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Kootwijkerbroek 07-10-2015  

 

Aan de koning van de Staat der Nederlanden: Willem-Alexander, 

 

Wij, Pieter Frank senior en junior van de familie Van der Meer, 

vakkundig opgeleidde en gediplomeerde breed georienteerde 

wetenschappers, geboren ‘kaaskoppen’ die het kaas niet zomaar van hun 

brood laten stelen, onderschrijven als oprichters van de Veluwse Israel 

Vrijstaat (afgekort als VIV) van ganser harte de hieronder genoemde 7 

stellingen die door U als koning der Nederlanden zijn uitgesproken in een 

toespraak op maandag 28 september jl in New York op de 70e Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties. 

Wij hebben zeven stellingen uit Uw toespraak genomen die Uw aandacht 

vragen, met een dringend verzoek. Zeven stellingen aangezien in het 

universum alles wordt geregeld door middel van het magische getal 7, 

hierbij verwijzend naar de  uitspraken van Christine Lagarde (IMF) 

januari 2014 te Washington, met betrekking tot het getal 7.  

De zeven stellingen:  Het zijn Uw eigen woorden, namelijk: 

 

1. Kenmerk van een rechtsorde is dat misdaden niet onbestraft 

blijven.  

2. Geweld mag nooit het laatste woord hebben en rechteloosheid 

mag nooit de norm zijn. Geweld mag nooit overheersen. 

3.  Ieder die strijdt voor gerechtigheid, vindt ons Koninkrijk aan 

zijn zijde. Onrecht doet pijn als een open wond. 

4. Vaak zijn het juist kleine lidstaten die ons de goede weg wijzen. 

5. Oog en oor voor de belangen van alle landen, groot en klein.  

6. Niet het recht van de sterkste.  

7. Maar de sterkte van het recht. Dat is onze basis.  

 

Misdaden zoals genoemd in stelling 1 door wie ook begaan mogen niet 

ongestraft blijven. Nederland neemt hierin het voortouw door in Den 

Haag -zoals U het noemde-  het Internationale Strafhof te herbergen als 

zijnde  ''een onafhankelijk juweel in de kroon van de VN”. Nederland is 



Open Brief aan koning Willem-Alexander           No.885 

 

3 

 

op die wijze de ‘juridische hoofdstad van de wereld’. Den Haag, het is de 

plaats waar vrede, recht en veiligheid worden bewaakt door tal van 

internationale organisaties, zoals U terecht poneerde. Inmiddels wordt 

het echter het Internationale Strafhof wel moeilijk gemaakt vanwege 

corruptie inzake de hoofdverdachte uit Congo, J.P. Bemba.  

De internationale rechtsorde geeft, volgens het Verdrag van Montevideo,  

onderstaande te kennen over staten: 

In internationaal recht wordt vooral de definitie van de Montevideo 

Conventie van de Rechten en Plichten van Staten uit 1933 gehanteerd.  

Volgens die conventie moet een staat beschikken over een grondgebied, 

een permanente bevolking en een regering "die relaties kan onderhouden 

met andere staten". 

  

Wij, als oprichters van de Veluwse Israel Vrijstaat, hebben geheel 

overeenkomstig deze voorwaarden gehandeld. Wij hebben juristen en 

professoren die op het gebied van het Internationaal Recht experts zijn 

geraadpleegd, als prof. dr. M. Noortman, Mr. N. Noortman en prof. Marc 

Cohen te Gent, en anderen.  Wij hebben alle wettige regels in acht 

genomen, o.a. door de Staat der Nederlanden, de regionale gemeenten 

Putten en Barneveld per aangetekend schrijven de oprichtingsacte toe te 

zenden. Deze oprichtingsacte is door notaris M. Pool te Voorthuizen 

geregistreerd. Daarna hadden de Staat der Nederlanden en de gemeenten 

Putten en Barneveld zes weken de tijd volgens de wettelijke normen om 

bezwaar te maken. Dat is door geen der partijen gedaan, waardoor de 

Veluwse Israel Vrijstaat legaal en definitief is geworden. Wie zich dan 

ook tegen deze vrijstaat verzet of zich misdraagt dient volgens de 

internationaal geldende rechtsorde te worden gestraft.  

Welnu, de gemeenten Putten en Barneveld hebben zich, als behorende tot 

de meest christelijke gemeenten in ons land, verzet tegen onze vrijstaat, 

waarover in de hierna genoemde stellingen meer. 

