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 De Veluwse Israël-vrijstaat
De Veluwse Vrijstaat is een soevereine dwergstaat binnen een reeds bestaande staat, net als

het Vaticaan, the City of London,  Liechtenstein, Andorra, Malta, Singapore, Monaco, San

Marino, Hongkong, Macau, Jersey, etc. 

De Veluwse Vrijstaat voldoet aan de eisen om een soevereine staat te zijn, en bezit:

a)  een eigen grondgebied

b) een eigen overheid

c) een permanente bevolking

d) is geheel onafhankelijk

e) ze erkent de grenzen van andere staten

Als overheid van deze Veluwse Israël-vrijstaat hebben wij het Goddelijk recht om bij de

Gratie Gods te regeren en een politieke entiteit te vormen om onze macht uit te oefenen. Dit

betekent dat een andere staat niet het recht heeft -dus o.a. de Nederlandse Overheid en de

gemeente Putten- zich te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van onze vrijstaat,

en dat zij zich onthoudt van agressie tegen onze soevereine vrijstaat. Staten zijn immers

gelijkwaardig voor het internationale recht   

De Veluwse Israël-vrijstaat is opgericht op 06-06-2013 door de soevereine mensen van

vlees en bloed Pieter Frank Senior en Junior; van de familie Van der Meer, en is gelegen

in midden-Nederland, gemeente Putten aan de Pasdijk, hoek Ridderwal, en is 3 hectare

groot, en 40 are en 85 centiare.  Nederlands kadestraal Sectie H, nummer 2320,

De stichting Natuur Getrouw gevestigd te Kootwijkerbroek aan de Harskamperweg 5,

3774JN, heeft in eigendom verkregen op 25 juni 2013 het perceel bosgrond aan de Ridderwal

en de Pasdijk te Putten, en heeft daarvan het eigendomsbewijs ontvangen van Notaris M.

Pool te Voorthuizen. De stichting geeft het bosperceel in gebruik aan de Veluwse Israël-

vrijstaat voor onbepaalde tijd. De bosgrond is geen gedeeld eigendom, zodat er geen

twee eigenaren tegelijk kunnen bestaan. Niet de staat der Nederlanden, noch de gemeente

Putten zijn rechtmatig eigenaar van het bosperceel Pasdijk te Putten. Het eigendomsrecht

betekent dat de eigenaar mag bepalen wat er met de grond gebeurt. Het eigendomsrecht is een

absoluut recht dat wij tegenover anderen mogen handhaven.

Ondertekend:   Pieter Frank Senior en Junior; van de familie Van der Meer


