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Geachte heren, 

 

In aansluiting op ons vorige schrijven willen wij het navolgende 

onder uw aandacht brengen:  

 

Wij als vrije soevereine Veluwse Israel Vrijstaat wijzen u als 

gemeente op het Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer 

uit 1961. Tevens zullen wij u wijzen op het Handvest van de VN, 

waarin staat dat soevereine staten allen gelijk zijn, zie hoofdstuk 2.  

En wij wijzen u op het Handvest der Aarde, waarin het gaat over 

Normen en Waarden, waar de vorige premier Balkenende op 

hamerde.  

 

Wat betreft het Verdrag van Wenen wijzen wij u als gemeente op 

de artikelen 22, 23, 28, 29, 30 en 34. 

Wij als Veluwse Israel Vrijstaat zijn helaas door u als gemeente 

niet serieus genomen ondanks onze waarschuwingen en 

vrijgegeven informatie en zijn als een soort ‘Joepiland’ in uw ogen 

aan de slag gegaan. Wij zijn per se niet als een stel joepen te werk 

gegaan. Gezien mijn persoonlijke achtergrond met een jarenlange 

internationale en diplomatieke ervaring en periodieke omgang met 

de Nederlandse notarissen, met name notaris Wierda uit Leens, zijn 

mijn zoon en ik niet over één nacht ijs gegaan met de oprichting 

van onze vrijstaat. Nu voor u als gemeente achteraf blijkt dat wij in 

alles aan de voorwaarden hebben voldaan die de internationale 

gemeenschap stelt aan de oprichting van staten of vrijstaten, zoals 

deze o.a. zijn vastgelegd in het Verdrag van Montevideo (1933), 

staat u als gemeente geen andere keuze open dan de door u als 

gemeente begane misstappen die begaan zijn tegen onze vrijstaat 

te corrigeren en te vereffenen. Het moet ons in deze wereld gaan 
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om Waarheid, Gerechtigheid en Vrede. Zo niet dan zullen er altijd 

oorlogen blijven en wrijvingen. 

 

1. Waarheid:  U als gemeente dient de waarheid van de 

rechtsgeldigheid van onze vrijstaat onder ogen te zien en 

daarnaar te handelen, zij het mogelijk noodgedwongen. 

Zoals u als gemeente door ons op de hoogte bent gesteld 

van onze open brief aan de koning van de Staat der 

Nederlanden, waarvan wij bewijs van ontvangst kunnen 

tonen, hebben wij verzocht dat hij zich dient te houden aan 

zijn loffelijke woorden die hij uitgesproken heeft als eerste 

Nederlandse vorst voor de 70e VN-vergadering in New 

York. Hij zal ook deswege –mogelijk noodgedwongen-  de 

sterkte van het recht moeten laten gelden, en niet het recht 

van de sterkste. 

2.  Gerechtigheid: Door u als gemeente dient er vervolgens 

gerechtigheid te worden gedaan aan het door uw toedoen 

toegebrachte onrecht, bestaande in hetgeen o.a. 

omschreven is in onze open brief aan koning Willem-

Alexander, alsmede in de correspondentie tussen de 

gemeente en ons. Onze eis tot herstel en schadevergoeding 

dient door u als gemeente dan ook binnen de termijn van 

zes weken na datum ingewilligd te worden. Wij hebben 

tevens een klacht neergelegd per aangetekend schrijven bij 

het Internationale Gerechtshof in Den Haag inzake uw 

overtredingen. 

3.  Vrede:  Het moge de gemeente duidelijk zijn dat wij in 

waarheid wensen te leven, wat ons uitgangspunt is, zoals 

omschreven in de introductie van onze website 

www.pentahof.nl   Wij hebben onlangs op een 

gezamenlijke bijeenkomst in Wijchen voor een aantal 

juristen, juridische medewerkers en een volle zaal 

belangstellenden een powerpoint-presentatie gegeven over 

onze Vrijstaat en hetgeen daar rond omheen door u als 
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gemeente op is gereageerd. De globale ontwaking die 

gaande is, is door niemand te stuiten en zal slechts in het 

nadeel werken van overheden, instituten en wie dan ook die 

niet in de waarheid positie zullen innemen, gerechtigheid 

werken en onvrede veroorzaken, dát was de slotsom die wij 

vanuit het publiek als uit één mond te horen kregen. Wij 

wensen gerechtigheid op aarde te beoefenen en in vrede met 

u en anderen om te gaan. Wij hebben daartoe al vele 

inspanningen verricht op hoog diplomatiek niveau en 

zullen daarmee voortgaan. Wij hebben voor u als gemeente 

de weg naar waarheid, gerechtigheid en vrede altijd open 

willen houden, verwachtend wederzijds respect.  

 

Bijgaand treft u de voornoemde artikelen uit het Verdrag van 

Wenen (1961) aan, welke u op internet zelf kunt opvragen. 

 

Kort stukje juridische toelichting: 

 

De Veluwse Israel Vrijstaat is sinds het inleveren van de 

Onafhankelijkheidsverklaring bij het Int. Gerechtshof in Den Haag 

een soeverein land. Dat betekent dat iedere bemoeienis van 

functionarissen uit Nederland, Duitsland of welk land dan ook, een 

schending van die onafhankelijkheid is. Tegelijkertijd willen we 

altijd een dialoog met alle partijen en omringende landen. Daarom 

is het belangrijk om vooraf ieders zogeheten jurisdictie vast te 

stellen vòòr het betreden van ons land. In het diplomatiek verkeer 

(Verdrag op het Diplomatiek Verkeer, Wenen, 1961) is vastgelegd 

dat afstemming altijd en eerst op diplomatiek niveau plaats dient te 

vinden. Vanuit de Veluwse Israel Vrijstaat betekent dat voor 

Nederlandse ambtenaren en politie, dat er dus minstens een 

schriftelijke opdracht vanuit het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken moet zijn, waarin omschreven is met welke opdracht de 

ambtenaar of politie landsgrens overschrijdende initiatieven neemt. 

