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Inleiding
De VN-verklaring van de rechten van de mens volgens WIkipedia:
De Universele verklaring van de rechten van de mens is een verklaring
die is aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde
Naties (A/RES/217, 10 december 1948), om de basisrechten van de mens,
ook wel grondrechten, te omschrijven. De Universele verklaring is nog
altijd van grote betekenis als algemene morele en juridische standaard, als
vaak gebruikte bron voor een nieuwe internationaal verdrag of een
nationale grondwet, en als basis van het werk van
mensenrechtenactivisten en -organisaties.
Hoe zit het met Vrijstaten en hun rechten?
Vrijstaten kunnen aan een internationaal statenverkeer meedoen, maar dat
is niet verplicht. Een vrijstaat is soeverein. Zeker als deze door soevereine
mensen van vlees en bloed is opgericht.
Zie de website:
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/12/de-erkenning-van-isra-l-als-jo
odse-staat
""Het internationale statenverkeer kent ook geen erkenning van
'uitverkoren volkeren'. Wel van machtspolitieke realiteiten, al worden die
meestal met juridische spitsvondigheden omzwachteld. Er wordt gezegd
dat een land als Nederland op het punt van zijn nationale identiteit geen
problemen heeft, omdat het niet als Israël in zijn existentie wordt
bedreigd en de buurstaten gewoon 'het Nederlandse karakter' van
Nederland erkennen. Dat laatste vraag ik me af. Het buitenland erkent dat
de regering in Den Haag, van welke politieke kleur, karakter of
staatsvorm dan ook, effectief over het territorium van Nederland regeert,
rekening houdend met het feit dat Nederland ook nog onder de Europese
Unie valt (met alle rechten en verplichtingen die daarbij horen). Het is aan
de inwoners van Nederland zelf om daar vorm aan te geven. Van België
wordt door het buitenland niet gezegd dat het een eenheidsstaat of een
federatie tussen Nederlandstaligen en Franstaligen moet zijn. Dat moeten
de Belgen zelf uitzoeken, zonder dat hun conflicten naar de buitenwereld
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overslaan. Als de Belgen hun problemen de baas worden dankzij een
Vlaams meerderheidsbewind over de Walen, dan is het niet aan de
buitenwereld om daarin te treden. Het gaat hier om het nationale
zelfbeschikkingsrecht en hoe dat eruit ziet moeten de bewoners op dat
grondgebied (in dit geval het Belgische) bepalen. Wat als landen als
Turkije of Iran van de buitenwereld gaan eisen dat zij hun 'islamitische
karakter' erkennen? Lijkt me geen goed plan. En Nederland of andere
westerse landen maken van hun erkenning van de Chinese Volksrepubliek
geen punt van de vraag of China een dictatuur is of een democratie. Dat is
aan de Chinezen zelf, wat met meer dan een miljard Chinezen ook wel zo
praktisch is.
Zo is het ook met Israël, al is dat maar met 7.707.042 mensen (cijfer
2013). Dat kleine Israël bepaalt helemaal zelf of het wel of desnoods
geen Joodse staat is. Daar heeft het de buitenwereld niet voor nodig.
Het is soeverein. Maar daarom kan het van die buitenwereld ook niet
verlangen dat zij het Joodse karakter van de staat Israël erkent. Dat als
extra voorwaarde stellen zou juist een inbreuk op het eigen
zelfbeschikkingsrecht zijn, want dan geef je het (naburige) buitenland een
stem in een binnenlandse kwestie. De erkenning van de staat Israël door
de (vijandige) buitenwereld volstaat. Dat is voor iedereen beter - óók voor
de Joden in Israël zelf."" (Tot zover de Dagelijksestandaard)
Zie hoe o.a. in Duitsland met soevereine staten wordt omgegaan:

http://www.neudeutschland.org/index.php/startseite.html
In Denemarken laat men een vrijstaat toe als sociaal experiment