 

2. Het geweld dat door beiden gemeenten tegen onze vrijstaat is gebruikt 

en naar verwachting nog gebruikt staat te worden, mag nooit en te 

nimmer volgens Uw stellingen het laatste woord hebben, noch 
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overheersen. Zo niet, dan zou onze vrijstaat rechteloos zijn en zou 

rechteloosheid in deze wél het laatste woord hebben. 

Wat ons reeds is aangedaan en wat de gemeenten Putten en Barneveld 

nog van plan zijn te doen staat te lezen op onze website en is summier in 

deze open brief verwoord, wat echter teveel is om in dit schrijven U in 

z’n totaliteit mee te delen. www.veluwse-israel-vrijstaat.nl 

 

3. Wij als Veluwse Israel Vrijstaat strijden voor gerechtigheid zónder 

enige vorm van fysiek geweld. Wij zouden volgens U Nederland –en 

bedoeld is het bedrijf de Staat der Nederlanden zoals deze ingeschreven 

staat bij de SEC in Washington- aan onze zijde hebben. Dat is ons tot nog 

toe niet gebleken. Nederland doet in deze naar veler bevinding niet onder 

voor andere gewelddadige staten. Er gaan ook verschillende stemmen op 

dat Nederland en België op dit moment volgens de regels van de eigen 

grondwet illegale entiteiten zouden zijn sinds 13 mei 1940, maar dat tot 

daarentoe.  

 

4. Wij hebben onze kleine vrijstaat aangemeld bij de VN in Geneve. Wij 

willen de grote lidstaten de goede vreedzame weg wijzen, zie onze 

website:   www.veluwse-israel-vrijstaat.nl 

 

5. Wij hebben oog en oor voor de belangen van alle landen en mensen. 

Wij onderhouden reeds jarenlang goede contacten op diplomatiek niveau 

met diverse landen vanwege nieuwe uitvindingen/patenten op het gebied 

van technologie, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid.  

 

6. Niet het recht van de sterkste, zoals gebruikt door de gemeenten Putten 

en Barneveld, wat wij zien als een dierlijk principe, wordt door ons 

gehanteerd. Wij gaan ervan uit dat geweld niets oplost. 

 

7. De sterkte van het recht. Dat hebt U treffend gezegd!  Dát zal 

zegevieren! Immers, het universum schaart zich slechts achter recht en 

gerechtigheid, zeker voor de zwakkeren onder ons.  Wij verzoeken dan 

ook van U als koning en van het Koninkrijk der Nederlanden, handhaving 
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van de rechtsorde, welke U aangeeft zoals deze in Nederland zou gelden, 

en voldoening van het ons aangedane geweld en onrecht. 

Wij zijn diep teleurgesteld door hetgeen de gemeenten Putten en 

Barneveld onze Vrijstaat hebben aangedaan, zie hierna.  

 

Vervolgens naar aanleiding van stelling 1, vanwege het ongestraft laten 

o.a. van de met ons spottende politiemensen, en het overtreden door de 

gemeenten Putten en Barneveld van de grondwet van onze Vrijstaat, en 

het met geweld vernietigen van door ons gebouwde religieus gewijde 

bouwwerken, etc, door de gemeenten Putten en Barneveld kunnen en 

mogen deze overtredingen niet ongestraft blijven..  

 

Naar aanleiding van stelling 2, het getoonde onbegrip, het toegepaste 

geweld, het misbruik van de macht dat in ons geval wél het laatste woord 

tot nog toe blijkt te hebben.  Onze rechteloosheid blijkt norm te zijn, zelfs 

bij de meest christelijke gemeenten in ons land. 

 

3. Deze gemeenten zijn helaas niet tot een voorbeeld om de mensheid de 

goede en vreedzame weg te leren kennen, maar sturen de mensen in een 

oerwoud van regels en eigengemaakte wetten, waarmee zij hun vermeend 

gelijk denken te behalen. 

 

4. De gemeenten Putten en Barneveld hebben ruimschoots kennis kunnen 

nemen van onze vreedzame, natuurgetrouwe doelstellingen en intenties, 

zonder zichtbaar en vruchtbaar resultaat. 