Vanuit Duitsland zou dat op initiatief van de Duitse ambassade 
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dienen te geschieden. Het vaststellen van de jurisdictie is dus 

cruciaal. Zonder opdracht van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken of de Duitse ambassade als ambtenaar of politie zich met 

ons land bemoeien, heet een diplomatiek incident en moet direct 

door de volksvertegenwoordiging gemeld worden bij de regering 

van de "dader(s)". Koningin Elizabeth van Engeland – Nota Bene 

de rijkste, machtigste langst regerende vrouw ter wereld- moet, 

indien zij een bezoek wil brengen aan de vrijstaat ‘The City of 

Londen” in het hartje van Londen, vooraf daartoe een verzoek 

aanvragen !   

 

http://wetten.overheid.nl/BWBV0004345/geldigheidsdatum_23-

10-2015#VertalingNL 

 

 

�  Artikel 22 
• 1. De gebouwen van de zending zijn onschendbaar. 

Vertegenwoordigers van de ontvangende staat mogen deze 

alleen betreden met toestemming van het hoofd van de 

zending 

• 2. Op de ontvangende staat rust de bijzondere verplichting 

alle geëigende maatregelen te nemen om de gebouwen van 

de zending tegen indringers en tegen het toebrengen van 

schade te beschermen en te verhinderen dat de rust van de 

zending op enigerlei wijze wordt verstoord of aan haar 

waardigheid afbreuk wordt gedaan. 

• 3. De gebouwen van de zending, het meubilair en andere daar 

aanwezige voorwerpen, alsmede de vervoermiddelen van 

de zending, zijn gevrijwaard tegen onderzoek, vordering, 

beslaglegging of executoriale maatregelen. 

�  Artikel 23 

• 1. De zendstaat en het hoofd van de zending zijn vrijgesteld 

van alle landelijke, gewestelijke of gemeentelijke 

belastingen en rechten ten aanzien van de gebouwen van 
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die zending, ongeacht of deze eigendom zijn of zijn 

gehuurd, met uitzondering van belastingen en rechten die 

gelden als betaling voor bepaalde verleende diensten. 

• 2. De in dit artikel bedoelde vrijstelling is niet van toepassing 

op belastingen en rechten die krachtens de wetgeving van 

de ontvangende staat moeten worden betaald door personen 

die met de zendstaat of het hoofd van de zending 

verbintenissen aangaan of hebben. 

. 

�  Artikel 29 

De persoon van de diplomatieke ambtenaar is onschendbaar. Hij is 

gevrijwaard tegen enigerlei vorm van aanhouding of 

vrijheidsbeneming. De ontvangende staat behandelt hem met al de 

eerbied die hem verschuldigd is en neemt alle geëigende 

maatregelen om te verhinderen dat zijn persoon, vrijheid of 

waardigheid in gevaar wordt gebracht. 

�  Artikel 30 
• 1. De particuliere woning van de diplomatieke ambtenaar 

geniet dezelfde onschendbaarheid en bescherming als de 

gebouwen van de zending. 

• 2. Zijn papieren, briefwisseling en, met uitzondering van de 

in lid 3 van artikel 31 voorziene gevallen, zijn goederen, 

genieten eveneens onschendbaarheid. 

�  Artikel 34 
Een diplomatieke ambtenaar is vrijgesteld van alle belastingen en 

rechten, zowel persoonlijke als zakelijke, hetzij landelijke, 

gewestelijke of gemeentelijke belastingen, met uitzondering van: 

• (a) indirecte belastingen die normaal in de prijs van goederen 

of diensten begrepen zijn; 

• (b) belastingen en rechten op particulier onroerend goed dat 

gelegen is op het grondgebied van de ontvangende staat 

tenzij hij dit onroerend goed onder zich heeft ten behoeve 

van de zendstaat voor de werkzaamheden van de zending; 

• (c) door de ontvangende staat met inachtneming van de 
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bepalingen van lid 4 van artikel 39 geheven 

successierechten en rechten van overgang; 

• (d) belastingen en rechten op particulier inkomen welks bron 

is gelegen in de ontvangende staat en 

vermogensbelastingen op in bedrijven in de ontvangende 

staat belegd vermogen; 

• (e) heffingen wegens bepaalde verleende diensten; 

• (f) registratie-, griffie- en hypotheekrechten en zegelrecht 

met betrekking tot onroerend goed, met inachtneming van 

de bepalingen van artikel 23. 

 

Op de onderstaande website van de Universiteit van Twente is een 

en ander duidelijk uiteengezet: 

wat maakt een land tot land? 
https://www.utwente.nl/ bms/ sg/ Archief/ 2009/ Wa... 

Proxy  Markeer  

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933). 

19. Iedereen is gelijk, geen .... De Europese 'Grondwet' en het 

Verdrag van Lissabon. 