Vrijstaten en Machten
In onze brochure 720 hebben wij de oprichting van de Veluwse IsraëlVrijstaat toegelicht en aangekondigd. In brochure 716 hebben wij de Vrije
Mens besproken, en hoe men een soeverein mens kan worden van vlees
en bloed. Zie tevens: www.ikclaimmijnnaam.nl
Vrijstaten zouden de rechtstaat ondermijnen.
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Dan kan wanneer er misbruik van wordt gemaakt. Wanneer echter op een
legale wijze een vrijstaat is opgericht, met nobele doelstellingen, zal dat
de bestaande rechtstaat niet ondermijnen, maar eerder ten goede komen.
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UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

Preambule
Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de
gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de
mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede
in de wereld;
Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van
de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de
mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld,
waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten,
en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste
ideaal van iedere mens;
Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de
mens beschermd worden door de suprematie van het recht, opdat de mens
niet gedwongen worde om in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot
opstand tegen tyrannie en onderdrukking;
Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling
van vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;
Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest
hun vertrouwen in de fundamentele rechten van de mens, in de
waardigheid en de waarde van de mens en in de gelijke rechten van
mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten hebben om
sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te
bevorderen;
Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, (dus
ook Nederland) zich plechtig verbonden hebben om, in samenwerking
met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal de eerbied voor en
inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden te bevorderen;
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Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige
nakoming van deze verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze
rechten en vrijheden;

Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en
slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door
alle volkeren en alle naties te bereiken ideaal, opdat ieder individu en elk
orgaan van de gemeenschap, met deze verklaring voortdurend voor ogen,
er naar zal streven door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze
rechten en vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen,
op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en
daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen, zowel onder de volkeren
van Staten die Lid van de Verenigde Naties zijn, zelf, als onder de
volkeren van gebieden, die onder hun jurisdictie staan:

Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede,
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij
zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander
in een geest van broederschap te gedragen.
Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring
opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur,
geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of
maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke,
juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe
iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of
niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking
van de soevereiniteit bestaat.
Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn
persoon.

Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te
worden voor de wet.
Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op
gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke
bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en
tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.
Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde
nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn
met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.
Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of
verbanning.
Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare
behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen
en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde
strafvervolging.
Artikel 11
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Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op
voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet
bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle
waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.
Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk
vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar
nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden
op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd.
Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde
van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.
Artikel 12
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn
persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn
briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam.
Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op
bescherming door de wet.
Artikel 13
Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven
binnen de grenzen van elke Staat.
Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te
verlaten en naar zijn land terug te keren.
Artikel 14
Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te
genieten tegen vervolging.
Op dit recht kan geen beroep worden gedaan ingeval van
strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of
handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde
Naties.
Artikel 15
Een ieder heeft het recht op een nationaliteit.
Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch
het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.
Artikel 16
Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst,
hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen
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en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk
betreft, tijdens het huwelijk en bij de ontbinding ervan.
Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige
toestemming van de aanstaande echtgenoten.
Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de
maatschappij en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de
Staat.
Artikel 17
Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met
anderen.
Niemand mag willekeurig van zijn eigendom worden beroofd.
Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit
recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te
veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in
het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te
belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door
eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.
Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht
omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om
door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te
sporen, te ontvangen en door te geven.
Artikel 20
Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en
vergadering.
Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.
Artikel 21
Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land,
rechtstreeks of door middel van vrij gekozen vertegenwoordigers.
Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten
tot de overheidsdiensten van zijn land.
De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering;
deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die
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gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig kiesrecht
en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de
vrijheid van de stemmen verzekert.
Artikel 22
Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke
zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door middel van nationale
inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de
organisatie en de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische,
sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en
voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.
Artikel 23
Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige
en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.
Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor
gelijke arbeid.
Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en
gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan
verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale
bescherming zal worden aangevuld.
Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij
aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.
Artikel 24
Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een
redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met
behoud van loon.
Artikel 25
Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de
gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder
inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en
de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in
geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot,
ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge
van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
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Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle
kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.
Artikel 26
Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn,
althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal
verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen
beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een
ieder, die daartoe de begaafdheid bezit.
Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke
persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de
verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of
godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de
Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.
Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van
opvoeding en onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden
gegeven.
Artikel 27
Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele
leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te
hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.
Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke en
materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk,
letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.
Artikel 28
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke
en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring
genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.
Artikel 29
Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en
volledige ontplooiing van zijn persoonlijkheid niet mogelijk is.
In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts
onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld
en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en
eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen
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aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het
algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.
Deze rechten en vrijheden mogen in geen geval worden uitgeoefend in
strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Artikel 30
Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd,
dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan
ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te
verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze
Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Niet alleen voor staten
De Universele verklaring richt zich niet alleen op staten, maar op
individuen en 'organen’. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook bedrijven.
Volgens de Universele verklaring moeten die organen 'ernaar streven door
onderwijs en opvoeding' de mensenrechten te bevorderen en 'door
vooruitstrevende maatregelen, op nationaal en internationaal terrein, deze
rechten algemeen en daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen'. Het
gaat dus om een plicht tot zowel educatie als daadwerkelijke maatregelen.
Voortgaande bewustwording De Universele Verklaring wordt nog steeds
aangehaald door wetenschappers, advocaten en grondwettelijke
rechtbanken. Internationale rechters debatteren geregeld over de vraag of
onderdelen van de verklaring overeenkomen met de gebruikelijke
internationale wetgeving. De meningen zijn wereldwijd verdeeld over
deze vraag, vanaf een enkel onderdeel tot aan de gehele verklaring.
Vooral niet-westerse landen die ten tijde van het opstellen van de
verklaring nog onder koloniaal bestuur stonden, hebben het universele
karakter van de UVRM betwist.[1]