 

Naar stelling 5. Deze gemeenten hebben aangetoond geen oog te hebben 

voor onze belangen als vrijstaat en als individuen. In die zin zouden zij 

zich kunnen verschuilen achter het onjuist vertaalde kruiswoord van 

Jezus dat zij niet wisten wat zij deden. De gemeenten Putten en Barneveld 

wisten terdege wat zij deden aangezien zij tevoren door ons waren 

ingelicht per aangetekend schrijven. Zij zijn er klaarblijkelijk van uit  

gegaan dat de ‘staat’ een statisch begrip is. Dat is een jammerlijke 

misvatting, daardoor heeft men terstond naar de wapens gegrepen om met 
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geweld een dergelijk nieuw en voor hen onbekend fenomeen als dat van 

een vrijstaat de kop in te drukken. Zoals U weet is de staat echter een 

relatief jong dynamisch begrip. Nederland is pas sinds het begin van de 

19e eeuw een nationale staat.  In bestaande staten kunnen en zijn 

daadwerkelijk vrijstaten opgericht die vreedzaam naast elkaar 

functioneren, denk aan het Vaticaan, the City of London, Washington 

DC, etc.  Tijdens de Reformatie rookten de brandstapels en vonden er 

onthoofdingen plaats. Er gingen toentijds reeds stemmen op van 

leidinggevende personen als Castellio dat, in plaats van te onthoofden, 

men beter de misvattingen of geest van die tijd kon aanpakken. Wij 

kunnen heden achteraf de geest van die tijd niet de schuld geven, 

aangezien er wel degelijk gewaarschuwd werd tegen het begane geweld 

van kerk en staat. Helaas, men luisterde niet naar de wijze raadgevingen 

van enkele wakkere mensen. Er is naar onze waarschuwingen door de 

gemeenten Putten en Barneveld wel geluisterd, maar deze zijn helaas niet 

ter harte genomen. 

 

Naar stelling 6. Deze gemeenten hanteren het recht van de sterkste, wat 

duidelijk is gebleken tijdens enkele voorvallen, hetgeen door ons op onze 

website is geplaatst, onder andere video-opnamen, foto’s en verslagen. 

De Duitse politieke economist en socioloog Max Weber (1864-1920) 

omschreef een staat als "een entiteit die een monopolie heeft op legitiem 

gebruik van geweld". Laatste komt ons voor als zijnde een dierlijk 

uitgangspunt, waarvan fatsoenlijke mensen afkerig zijn.  

 

Naar stelling 7, wij doen bij deze een klemmend beroep op U als koning 

der Nederlanden om voor onze vrijstaat de sterkte van het recht te laten 

gelden, niet alleen in mooie welsprekende woorden, maar ook in 

krachtige daden.  Immers, men laat ons letterlijk en figuurlijk in de kou 

staan door zelfs onze  schaftketen, welke volgens de Arbowet vereist zijn 

tijdens boswerkzaamheden, tot tweemaal toe te verwijderen op grond van 

een Wabowetsartikel, waarbij men de schaftketen aanmerkt als zijnde 

illigale bouwwerken, dit terwijl het mobiele eenheden zijn. Kan het nog 

slimmer? 
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De sterkte van het recht, dát is onze basis, zoals U zei. Wij zien dan ook 

in vol vertrouwen tegemoet dat U deze basis handhaaft door respect te 

tonen voor onze Veluwse Israel Vrijstaat, als een waardig nieuw 

experiment in het hart van Nederland. Laten wij gezamenlijk het ‘juweel 

in de kroon der VN’ laten schitteren tegen de achtergrond van een donker 

verleden, om nu tijdens het ‘Jaar van het Licht 2015’  de Weg der 

Wijsheid te betreden door samenwerking en wederzijds respect (dit 

laatste naar aanleiding van de wijze woorden van voormalig VN-

secretaris Oe Thant).  Wij mogen in ons land geen collissie toestaan, dat 

ambtenaren samenspannen, om de door hen begane strafbare of 

onoorbare feiten niet op te sporen en onderzoek ernaar te belemmeren. 

 

Nederland herbergt inderdaad zoals U opmerkte verschillende gebouwen 

van internationale instanties als juridische hoofdstad van deze aarde, met 

name het Vredespaleis en het Internationaal Strafhof, etc. In het oude 

Egypte kende men vijf soorten belangrijke gebouwen (huizen), die men 

de naam ‘per’ gaf. 

 

Het 1e Huis is de Per-AA, dat is het Huis van Leiderschap. Per-AA is 

vervormd tot per-ao en farao. Nederland dient zich dan ook als Per-AA 

te tonen, een Huis van uitmuntend Leiderschap in deze woelige wereld. 

Bijkomend en frappant dat Uw wagens rijden onder de letters AA, en dat 

de namen van Uw dochters een triple-A eenheid vertonen. 

 

 Het 2e Huis is de Per-Ka, dat is het Huis van de fysieke projectie door 

middel van de Heilige Geometrie, iets dat geschreven en daadwerkelijk 

tot stand werd gebracht. Hiervan is het woord Per-Ka-ment afkomstig, 

het materiaal waarop geschreven werd,. Wij hebben een project 

gerealiseerd in het midden van Nederland zijnde het Huis Per-Ka, 

namelijk “De Pentahof”, dat gebaseerd is op de Heilige Geometrie, zoals 

op sublieme wijze afgebeeld in het oude Barneveldse gemeentewapen. 