 

 

Geachte college van Burgemeester en Wethouders, wij nemen het 

u ten dele als gemeente niet kwalijk dat er grote misverstanden zijn 

ontstaan vanwege onwetendheid uwerzijds met betrekking tot 

oprichting van nieuwe staten. Anderzijds rust op u wel de 

verantwoordelijkheid te handelen na kennisname van de feiten van 

de oprichting van onze vrijstaat nadat wij de documenten daarvan 

u per aangetekend schrijven hadden doen toekomen. Wij eisen dan 

ook herstel, rehabilitatie op zeer korte termijn. Op u als gemeente 

behorend tot de ontvangende Staat der Nederlanden rustte volgens 

de hierboven genoemde artikelen van het Verdrag van Wenen de 

plicht om ons en onze gebouwen en goederen te beschermen. Geen 

belastingen in rekening te brengen, noch daarvoor deurwaarders 

langs te sturen en beslag te laten leggen. Daarentegen hebt u als 
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gemeente ons erf en onze gebouwen op 09-03-2015 door de 

Omgevingsdienst De Vallei laten controleren, wat meer weg had 

van een inval en huiszoeking. Kortom, er is door u als gemeente 

een open wond aangebracht die nog niet is genezen. Koning 

Willem-Alexander wijst daarop in zijn rede voor de VN, en wij 

laten nogmaals deze wond(en) aan u voor ogen zien, die roepen om 

genezing. Wij zijn bereid bij vereffening uwerzijds onze aanklacht 

tegen u als gemeente bij het ICC in Den Haag in te trekken. 

 

 

Met vriendelijke groet 

P.F. van de familie Van der Meer, sr en P.F. jr. 

 

 

 
Figuur 1 De powerpoint presentatie 
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To the International  Criminal Court 

Po Box 19519 

        2500 CM, The Hague 

        The Netherlands 

 

internship-

visitingprofessionalprogramme@icc-

cpi.int 

otp.informationdesk@icc-cpi.int 

 

We as Veluwse Israel Vrijstaat, look at our website in Dutch and in 

English: 

www.veluwse-israel-vrijstaat.nl 

 

 

To the Registrar, 

In relation to article 12 point 3 of the statutes of Rome we request that 

our case, which we put before you, be considered by the court. 

We also seek the Court to give recognition to our mini-state by treaty. 

Please find enclosed the Constitution of our Veluwe Israel Free state. 

We acknowledge before this Court its right to exercise judgment on 

matters of crime, and matters of genocide, and crimes against 

humanity as war crimes. 
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With this letter we wish to present our complaint against the District 

Council/Shire of Putten, and the Police, which are under the authority 

of state called, the Netherlands. Their actions have demonstrated that 

they have waged war against our officially founded state, a state 

registered by of power of attorney.  They have done so by invading our 

state with the intent of destroying and carrying out their intende 

destruction Veluwe Israel Free State assets ann property such as our 

Israelite Tabernacle building in which we hold the holy feasts 

associated with said structure as well as smashing an auditorium, a 

seat of learning, crucial for our Israelite heritage, and having done this 

vile deed as a deliberate act of cultural vandalism on the very day that 

we were holding our religious ceremonies as part of our weekly 

Sabbaths. The date of this destruction was 21-12-2013. 

Our complaint is also against the police who mocked us and belittled 

our traditions and religion during their destructive blitz. We have 

photographic and video proof of this invasion and mockery carried out 

by the authorities of the state authorities of the Netherlands. We have 

also lodged and official complaint of discrimination and anti-Semitism 

against the following ministers serving said state; I. Opstelten, L. 

Asscher en Timmermans, as well as all members of the Dutch 

parliament.  

https://www.youtube.com/watch?v=WabmNBG3OHc 

https://www.youtube.com/watch?v=9d7hZigXnok 

 

We request that the ICC investigate these matters. 

Regarding the wanton damage done to ‘Nature-graveyard’ “Machpele” 

and the Memorial Woods dedicated to the memory of the victims of 

WW2, Anne Frank, to Golda Meir, fallen leaders and those who died 

for a noble cause...we have given the memorial woods the name 
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Tripple-M, shortened from: “Van der Meïrs Memorialwoods 

Machpela". 

Sympathisers gifted and planted some 50 large trees to the memorial 

woods, these being; Chesnutt and Beach Trees as well as having gifted 

and planted some 400 smaller trees. During the so-called clean-up 

operation against out sovereign mini-state, ordered by the foreign 

council of Putten in the foreign and neighbouring state, called The 

Netherlands, and carried out by the foreign demolition firm ‘Boverhoff’ 

from the town of Heerde in said foreign state, under the watchful eyes 

of that same state’s police force, many of the trees dedicated to the 

Memorial Woods in honour of those victims and heroes of WW2, were 

brutally mowed down, sawn off or greatly damaged (see attached 

photos). 

We deem this to be a gross violation to the efforts of those who gifted 

and planted these trees but also to the memory of the loved ones of 

those fallen in WW2. We place this indictment before you for your 

earnest consideration. 

Please find attached the above mentioned photographs and the 

Founding Document of the Veluwe Israel-Free State. 

On behalf of the Sovereign Founders of the Veluwe Israel Free State.    

Pieter Frank the Elder, en P F the Younger, of the van der Meer family, 

For the, and by the, Divine might and intuition; striving for freedom 

and righteousness. 

 

    Datum:Constitution  12-12-2013 

Foundation Document  
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(Registered at M.R. Pool Notary in Barneveld, the Netherlands, 12-12- 

2013) 

The Veluwe Israel-Free State 

The Veluwe Israel Free State is a sovereign mini-state within a larger 

state (that being, The 

Netherlands) in like mannor as other sovereign, mini-states are such 

as;  

The Vatican, the City of London,  Liechtenstein, Andorra, Malta, 

Singapore, Monaco, San Marino, Hong Kong, Macau, Jersey, and so 

forth. 