Het College voor mensenrechten:
College voor de Rechten van de Mens
Postbus 16001
3500 DA Utrecht
Bezoekadres
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Kleinesingel 1-3
3572 CG Utrecht
Telefoon en email
T 030 888 38 88
info@mensenrechten.nl
Volg Ons
https://mensenrechten.nl/
Ons Commentaar (P.F.v.d. Meer Sr en Jr)
Er is door de Gemeente Putten cs onvoldoende onderzoek verricht naar de
rechtsgeldigheid van de Veluwse Israël-Vrijstaat. Deze Vrijstaat is
opgericht door twee soeverein-verklaarde mensen van vlees en bloed, en
dat met nobele doelstellingen.
Zie:

De Veluwse Israël-Vrijstaat is opgericht op 06-06-2013 en is per acte
geregistreerd op 18-11-2013 door notaris M. Pool te Voorthuizen. Tevens
is onze brochure 720 "Kennisgeving: De Veluwse Israël-Vrijstaat dd. 11.11-2013". Is geregistreerd op 18-11-2013. Hierdoor is de acte tot een
officieel document geworden.
Eén kennisgeving hiervan is verzonden naar de Gemeente Putten,
waarvan wij een bericht van ontvangst ontvingen. En één kennisgeving is
per aangetekende post verzonden naar het Kabinet van de Koning in Den
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Haag. Beide kennisgevingen zijn verzonden op 19-11-2013, waarop
binnen de termijn van 6 weken geen afwijzende reacties zijn gekomen.
Hiermee is de Veluwse Israël-Vrijstaat erkend en legaal.
De Gemeente Putten heeft na de kennisgeving een aantal malen haar
correspondentie gericht aan de Veluwse Israël-Vrijstaat.
De Veluwse Israël-Vrijstaat voldoet aan alle vereisten die aan de
oprichting van een vrijstaat worden gesteld, zie brochure 720.
http://www.pentahof.nl/Brochures/720-Veluwse%20Vrijstaat.pdf

