrijstaat door de Gem. Putten en Centraal Beheer 

Achmea verzekeringen, Politie, provincie Gelderland, Rechtbank Gelderland en de ING-bank, etc-, 

zie bankrekeningno. 

Op de hieronder vermeldde datums heeft de Gemeente Putten een/ of meerdere brieven verzonden 

met als aanhef:  

    

     De Veluwse Israel-Vrijstaat 

     De heren P.F. van der Meer, Sr. En Jr. 

     Harskamperweg 5 

     3774JN Kootwijkerbroek 

 

 

11-12-13   04-12-13   13-12-13   18-

12-13 

07-01-14 (2)  23-01-14 (5)  07-02-14   12-02-14 



20-02-14 (2)  28-02-14   06-03-14   13-03-14 

17-03-14   08-04-14   30-04-14   09-

05-14 

15-05-14   25-06-14   30-06-14   07-

08-14 

24-09-14   13-10-14   12-11-14   27-

11-14 (2) 

15-12-14   17-12-14   13-01-15 (2)  19-01-15 

04-02-15 (7 stuks, allen aangetekend)  07-02-15   09-02-15 

13-02-15 (7)  16-02-15   19-02-15   26-02-15 

18-03-15 aangetekend 27-03-15 (2)  01-04-15   02-04-15 

04-06-15   10-07-15   30-07-15   12-

08-15 (2) 

26-08-15   31-08-15   09-09-15 

 

Op 02-03-15 hebben wij een brief ontvangen van de Gemeente Putten met als aanhef: 

   De soevereine oprichters van de Veluwse Israel-vrijstaat 

   Pieter Frank Sr en Jr van de familie van der Meer 

   Harskamperweg 5 

   3774JN Kootwijkerbroek 

 

Op 19-01-15 hebben wij een brief ontvangen van de Gemeente Putten met als aanhef: 

   De soevereine Voortrekkers van de Veluwse Israel-Vrijstaat 

   Harskamperweg 5 

   3774JN Kootwijkerbroek 

Op de hieronder vermeldde datums heeft Centraal Beheer Achmea in opdracht van de Gemeente 

Putten ons een aantal brieven verzonden met als aanhef: 

03-03-2014  De Veluwse Israel-vrijstaat 

06-05-2015  T.a.v. de heren P.F. van der Meer sr. En jr. en/of de heer Franck 

   Harskamperweg 5 

              3774JN Kootwijkerbroek 

 

13-01-2014  De Veluwse Israel-vrijstaat / Stichting Natuur-Getrouw 

   T.a.v. de heer P.F. van der Meer 

   Harskamperweg 5 

   3774JN Kootwijkerbroek 

 

Hieronder nog een aantal foto’s van brieven van de Gemeente Putten gericht aan:  

 



         

Deze foto is van een dossier map die wij toegezonden kregen van de Gemeente Putten. 

 

 

 

Onderstaande foto is van een brief van de Politie Eenheid Oost Nederland van 02-04-2015. 

Meerdere brieven van de politie gericht aan de Veluwse Israel – Vrijstaat hebben wij ontvangen op  

13-05-2015 

    28-05-2015  



 

 

Onderstaande foto is van een brief van de provincie Gelderland van 17-03-2015. 

 

 

Onderstaande foto is van 30-04-2015 van een ontvangstbevestiging van de Rechtbank Gelderland op 

een door ons ingezonden aanvraag voor een kort geding tegen de Gemeente Putten vanwege de 



schaftketen.  

Op 04-06-2015 hebben wij een dergelijke geadresseerde brief ontvangen. 

 

 

Onderstaande foto is van één aangetekende brief, en één niet aangetekende brief van de Rechtspraak 

gericht aan: 

   



 

 

 

 

 

 



 

 

Uit al deze correspondentie blijkt overduidelijk dat de entiteit “De Veluwse-Israel-Vrijstaat” serieus 

wordt genomen en erkent, waarvoor hartelijk dank. Wij hopen op een goede samenwerking. 

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.   

 