The Veluwe Israel-Free State meets all the criteria of a sovereign state; 

a) it has its own territorial dominion 

b) its own governing body 

c) a permanent population 

d) is fully independent with its own customs, heritage, laws, 

traditions and culure 

e) and acknowledges the sovereign boarders of other nations 

f) and it is therefore a distict society 

As the authority of the Veluwe Israel-Free State, we the founders 

thereof, have the God given right (and by the grace of God) to govern 

the state in all natural matters of state. This means that no other state 

has the right to interfere with our internal rights or matters of state 

and that includes the right to be free from the external interference or 

harassment of other states over and within the internal affairs of our 

sovereign state, be it to be deemed as ‘good’ by other states or to 
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harm of our state, such as the external interference or external 

interventions coming from the bordering and neighbouring state 

called, the Netherlands, without our consent or agreement. All states 

being equal before international law. 

The Veluwe Israel-Free State was founded on 06-06-2013 by the 

sovereign persons of flesh and blood, Pieter Frank the Elder and PF the 

Younger of the Van der Meer family. The state is set on 3 hectare of 

ground, 40 are and 85 centiare, within the midlands of the Netherlands 

of the council/shire (or however the jurisdiction of the local region of 

Putten officially wishes to call itself) of Putten, along Pasdijk, cnr 

Ridderwal, cadastral Section H, number 2320.   

The Foundation Van der Meer Pentagram: 

The physical address of the 'Foundation Van der Meer Pentagram', is 

Harskamperweg 5 3774JN in 

Kootwijkerbroek, cadastral 'shire' (or however such local governing 

district is called in the state, the Netherlands) of Garderen, section N 

no.154, and 157, size 00.51.55 ha.. The Foundation has bought the real 

estate of woodland in 1988 that has become the Veluwe Israel-Free 

State. Both properties have been co-joined into the Veluwe Israel-Free 

State on 12-12-2013.      

The 'Stichting Natuur Getrouw’ (Foundation True to Nature) is also 

located at Kootwijkerbroek along the Harskamperweg 5, 3774JN, and 

has since been included into the 'body' that occupies and owns said 

real estate on the 25th of June 2013, that being the parcel of woodland 

along the Ridderwal and the Pasdijk in the shire of Putten (or however 

the jurisdiction of the local region of Putten officially wishes to call 

itself), within the state called, the Netherlands. The said foundation 

has been given legal proof thereof from the Notary, M. Pool of 

Voorthuizen.   
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The foundation has offered the use of its real estate to the Veluwe 

Israel-Free State for an unlimited time. The woodland is not in joint 

ownership of any other body or institution and is therefore under one 

sovereign ownership, that being, its own. This means that the State 

called ‘The Netherlands’, nor any other governing body such as the 

local government around the sovereign state of the Veluwe Israel-Free 

state, has any joint ownership or any joint ‘say’ over the sovereign free 

state set in and upon said woodland along Pasdijk within and thus 

bordering, the shire (or however the jurisdiction of the local region of 

Putten officially wishes to call itself) of Putten. Nor do such bodies 

have ‘say’ over the ‘landhouse’ De Pentahof along the Harskamperweg 

5, 374JN at Kootwijkerbroek, set within the State of The Netherlands, 

that 'landhouse' and all that is part and parcel thereof, being fully 

sovereign and legally detached from the state called, The Netherlands. 

The Veluwe Israel-Free State, therefore borders the jurisdiction of the 

state called, The Netherlands and is therefore not part and parcel of 

the state called, The Netherlands, nor of any jurisdiction of said state. 

Having such sovereign rights, the owner of the Veluwe Israel-Free 

State is thus free to exercise his sovereign rights and duties within the 

borders of his free state without interference and assaults from the 

neighbouring state called, The Netherlands, and should be free from 

any acts of aggression from said state within the framework of natural 

Law and International Law. These principles we hold as self evident 

before all men, before God, before all other sovereign states, and 

within the framework of and before International Law. 

  

Yours the undersigned:   Pieter Frank the Elder and P F the Younger; of 

the Van der Meer family. 
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Open brief aan koning Willem-Alexander met betrekking 

tot de soevereine Veluwse-Israel-Vrijstaat 
 

              
 

Door P.F.v.d. Meer senior en junior     dd.  07-10-2015 
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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 
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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) 

           

 
 
Tenslotte verzoeken wij ernstig notitie te nemen van de woorden 

van koning Willem-Alexander, zie onderstaand, en uw gedrag 

hieraan te toetsen. 

 
wo 28 okt 2015, 10:13  

Koning bezorgd over sfeer vluchtelingendebat  
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SHANGHAI -  

Koning Willem-Alexander maakt zich zorgen over de sfeer in het 

vluchtelingendebat. In Nederland worden zaken uitgepraat en niet 

uitgevochten, aldus de koning. Hij heeft begrip voor de problemen die 

leven in de samenleving en volgt de ontwikkelingen dagelijks, zo zei 

Willem-Alexander tijdens een ontmoeting met de pers in Shanghai. 

De intimidatie en bedreigingen die worden geuit, tasten de waarden aan 

waar Nederland voor staat, zei hij. 

wo 28 okt 2015, 07:10  

Koning doceert over belang mensenrechten  

SHANGHAI -  

Koning Willem-Alexander heeft in een toespraak op 

de Chinese bestuursacademie in Shanghai het belang 

benadrukt van de 'constructieve dialoog over 

mensenrechten'. "Het is belangrijk dat die dialoog 

wordt voortgezet. We kunnen over dit onderwerp van 

mening verschillen, maar vrienden moeten geen 

onderwerpen vermijden waarover ze het niet altijd 

eens zijn", zei de koning in de China Executive Leadership Academy 

Pudong (CELAP). Op deze academie krijgen hogere ambtenaren en de 

top van het bedrijfsleven trainingen gericht op maatschappelijke 

vooruitging en economische ontwikkeling. 