Wij hebben als Veluwse Israel-Vrijstaat de Gemeente Putten voorafgaand
aan 21-12-2013 waarop zij de ‘ruimingsactie’ ingezet hebben, per
aangetekende brief schriftelijk gewaarschuwd dat een dergelijke actie
gelijk zou staan met een oorlogsaanval, waarbij wij 10 miljoen euro
schade zouden claimen. De Gemeente Putten heeft deze waarschuwing
genegeerd.
Het bosperceel is in eigendom verkregen door de stichting Natuur
Getrouw, die het bosperceel in bruikleen heeft gegeven aan de Veluwse
Israël-Vrijstaat, zie oprichtingsacte en kennisgeving.
De Gemeente Putten heeft, vanaf het begin dat ambtenaren na een tip van
een persoon controle meenden te moeten uitvoeren wat er op het
bosperceel werd gedaan, een extreem negatieve houding aangenomen. De
Gemeente Putten is afgegaan op een zeer ondeugdelijke rapportage van
een ambtenaar. Vandaar dat er ook geen vriendschappelijke houding heeft
kunnen ontstaan, waardoor de sociale vooruitgang niet is bevorderd, en
heeft de betrekking niet geleid tot groter vrijheid. Integendeel, er ontstond
tegenwerking, die resulteerde is een op brute wijze ruiming van enkele
‘bouwsels’ op het terrein. Daarbij werden tevens willekeurige goederen
van prive-personen en derden meegenomen (gegijzeld) als onderpand ter
kostendekking van de ruiming.
De Gemeente Putten heeft niet aan een dergelijk sociaal experiment
willen meewerken zoals dat door de Deense autoriteiten wel is gedaan.
Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijstad_Christiania
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De Gemeente Putten heeft, gelet op artikel 2 UVRM wél onderscheid
gemaakt naar politieke, juridische en internationale status van onze
vrijstaat, waartoe wij behoren, door zonder meer de officiële acte van de
vestiging van de Veluwse Israël-Vrijstaat te negeren en een ruimingsactie
in te zetten op naam van de stichting Natuur Getrouw. Dat is groot
onrecht en valt onder de noemer van een oorlogsaanval op de Veluwse
Israel-Vrijstaat.
Het artikel 2 UVRM
Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke,
juridische of internationale status van het land of gebied,
waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk,
trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een
andere beperking van de soevereiniteit bestaat.
Volgens artikel 17 UVRM heeft de Gemeente Putten het eigendom van de
stichting Natuur Getrouw geschonden door met bruut geweld en met
groot materieel de natuur van het bosperceel ernstig te beschadigen. Er
zijn een aantal bomen ontworteld, nieuwe aangeplante beukenbomen zijn
ontworteld, afgeknapt, omgezaagd, etc. Bospaden zijn vernield en met
diepe sporen achtergelaten. Er is divers afvalmateriaal achtergelaten,
waarvan foto’s en video-opnamen zijn gemaakt de dag na de
ruimingsactie. Zoals reeds vermeld heeft de Gemeente Putten
eigendommen van private personen als ‘oorlogsbuit’ meegenomen.
Volgens artikel 27 UVRM heeft de Gemeente Putten niet de geestelijke
en materiele belangen, die zijn voortgesproten uit wetenschappelijk,
letterkundig of artistiek werk erkent, noch beschermd. Integendeel heeft
de Gemeente Putten de artistieke loofhut die een geestelijk belang diende
in elkaar laten rammen en als oud vuil af laten voeren. Als Israëlieten en
nakomelingen van de twaalf stammen Israëls in de verstrooiing konden
wij daarin ons jaarlijkse Loofhuttenfeest vieren.
Artikel 27
Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het
culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en
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om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de
vruchten daarvan.
Een ieder heeft het recht op de bescherming van de geestelijke
en materiële belangen, voortspruitende uit een
wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft
voortgebracht.
Tevens heeft de Gemeente Putten een nieuw gebouwd technisch
hoogwaardig-artistiek auditorium van duurzame materialen, afmeting 6
bij 9 meter, zie afbeeldingen, hetwelk gebaseerd was op de "Heilige
Geometrie", wat eveneens een geestelijk belang diende als
ontvangstruimte voor internationale contacten, wetenschappelijke
uitwisseling van kennis, leerhuis voor natuur getrouw onderzoek,
religieuze bijeenkomsten, etc.., volledig in elkaar laten rammen en als
sloopafval laten afvoeren. Er waren ter versiering enkele prachtige
vogelnestkasten aan de gevels opgehangen. Ook deze zijn genadeloos
vernietigd. Het had een kleine moeite geweest deze te verwijderen.
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Uit de wereldgeschiedenis komt regelmatig naar voren dat de
landsgrenzen van diverse staten en koninkrijken verlegd worden. Naar
aanleiding van oorlogen, veldslagen of verervingen werden regelmatig
koninkrijken groter (of kleiner als er een dochter werd uitgehuwelijkt).
Voordat het koninkrijk der Nederlanden is zoals wij het nu kennen, is er
ook in de Nederlandse geschiedenis regelmatig met grenzen geschoven.
Hoe is Nederland nu eigenlijk ontstaan.