Zie op onze websites meer over De Pentahof: 

http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/pentahof-Laatste.pdf 
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Het 3e Huis is de Per-Ba, dat is het Huis der Wijsheid. Wij in Nederland 

mogen ons beroemen op kennis en wijsheid, op de universiteiten en 

instituten die tot de beste van de wereld worden gerekend. Verder 

verwijzen wij naar onze website www.pentahof.nl   met name naar de 

presentatie over de wondere parellellen tussen het oude Israel en de West-

Europese landen. 

http://www.pentahof.nl/Brochures/presentatie%20Nederland%20corel.p

df 

 

Het 4e Huis is de Per-Wer, dat is het Huis van begrijpen, AcademiA, het 

zeker weten.  Ons land is hierin vooruitstrevend en vanouds vermaard. 

Het ‘begrijpen’ verdient bij de gemeenten Putten en Barneveld ons 

inziens de nodige verdieping. 

 

Als laatste het 5e Huis, dat  is de Per-

Neter, dat is het Huis der Natuur. Het 

woordje natuur is van neter afgeleid. En 

wij in Netherlands als Laagland, 

Waterland en half-Onderwaterland zijn 

over het algemeen natuurliefhebbers, 

met een oog voor de rijkdom der natuur. 

Wij als volk hebben goed kennis van 

zaken om te strijden tegen de grillen der 

natuur, met name tegen stormen en 

water. Vandaar dat wij de stichting 

Natuur Getrouw hebben opgericht, en 

de volgende website:  

http://www.parelsvandeveluwe.nl/ 

 

God schiep de wereld, en de Hollanders schiepen Nederland. 

Laten wij ons dan ook als mede-scheppers gedragen en niet als 

vernietigers van elkaars streven en levenswerken, is onze wens en bede 

(verzoek). Laten wij bruggenbouwers zijn die de mensheid helpen de 
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armoe, het geweld en al het kwaad te overwinnen, dan wel uit te bannen, 

om uit de chaos te geraken tot perfectie.  

 

Wat betreft Uw woorden over de MH17:  “De Nederlandse regering zal 

- in samenwerking met alle betrokken landen en organisaties - niet rusten 

voordat ook hier recht gedaan is. Vrede, recht en ontwikkeling zijn niet 

te scheiden. Ze zijn een drieëenheid, met elkaar verbonden als de wieken 

van een moderne windmolen. Om duurzame vooruitgang te boeken, zijn 

ze alle drie even hard nodig”, daarin kunnen wij ons goed vinden. Er 

dient recht te worden gedaan, en zoals premier Rutte zei dat de onderste 

steen boven moet komen en de daders berecht dienen te worden.  Wij 

zullen ook niet rusten voordat ook aan ons als vrijstaat recht is gedaan. 

De daders van het ons aangedane onrecht mogen toch niet vrijuit gaan?  

Onrecht doet U en ons pijn als een open wond! Immers, naar Uw woorden 

is vrede, recht en ontwikkeling een eenheid, zodat wij een duurzame 

vooruitgang kunnen boeken voor onszelf en voor de volgende generaties. 

Die vooruitgang zal gepaard gaan met ontwaking, welke niet tegen te 

houden is door autoriteiten die statisch denken en star hun plichten 

vervullen. De moderne windmolens waarover U sprak tonen dynamiek. 

Wij zien de bemoedigende voortekenen van een mensheid die ontwaakt. 

Professoren en wetenschappers of gewone burgers die moedig de huidige 

wantoestanden aan de kaak stellen. Een nieuw dynamisch tijdperk zijn 

wij ingegaan waarin een nieuwe wereld in wording is. Het vraatzuchtige 

rupsentijdperk wikkelt zich in een cocon, gaat de doodslaap in en 

ondergaat terzelfdertijd een metamorfose, om zich te ontpoppen door de 

kosmische energie als een vrij fladderende vlinder.  Wij zien dan ook de 

toekomst van ons en ons nageslacht rooskleurig in, ondanks de huidige 

perikelen waar doorheen wij op dit moment allen gaan.  