Foto: ANP  

De koning voerde het woord over goede bestuurspraktijken, waarbij hij 

vergelijkingen maakte tussen de eeuwenoude Chinese bestuurscultuur en 

de Nederlandse aanpak. "We weten dat China een hoog ontwikkelde 

traditie heeft voor publiek bestuur. Duizenden jaren lang werden er 

strenge voorwaarden gesteld aan uw leiders. De nadruk lag op het vinden 

van de juiste mensen en de best mogelijke opleiding", aldus Willem-

Alexander. 

De koning legde uit waar de kracht van Nederland vandaan kwam. In 

Nederland luistert het bestuur naar de burgers, en bouwt verder op 

initiatieven die in de maatschappij worden genomen. We noemen dat wel 

een participatiemaatschappij. "Dat versterkt het fundament onder alle 

Overzicht brieven aan gemeente Putten  22-11-2015                 No.897 

 

26 

 

bestuursniveaus." Van belang is ook 

samenhang, het wegen van alle 

belangen bij stedelijke ontwikkeling 

bijvoorbeeld. Dat zorgt ervoor dat 

beslissingen langer duren dan in 

China, gaf Willem-Alexander toe. 

"Veel langer dan u gewend bent. 

Maar de tijd die je kwijt bent aan 

overleg wordt meer dan goed 

gemaakt in stabiliteit en 

duurzaamheid." 

Een derde essentieel element van de Nederlandse bestuurscultuur was 

respect voor de rechtsinstellingen. "Onafhankelijke rechtbanken 

bijvoorbeeld, en onafhankelijke inspecties. Zij zijn de garantie dat 

mensen eerlijk en in overeenstemming met de wet worden behandeld. 

Dat mensenrechten worden gerespecteerd en dat ambtenaren hun 

integriteit behouden", zei Willem-Alexander. Ook China streefde 

daarnaar, en de grote uitdagingen waarvoor beide landen stonden maakte 

het logisch om samen te werken, aldus de koning. Dat over zaken 

verschillend werd gedacht, mocht daarbij geen belemmering zijn. 

 

Met hoogachting 

P.F. van de familie Van der Meer  

 
 

     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:   09-11-2015 
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Aan de gemeenten Barneveld en Putten 

Aan de beide Burgemeesters, Wethouders en gemeenteraadsleden 

 

Onderwerp:  Vluchtelingen: opvang en huisvesting 

 

Bij deze zoeken wij als oprichters van de Veluwse Israel Vrijstaat 

steun om een samenwerkingsverband aan te gaan met de gemeente 

Putten en de gemeente Barneveld cq de Staat der Nederlanden, 

inzake het huidige vluchtelingenprobleem waarmee Europa 

geconfronteerd wordt op dit moment. Dit probleem kan elke 

voorgaande crisis te boven gaan indien wij gezamenlijk geen 

directe hulpmaatregelen treffen. Volgens de laatste berichten van 

de VN-schatting zullen er deze winter dagelijks 5.000 migranten 

naar Europa komen. Zie de Volkskrant: 

 

Schatting VN: deze winter dagelijks 

5.000 migranten naar Europa 

5/11/15 - 14u53  Bron: Volkskrant.nl 

Een bootje met vluchtelingen komt 

aan op het Griekse eiland Lesbos. © photo news.. 

Vluchtelingencrisis De Verenigde Naties schatten dat komende 

winter dagelijks 5.000 vluchtelingen en migranten vanuit 

Turkije Europa zullen binnenkomen.  
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De vluchtelingenorganisatie UNHCR van de VN vermoedt dat 

de verslechterende weersomstandigheden de mensen niet van 

hun trektocht zullen afhouden.  

Wel zal het koude en natte weer de omstandigheden 

waaronder de vluchtelingen zullen reizen en in kampen 

verblijven aanzienlijk bemoeilijken, met name in Griekenland 

en de Balkan.  

De UNHCR wil om de ergste nood te lenigen omgerekend bijna 

90 miljoen euro doneren aan Kroatië, Griekenland, Slovenië, 

Servië en Macedonië.  
 

Dit jaar zijn er al meer dan 700.000 asielzoekers Europa 

binnengekomen.  

De Europese Unie denkt dat er aan het einde van 2016 zeker 

drie miljoen extra vluchtelingen zijn aangekomen in Europa.  

De EU verwacht dat de stroom migranten de komende 

maanden niet minder zal worden en dat die pas in 2017 zal 

gaan afzwakken. 

Per boot Ook bij slecht weer blijven smokkelaars 

vluchtelingen op wankele boten zetten, naar verluidt gelden 
dan gereduceerde tarieven. 

Een recordaantal van 218.394 vluchtelingen kwam in oktober 

per boot naar Europa.  
Hierbij piekte ook het aantal verdronken vluchtelingen.  

Vorige week verdronken meer dan zestig vluchtelingen in de 

Egeïsche zee als gevolg van het slechte weer. Het aantal boten 

dat de oversteek uit Turkije waagde nam na zondag drastisch 

af omdat het weer is verslechterd. Met windstoten van 50 

kilometer per uur verbiedt de Griekse kustwacht schippers uit 

te varen in de meeste havens van het land.  