Vraag: Wat zou er eventueel nog mankeren aan de
oprichtingshandelingen van de Veluwse Israël-Vrijstaat? En hoe is ooit
de staat der Nederlanden opgericht, en door wie?
Op Internet staat het volgende daarover te lezen: door Pieter Stuurman
Het is een vreemde wereld. We juichen voor de koning en koningin maar
als je nog niet eens zo heel ver terug gaat in de geschiedenis dan zie je dat
hun voorouders niets anders dan ordinaire dieven en moordenaars waren.
Hoe zijn ze aan hun land gekomen? Zij waren rovers die vele mensen
vermoord hebben, land gestolen hebben en veel geld hebben toegeëigend
met als klap op de vuurpijl dat ze zichzelf maar even koning van het land
hebben benoemd. En nu hebben ze koninklijk bloed.
Ze zijn de bloedlijn van criminelen. Geen gewone criminele maar MEGA
criminelen. Maar zij hebben macht, zij hebben geld….. dus tja dan moet
hun bloed wel speciaal zijn.

Unie van Utrecht
Na een sprong in de geschiedenis komen we terecht in januari 1579,
wanneer de Unie van Utrecht werd ondertekend. Op 6 januari was de Unie
van Atrecht getekend, maar Holland, Zeeland, Gelre, Utrecht en
Groningen weigerde deze te ondertekenen. Zij stellen de Unie van Utrecht
op waarin zij verklaren:
•Solidair te zijn tegen de Spaanse overheersing
•Elkaar bij te staan in de strijd
•Een gezamenlijk leger te vormen
•Zich verplichten tot het herbergen van garnizoenen
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•Zich verplichten tot het gezamenlijk dragen van de helft van de kosten
voortvloeiend uit de verdediging van de grenssteden.
•Holland en Zeeland verkrijgen volledige vrijheid van godsdienst
Deze Unie van Utrecht zal centraal staan bij het ontstaan van de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Acte van Verlatinghe
Op iinitiatief van Willem van Oranje wordt op 26 juli 1581, de Acte van
Verlatinghe ondertekend, waarin de Staten Generaal hun trouw aan Filips
II officieel opzeggen, en de mogelijkheid creëren een eigen vorst te
benoemen. Hiermee wordt gebroken met de opvattingen dat een
onderdaan niet mag twijfelen en tornen aan de macht van een regerend
vorst, omdat hij de macht van God gekregen zou hebben. De
ondertekenaars stellen namelijk dat een vorst door God is aangesteld om
zijn onderdanen te beschermen in plaats van te vervolgen. Het is nooit
gebeurt, maar binnen de Nederlandse cultuur en geschiedenis zou 26 juli
eigenlijk een (officiële) herdenkingsdag moeten zijn, namelijk de
Onafhankelijkheidsdag. Omgezet in het huidige gangbare Nederlands is
een citaat van deze Acte: “Dan staat het zijn onderdanen vrij hem niet
meer als vorst te erkennen, maar vooral nadat er in de Staten van het land
overlegd is, maar hem te verlaten en een ander in zijn plaats te kiezen om
hen te beschermen, zonder dat dit verkeerd is”.
In 1588, drie jaar na de val van Antwerpen en vier jaar na de moord op
prins Willem van Oranje, besluit de Staten-Generaal om de macht van het
land in eigen hand te gaan nemen. De Unie van Utrecht wordt als
grondwet gehanteerd. De zeven provinciën waren een van de eerste
landen, op Venetië na, die de Republiek als staatsvorm hadden. Deze
provinciën was een statenbond met ieder een eigen autonomie, binnen de
provincie hadden vooral de grotere steden een grote mate van zelfbestuur.

