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Aanklacht (aangifte) wegens actief Antisemitisme

Bij deze klagen wij -als Israëlieten zijnde en oprichters van de Veluwse Israel-Vrijstaat- de

Gemeente Putten aan wegens discriminatie en actief antisemitisme. Wij als vrije soevereine

pro-Israel-mensen hebben langs de officiële weg (zie bijlage) onze Veluwse Israel-Vrijstaat en

kerkgenootschap opgericht, om o.a. vrij onze religieuze Godsverering uit te kunnen oefenen

door Zijn wetten en gezette hoogtijden (jaarlijkse feesten) te kunnen onderhouden. Wij

hebben de Staat der Nederlanden (het Kabinet van de koning) en de Gemeente Putten hiervan

officieel in kennis gesteld, waarna zij binnen 6 weken hun eventuele bezwaren te kennen

konden geven. Wij hebben van beide zijden geen bezwaren ontvangen.

Evenwel heeft de Gemeente Putten alles, wat wij aangaande onze soevereine onafhankelijke

Veluwse Israel-Vrijstaat en onze religieuze Godsverering hadden te kennen gegeven,

genegeerd. Met geweld heeft de Gemeente Putten op onze sabbatdag - kennelijk in de hoop

dat wij dan niet op het land van de vrijstaat aanwezig zouden zijn- op dd 21-12-2013 de aan

onze religie gerelateerde duurzaam geconstrueerde ‘bouwsels’ (loofhut van strobalen en

auditorium) door een sloop bedrijf met grof geweld in elkaar laten rammen en respectloos als

oud vuil laten afvoeren. Daarbij heeft de Gemeente Putten diverse privé-eigendommen

meegevoerd (ontvoerd) welke de rechtmatige eigenaren nu tegen betaling van opslagkosten

(losgeld) terug kunnen halen, met de daaraan verbonden kosten van transport en arbeid, bij de

Gemeentelijke opslagplaats in Putten. Het handelen van de Gemeente Putten is een grove

daad van antisemitisme.

De Gemeente Putten was door ons op de hoogte gesteld van ons eigen kerkgenootschap,

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder de naam: "Het Lage Landen

Leerhuis". De Gemeente Putten was in kennis gesteld dat wij met andere Israëlieten, o.a. van

het Sjilo-genootschap uit Amsterdam, gezamenlijk enkele jaarlijkse feesten vieren en dat wij

het auditorium o.a. wilden gebruiken als ontvangst- / vergaderruimte voor onze wereldwijd

verspreidde broeders en zusters die ons regelmatig bezoeken.

Wij hebben de Gemeente Putten vooraf per aangetekend schrijven gewaarschuwd niet de

bouwsels op de Veluwse Israel-Vrijstaat te zullen ruimen, welke ruiming wij zouden

categoriseren onder de noemer ‘oorlogs-aanval’, waarbij wij 10 miljoen euro

wiedergutmachung zouden claimen ineens. Deze claim hebben zij inmiddels ontvangen.



Wij doen bij deze aangifte van antisemitisme omdat de Gemeente Putten ons niet de vrijheid

heeft gegeven om onze Godsverering te kunnen uit oefenen. Wij eisen van de Gemeente

Putten jaarlijks een bedrag van 10 miljoen euro, wegens antisemitisme en geweldpleging

tegen Semitische Israëlieten.

Dit bedrag dient jaarlijks - met ingang van 2014- tussen 21 en 25  maart overgemaakt te

worden op bovenvermelde rekening.

Namens:

De soevereine, van God afhankelijke, Voortrekkers van de Veluwse Israel-Vrijstaat;

Pieter Frank Sr, en Jr, van de familie van der Meer, levend vanuit de Goddelijke kracht

en intuVVVVtie, strijdend voor vrijheid en rechtvaardigheid. 

Toelichting Antisemitisme:

Volgens Wikipedia: 

Joden en het Jodendom hebben in de geschiedenis dikwijls te maken gehad met weerstand (of verzet

of haat) van tegenstanders. Vele vormen van die weerstand laten zich samenvatten in de term

'antisemitisme'. In de geschiedenis hebben extreme uitingen van antisemitische aard meermaals geleid

tot moord op Joden, zoals tijdens pogroms en de Holocaust. Naast de term 'antisemitisme' wordt ook

de term anti-judaïïsme vaak gebruikt; dit laatste dan meer als kenschets van de theologische

tegenstanders van het Jodendom (dus los van de Joodse etniciteit, maar zich richtend op de

geloofskant).

http://www.nu.nl/tag/antisemitisme/

Zie:  Jodenhaat (02-02-2014 NU,nl)

De Kamer debatteert donderdagavond over de "noodklok om jodenhaat", een debat dat al bijna een

jaar geleden door de PVV is aangevraagd. De ChristenUnie zal hier voorstellen om gevallen van

antisemitisme beter te registreren.

Kamerlid Gert Jan Segers wijst op een incident tijdens oud en nieuw waarbij in Hengelo drie joden

zouden zijn mishandeld.

"Antisemitisch geweld wordt nog steeds niet structureel bijgehouden", aldus Segers. "Er zijn alleen

inschattingen, waardoor we niet weten hoe omvangrijk het probleem is."

Segers stelt dat momenteel bij aangiftes wel kan worden vastgelegd of er sprake is van discriminatie

of racisme, maar niet van antisemitisme. 

Actie

Volgens Segers moet onderzocht kunnen worden hoe groot het probleem is. Op basis daarvan kan er

gericht actie worden ondernomen.

"We hebben de indruk dat antisemitisme vooral uit islamitische hoek komt, maar dat is nu vooral

gebaseerd op incidenten en indrukken", aldus het Kamerlid.

Hij hoopt dat een groter inzicht in de omvang van antisemitisme er ook voor zal zorgen dat daders

vaker worden vervolgd.

Door: NU.nl/Lucas Benschop