Toch blijven smokkelaars vluchtelingen op wankele boten 

zetten, ook in slecht weer, naar verluidt gelden dan 

gereduceerde tarieven. In totaal kwamen meer dan 3.000 

bootvluchtelingen bij de oversteek om het leven.  
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Herverdeling De eerste dertig vluchtelingen die vanuit 

Griekenland worden herverdeeld over de lidstaten van de 

Europese Unie zijn woensdag vertrokken naar Luxemburg. Het 

is de start van een herverdelingsplan waarbij in totaal zo'n 

160.000 vluchtelingen worden overgebracht naar EU-lidstaten 

uit onder andere Griekenland en Italië, waar veel vluchtelingen 

aankomen. 

Overigens raamde de Europese Commissie dat de ongekende 

toestroom van vluchtelingen naar Europa een impuls voor de 

economie kan betekenen. Deze groep is geschikt om werk te 

gaan doen waar niet zoveel scholing voor nodig is of waar de 

gewone beroepsbevolking zijn neus voor ophaalt.  De 

economische groei in de eurolanden komt dit jaar gemiddeld 

uit op 1,6 procent, verwacht Brussel. Voor volgend jaar wordt 

een lichte toename voorspeld tot 1,8 procent, en in 2017 zou 

het 1,9 procent worden.  (Tot zover het nieuwsbericht) 

 

Hoe reageerde de PVV Geert Wilders tijdens het Kamerdebat 

over de vluchtelingen? 

Dat is te zien en te horen op onderstaande link naar de video: 

https://www.youtube.com/watch?v=SGNCTjvKYYQ 

 

 
Vervolgens de dringende vraag: Hoe gaan de gemeenten 

Barneveld en Putten reageren? 
Zullen Barneveld en Putten, zoals in de gelijkenis van de 

Barmhartige Samaritaan  (Lukas 10:30vv) beschreven staat, met 

een grote boog om de half dood geslagen man (politieke 

vluchtelingen) heenlopen net als de priester en leviet? Of is er nog 

een hart als van een Samaritaan in onze gemeenten vol innerlijke 

ontferming?. In de Barneveldse Krant van 06-11-2015 staan de 

namen van de rijkste inwoners van Barneveld en omgeving 

vermeld. Mijn naam had daar ook tussen kunnen staan. Ongeveer 

35 jaar geleden bezocht ik de ambassadeur van het grootste en 
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rijkste olieland ter wereld n.l Saoedi Arabië de heer Z. Shawwaf in 

Den Haag. Dit naar aanleiding van een verzoek dat ik per brief aan 

de Minister van Informatie Sheik M. A. Yamani, broer van de 

vroegere olie-minister, had verzonden om medewerking tot het 

oprichten van een Arabisch West-Europees Informatie Centrum, 

De ambassadeur was zeer ingenomen door de brief van minister 

Yamani en verzekerde mij dat ik voor 100% op de medewerking 

van Saoedi Arabië kon rekenen. Zijn vraag aan mij was wat ik 

dacht nodig te hebben aan financiële middelen om een dergelijk 

centrum te realiseren, en of ik alvast een plan kon opstellen. Ik had 

nog niet nagedacht over de hoogte van een bedrag en sloeg een slag 

in de lucht en antwoordde: naar mijn schatting ambassadeur denk 

ik aan 500 miljoen dollar, met een voorschot van 20 miljoen dollar. 

Zijn antwoord was dat dit geen probleem was. De rode loper was 

voor mij uitgelegd toen ik de ambassade verliet om met in de auto 

van de ambassadeur naast hem plaats te nemen voor een diner in 

een luxe restaurant. Daar waren verschillende 

ambassademedewerkers bij aanwezig. Na afloop kreeg ik een 

schitterend boek over Saoedi Arabië ter herinnering van de 

ambassadeur, wat nog in mijn bezit is. De portier zag mij met dit 

boek in mijn hand en vroeg het te mogen inzien. Hij zei dat hij nog 

nooit iemand uit de ambassade had zien vertrekken met dit boek in 

handen.  

 

Ik ben aan de slag gegaan een plan op te stellen. Met notaris W. Pot 

en zijn medewerker dhr. Fabriek uit Putten heb ik besproken in 

welke vorm wij een dergelijk project zouden dienen te gieten. 

Notaris Pot heeft toen gekozen voor de vorm van een stichting, de 

stichting AWIC (Arabisch West-Europees Informatie Centrum). 

Wij zouden als beginnende start het gebouw aankopen aan het 

Engelserf 1 te Harderwijk, wat momenteel een belastingkantoor is. 

Wij zijn met enkele chargé d’áffaires uit Arabische landen daar 

wezen kijken. De ambassadeurs van verschillende andere 

Arabische landen zegden tijdens mijn bezoeken in Den Haag aan 
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mij eveneens hun volledige medewerking toe. Zelfs de toenmalige 

minister van Roads and Transportation Rouhani (momenteel 

president van Iran) die ik in Den Haag op zijn uitnodiging 

ontmoette zegde zijn medewerking toe en stond in het bijzijn van 

twee pr-mensen mijn hand te kussen!  

Tenslotte werd ik uitgenodigd door de ambassadeur van Saoedi 

Arabië om een intentieverklaring te komen ondertekenen. Tot mijn 

grote schrik stond daarin dat ik een anti-jood-verklaring diende af 

te geven. En wat nu? Ik heb toen terstond gezegd dat niet te zullen 

doen. Ik ben niet van joodse afkomst, maar weet wel dat mijn 

afkomst ligt in één der 12 stammen van Israel dat in de verstrooiing 

is. Ik kon gaan, en de vele kosten die ik gemaakt had zijn nooit 

vergoed. Hierop knapte het gehele plan stuk! Mijn naam prijkt dus 

niet onder de miljonairs van Barneveld en omgeving. Geen nood. 