Recht op zelfbeschikking wettelijk vastgelegd
In Artikel 94 van de Nederlandse Grondwet staat:
“Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen
toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder
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Dergelijke verbindende bepalingen zijn onder andere de volgende:
“Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn
persoon.” (Artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties op 10 december 1948: link)
“Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn persoon.
Niemand mag zijn vrijheid worden ontnomen, met uitzondering van een
rechtmatige arrestatie of detentie.” (Artikel 5 van het Europese Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden, vastgesteld op 4 november 1950 in Rome: link)
Daarnaast heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 30
november 1970 via Resolutie 2649 (link, link) het recht op
zelfbeschikking bevestigt, evenals het recht om deze zelfbeschikking op
enige wijze zelf te herstellen, mocht daartoe aanleiding zijn.
Op basis van deze verbindende bepalingen mogen vanwege Artikel 94
van de Nederlandse Grondwet de in Nederland geldende wettelijke
voorschriften geen inbreuk maken op de vrijheid van ieders persoon.
Onder dit internationale grondrecht op vrijheid valt dus ook
keuzevrijheid en de vrijheid om zelf te beschikken. Artikel 2 van de
Nederlandse Zorgverzekeringswet, zoals deze op 1 januari 2006 in
werking is getreden, schendt echter dit internationale grondrecht op
vrijheid door Nederlandse personen te verplichten zich krachtens een
zorgverzekering te (laten) verzekeren (link). Daardoor mag dit artikel
geen toepassing vinden en is deze Zorgverzekeringswet derhalve niet
rechtsgeldig.
Dit betekent dat iedere Nederlander het recht heeft om de afgesloten
zorgverzekering te beëindigen door zich te beroepen op Artikel 94 van de
Nederlandse Grondwet en de verbindende bepalingen van
volkenrechtelijke organisaties zoals hierboven vermeldt. Iedere
Nederlander heeft bovendien het recht om zowel de betreffende
zorgverzekeraar als de Nederlandse overheid aansprakelijk te stellen voor
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de teweeggebrachte fysieke, emotionele en/of financiële schade als
gevolg van onrechtmatig handelen.
Zeist, vrijdagochtend 23 november 2012,
Johan Oldenkamp
Pateo.nl