 

Wee daarentegen de mens(en) –zoals in ons geval de ambtenarij van de 

gemeente Putten en Barneveld-  die vanuit een gewaande machtspositie 

ons belemmert in onze werkzaamheden. Wee de mens die de natuur 

vernietigt, mensen onderdrukt, mensen achtervolgt, mensen dwarsboomt 

om onredelijke zaken. Wee de gemeente die geweld als machtsmiddel 
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gebruikt om zo haar inwoners te onderdrukken. Zij dienen van de 

natuUrvolkeren als de Kogi’s, Maya’s, de Baduy, etc. nog het nodige te 

leren in vrede en vrijheid te leven. Wee de gemeente die religieus gewijde 

‘bouwwerken’ (o.a. onze  loofhut) vernietigd. Wee de gemeente die list 

op list beraamt en zover gegaan is om op onze Sabbatdag in het geniep 

met groot geweld door ons bos te ploegen en het auditorium en de loofhut 

te vernietigen. Wee de mens die eenvoudige, eerlijke en natuur getrouwe 

mensen besodemietert, wat afgeleid is van Sodom, de Bijbelse stad die 

vernietigd werd vanwege de wetteloosheid, geweld, misdaad, onrecht, 

corruptie en vanwege het morele verval. Hoe zal het de gemeente Putten 

en ook de gemeente Barneveld vergaan als de Grote Dag der gerichten 

van Jahweh aan zal breken? Hoe zal de aartsengel Michael met het twee 

snijdend scherpe zwaard reageren als hij nederdaalt vanuit zijn 

woonplaats en de meest christelijke SGP-gemeenten Putten en Barneveld 

gaat bezoeken en vaststellen zal dat deze moreel failliet zijn? Zullen de 

Gemeente Putten en de Gemeente Barneveld de geschiedenisboeken 

ingaan gelijk de steden Sodom en Gomorra?  In het boek Sirach 

hoofdstuk 10:4 staat:  “In de hand van Jahweh is de heerschappij der 

wereld, en op tijd stelt Hij een man  over haar aan. Voor Jahweh is 

onderdrukking een gruwel”.   

Psalm 23:5 berijmd: 

Geen ding geschiedt er ooit gewisser,  Dan 't hoog bevel van Jahweh 

's mond: Zijn Godd'lijk' almacht spreekt, en 't is er, Zijn wil gebiedt, en 

't wordt terstond. Schoon de heid'nen samen List op list beramen, 

God verbreekt hun raad; Schoon de mogendheden 

Snood ontwerpen smeden, Hij belacht haar haat. 

 

Geachte koning Willem-Alexander, er dient in ons land nog veel orde op 

zaken te worden gesteld. Gelukkig geeft minister Melani Schultz van 

Haegen-Maas Geesteranus de betere richting aan door een nieuwe 

Omgevingswet te lanceren.  De situatie op dit moment in de gemeenten 

Putten en Barneveld inzake de omgevingswet en hoe deze door 

ambtenaren wordt nageleefd is door de Puttense wethouder van 

Handhaving Ard Kleijer ons inziens terecht getypeerd als zijnde een 

‘moderne heksenjacht’.  U als koning kunt het voortouw nemen deze 
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moderne heksenjacht te stoppen. Elk mens heeft –volgens de Russische 

schrijver Vladimir Megre in zijn jongste boek “Een Nieuwe Beschaving”, 

een gen in zich dat een bepaalde informatie in zich bewaart en hem zegt: 

Jij moet zelf je eigen ruimte inrichten!  Van hetgeen de mens eigenhandig 

gemaakt heeft, krijgt hij veel aangenamere gevoelens dan van luxe 

appartementen, aldus Megre.  

Momenteel bepalen ambtenaren nog hoe wij onze ruimten dienen in te 

richten volgens de door henzelf opgestelde regelgevingen.  

 

Indien U erop prijs stelt op de hoogte te worden gehouden van de verdere 

ontwikkelingen in en rond de Veluwse Israel Vrijstaat, zullen wij daaraan 

gaarne gehoor geven. Wij van onze zijde zouden het ook zeer op prijs 

stellen op de hoogte te worden gehouden van de stappen die U denkt te 

zullen ondernemen om de ‘sterkte van het recht’ te laten blijken 

tegenover ons, maar ook tegenover alle landen van de VN waartegen U 

gesproken hebt. 

 

Verblijvend in afwachting op Uw welwillend antwoord, met het verzoek 

de blijken van onze waardering te accepteren, tekenen wij 

 

Pieter Frank  senior  en Pieter Frank junior van de familie Van der Meer, 

wonende aan de Harskamperweg 5, 3774JN te Kootwijkerbroek. 

     

(Deze Open Brief wordt aan alle Nederlandse ministers, kamerleden, etc. 

toegezonden en mag vrij verspreid worden) 
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