Kennis en vaardigheid is niet met geld te koop, en zeker niet een 

hart als van een Samaritaan dat met innerlijke ontferming bewogen 

is over de nood van anderen.      

 

Ons voorstel als oprichters van de Veluwse Israel Vrijstaat: 

Wij hebben begrepen vanuit het Kamerdebat, hetwelk over het 

vluchtelingenbeleid ging dat de gemeente Barneveld een aanzoek 

heeft ontvangen van de regering om een asielcentrum te plaatsen, 

samen met nog 120 andere gemeenten in Nederland. 

Wij overwegen om in onze Veluwse Israel Vrijstaat het plaatsen 

van woonvoorzieningen voor vluchtelingenopvang in 

samenwerking met de gemeenten Barneveld en Putten toe te laten, 

op basis van Bijbelse en humanitaire overwegingen. Er zijn op onze 

terreinen daartoe reeds enkele voorzieningen getroffen. Het 

voordeel is dat op onze terreinen de vluchtelingen tevens door ons 

onder deskundige begeleiding aan het werk gesteld kunnen 

worden, zowel uit oogpunt van bezigheidstherapie als vanwege 

hun gezondheid en welvaren. Wij zijn in staat de vluchtelingen een 

goede opvang te geven, vaardigheden te leren en bezig te houden. 

Zelf heb ik autotechniek, werktuigbouw, wiskunde/geometrie en 
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theologie met aanverwante vakken gestudeerd en kan met de 

vluchtelingen in hun talen vrij goed communiceren, dat wil zeggen 

in het Engels, Duits, Frans, Latijn, Grieks, Hebreeuws en Aramees, 

en een weinig Arabisch, en ben bezig met Russisch.  Ik heb een 

tiental wetenschappelijke boeken geschreven over wijd 

uiteenlopende onderwerpen, zie onze website www.pentahof.nl  en 

ongeveer 900 lezingen verzorgd in binnen- en buitenland en in 

brochurevorm uitgegeven. 

In het verleden heb ik dus o.a. met verschillende Arabische-, 

Afrikaanse, Europese en Aziatische landen zeer goede contacten 

onderhouden op diplomatiek niveau om wederzijdse betrekkingen 

te verbeteren en technische kennis uit te wisselen, waarvan nog 

veel correspondentie in mijn bezit is waarmee ik zulks kan 

aantonen. De onderwerpen die ik onder de aandacht bracht tijdens 

mijn regelmatige bezoeken aan de ambassades in Den Haag en 

België gingen o.a. ook over vluchtelingenopvang in Libanon, vers 

watervoorzieningen in het Midden-Oosten, total-energy projecten, 

gezondheid en vredesbemiddelingen, etc. Zie bijlagen. Ik was in 

1965 de jongste SAAB-dealer ter wereld en ben op uitnodiging van 

de SAAB-fabriek met een aantal collega’s in Trölhattan, Linköpig 

en Stockholm geweest. Bij hoge uitzondering mochten wij de 

onderaardse fabriek van de SAAB-draken gevechtsvliegtuigen 

bezoeken. Zie eveneens de bijlagen.   

 

Ik heb uitvindingen gedaan –enkele in samenwerking met 

vrienden- waarop patent is verkregen die wereldwijd aftrek 

gevonden hebben, oa. de fietsendrager achter op de trekhaak van 

de auto (de zogenaamde Twinny Load), samen met mijn overleden 

vriend Frits Bulten uit Zelhem. Verder een ziekenhuisapparatuur 

en mijn zoon en ik zijn nog bezig met enkele zeer belangrijke 

ontdekkingen op het gebied van energie-opwekking. Mijn zoon 

heeft MTS-electro en metaalbewerking en is net als ik een all-

round vakman. Mijn oudste zoon is ook een techneut en zakenman 

en heeft een installatiebedrijf. Hij is bevriend met Henk en Rob 
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Vink en heeft zijn helikopter-brevet en vliegt met de heli’s van 

Vink.  

 

De gemeente Putten heeft gezien dat wij in tijd van drie weken een 

degelijk gebouw (auditorium) kunnen bouwen van een 

topkwaliteit. Jammer dat dit bouwwerk er niet meer staat, want dat 

kon nu als een mooi centraal opvanggebouw dienstdoen, of als 

werkplaats om de asielzoekers bezig te houden.  De gemeente 

Barneveld heeft kunnen zien dat ik in enkele jaren tijd ons landhuis 

“De Pentahof” in mijn eentje heb gebouwd in de jaren 1988 tot 

2003. 

 

   

  
 

 

Wijzelf zijn niet financieel bij machte om een dergelijk nood-

opvangcentrum van enige werkelijke omvang op korte termijn op- 

en in te richten, maar stellen wel onze terreinen en de aanwezige 

faciliteiten daarop én onze kennis en vaardigheden ter beschikking. 