Wikipedia: Het zelfbeschikkingsrecht is een internationaal bepaald
begrip dat volkeren van de hele wereld toelaat te bepalen onder welke
soevereiniteit ze vallen.
Het werd het eerst geformuleerd door Woodrow Wilson in 1916. Critici
vermoeden hier echter achter dat de bepaling vooral bedoeld was om het
machtige blok Oostenrijk-Hongarije te versnipperen.
Tijdens de grote dekolonisatie van de jaren zestig bepaalden de Verenigde
Naties in 1960 in hun resolutie 1514 de basis van het moderne
zelfbeschikkingsrecht.
Artikel 2 bepaalt dat alle volkeren het recht hebben op zelfbeschikking;
door dat recht bepalen zij hun politieke status en streven zij economische,
sociale en culturele ontwikkeling na.
Artikel 3 bepaalt dat politieke, economische, sociale en educatieve
onvoorbereidheid nooit als een grond mogen dienen om de
onafhankelijkheid uit te stellen.
Artikel 4 stelt dat elke gewapende actie of repressie tegen de
afhankelijke volkeren zal moeten stoppen opdat ze hun onafhankelijkheid
kunnen bereiken.[1]
Artikel 6 stelt dat de nationale eenheid en de territoriale integriteit van
het grondgebied van een land nooit verstoord mag worden, dus de
splitsing van Tsjecho-Slowakije zou in 1960 nooit aanvaard geworden
zijn.
In 1970 werd artikel 6 aangevuld met een bepaling uit resolutie 2625,
namelijk dat de integriteit van een grondgebied alleen geldt wanneer de
staat zich houdt aan bepaalde voorwaarden: dat gelijke rechten worden
gegarandeerd aan zijn inwoners, dat de staat het zelfbeschikkingsrecht
accepteert, en dat de staat een bestuur bezit dat het hele volk
vertegenwoordigt zonder onderscheid van ras of geloof.
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Besluit:
Uit artikel 4 mogen wij als Veluwse Israël-Vrijstaat besluiten dat de
gewapende actie van de Gemeente Putten op 21-12-2013 veroordeeld
dient te worden, zodat wij onze onafhankelijkheid kunnen bereiken.
Uit artikel 6 mogen wij als Veluwse Israël-Vrijstaat besluiten dat de
Gemeente Putten onze nationale eenheid en de territoriale integriteit van
ons grondgebied heeft verstoord op brute wijze.
Onze eis tot oorlogsschadevergoeding van 10 miljoen euro is dan ook
rechtvaardig, mede doordat wij de Gemeente Putten vooraf schriftelijk en
mondeling hebben gewaarschuwd.
Hierna laten wij nog enkele
foto’s zien van de situatie van
voor 21-12-2013 en van de
situatie op en na 21-12-2013,
dus na de inval van de
Gemeente Putten, c.q. de staat
der Nederlanden op het
grondgebied en de bouwsels van
de Veluwse Israël Vrijstaat;

De Loofhut van
strobalen in aanbouw
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Het auditorium was een drietal dagen voor 21-12-2013 gereed

De Loofhut is op 21-12-2013 met grof geweld in elkaar geramd en
afgevoerd als oud vuil
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Zwaar materieel van het sloopbedrijf Boeverhoff

Op 21-12-2013 kwamen wij op ons terrein en was de
‘ruimingsactie’reeds in volle gang. Dit zijn nog enkele restanten
van het auditorium.
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Diepe sporen als stille getuigen

Zo zagen debospaden eruit voor 21-12-2013

27

De VN rechten van de mens

No. 738

28

De VN rechten van de mens

No. 738

we niet in Nederland een aantal van die micro-naties hebben, zodat
mensen die de EU zat zijn zich hierin kunnen terugtrekken? Ik zou er voor
tekenen.

http://www.sealandgov.org/
www.vrijstaatafri.net
www.eurostaete.eu
www.fransoutbiet.com
www.vrijstaatthialf.blogspot.nl
www.neudeutschland.org
www.christiana.org
De prachtige natuur van ons bosperceel is grof geschonden door
de ‘ruimings-actie’ van de Gemeente Putten
De Telegraaf: ma 06 jan 2014,
9 Europese landen die officieel niet bestaan 'Staat niet op de kaart' Het
zijn magische micronaties of radicale republieken. Officieel vind je ze niet
terug op de kaart, maar de volgende negen bizarre 'non-landen' liggen wel
degelijk verstopt ergens in Europa.>
1. Seborga in Italië. 2. Neutral Moresnet in België. 3. NSK in Slovenië. 4.
Christinana in Denemarken. 5. Mapsulon in Italië. 6. Kugelmugel in
Oostenrijk. 7. Uzupis in Litouwen. 8. Alcantraz in Italië. 9. Sealand in
Engeland.
Commentaar van :P.J. Heeres
Micro-naties, die hun eigen munt hebben, daar zijn we natuurlijk jaloers
op. Geen gezeik met een dalende euro, geen geouwehoer met Brussel, en
vooral zelf denken, leven en zelf alles regelen. Wat lijkt mij dat heerlijk.
Echte zelfbestuur zonder inmenging en regelgeving van anderen. Kunnen

www.republik-kugelmugel.com
http://www.repubblicadialcatraz.com/