Ons verzoek is aan de gemeenten Barnveld en Putten of zij steun 

willen gaan zoeken bij de vele multimiljonairs binnen hun 

gemeenten en omgeving zodat wij de aangeboden helpende hand 
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aan de ploeg kunnen slaan? Wanneer elke multimiljonair tenminste 

één miljoen euro doneert, kunnen wij daar op heuse wijze 

wonderen mee verrichten! Gezien de dringende noodzaak, daar de 

winter nadert en de vluchtelingenstroom eerder aanwast dan 

afneemt, verzoek ik u bij deze om binnen een week op ons voorstel 

antwoord te geven. Wij kunnen alsdan met spoed de nodige 

voorbereidingen treffen. Er is grote haast geboden. Deze 

menselijke nood is zeer groot en breekt wetten, zelfs de Wabo-
wet. Er zijn gemeenten die reeds meer dan 80% van hun wetten en 

regels hebben geschrapt om het asielvraagstuk te 

vergemakkelijken. Wij zijn nauw betrokken bij het lot der 

vreemdelingen die écht vreemdelingen zijn en vanwege oorlogen 

verdreven worden. Wij zullen -zoals Ir. B.J. van de Vlies oud 

fractieleider  SGP- schreef in het blad Terdege 04-11-2015- voor 

wonderlijke en onverwachte getuigenissen komen te staan van 

Syrische christenvluchtelingen, zoals hij dat ervoer na afloop van 

een voorlichtingsavond, waar een vluchteling vroeg of er in het 

opvangcentrum een aparte ruimte aanwezig was waarin hij God 

kon danken voor zijn behouden aankomst!  

 

Wanneer de gemeente Barneveld of de gemeente Putten ons 

voorstel mocht afwijzen, verzoeken wij de reden(en) tot afwijzing 

nauwkeurig op te geven.  

De oud-secretaris van de VN  Oe-Thant zei eens: Wat kunnen wij 

als mensen opbouwen indien wij maar samenwerkten. En dat is 

onze wens en begeerte. Zoals u als gemeenten ziet maken wij ons 

–net als koning Willem-Alexander-  grote zorgen over de 

vluchtelingen en de sfeer waarin het vluchtelingendebat zich 

voltrok. De koning zei onlangs tijdens zijn toespraak in Shanghai 

het volgende waarmee wij van harte instemmen: “De intimidatie 

en bedreigingen die worden geuit, tasten de waarden aan waar 

Nederland voor staat. In Nederland luistert het bestuur naar 

burgers, en bouwt verder op initiatieven die in de maatschappij 

worden genomen. We noemen dit een participatiemaatschappij”. 
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Het woord is nu aan de gemeente Barneveld en aan de gemeente 

Putten! De slogan van de Amerikaanse presidentskandidaat Jeb 

Bush luidt: “Jeb can fix it”.  

Wij durven het volgende te stellen:  “Wij als oprichters van de 

Veluwse Israel Vrijstaat kunnen organisatorisch metterdaad de 

vluchtelingen een goed onderkomen verschaffen, in 

afhankelijkheid van Gods hulp en zegen, én in samenwerking met 

u als gemeenten”.   

  

In afwachting 

Hoogachtend  P. F. van der Meer Sr   en  P. F.  van der Meer Jr. 
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BewustZIJN - neem zelf de touwtjes in 

handen 

Shannon Kwakernaak - column 1 

De tijd lijkt soms vleugels te hebben gekregen, althans dat gevoel 

heb ik weleens. Van de week had ik weer eens zo'n dag. Een dag 

dat ik meegezogen werd in de hectiek van alledag. Te veel 

moeten, te veel 'mezelf-opgelegde-dingen', te veel verplichtingen. 

Het was zo'n dag dat ik geleefd werd en al mijn tijd in beslag 

werd genomen, waardoor er nauwelijks tijd voor mezelf 

overbleef... 

's Avonds lag ik in bed en liet ik de dag als een film aan me 

voorbij gaan. Ik vroeg me af wat mij vandaag vrolijk heeft 

gemaakt? Gelukkig heeft gemaakt? Waar ik van genoten heb? 

Wat me verwonderd heeft? Tot mijn verbazing kon ik eigenlijk 

niet echt een antwoord geven op deze vragen en dat terwijl ik dit 

meestal heel goed kan, omdat er altijd een hoop geluksmomentjes 

in mijn dag zitten. Ik besefte me ineens heel goed dat ik vandaag 

meegezogen was in de hectiek van deze dag. Ik heb mijn dag 

helemaal niet 'bewust' meegemaakt, waardoor al het moois op 

deze dag me ontgaan is. Het was er wel, maar ik heb het gewoon 

langs me heen laten gaan. 

Ik dacht terug aan vroeger, toen ik nog een klein meisje was. Ik 

liep aan de hand van mijn vader, op weg naar de bakker. De weg 

naar de bakker bleek een hele reis te zijn, terwijl het in afstand 

nog geen vijf minuten lopen was! Onderweg stond ik stil bij een 

passerende speelse hond, een bewegend insect op de grond, een 

prachtig gedetailleerde fladderende vlinder in de lucht, een mooie 
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kleurrijke bloem, voelde ik de stralen van de warme zon op mijn 

huid, zag ik een grote spetterende waterfontein, lachende mensen, 

een man met grote heliumballonnen in alle vormen, kleuren en 

met allerlei afbeeldingen erop, et cetera. Terwijl mijn vader aan 

mijn hand zat te trekken, omdat zijn doel 'de bakker' was, was ik 

al lang vergeten dat de bakker onze (eind)bestemming was en 

verwonderde ik me over alles wat ik onderweg tegenkwam. 

Alles werd bewust en intens beleefd. Alle zintuigen stonden op 

scherp. Ik leefde volledig 'in het hier en nu'. Er was geen tijd en er 

waren geen verplichtingen en geen doel. Enkel 'dit moment'. Toen 

ik 's avonds in mijn bed lag, realiseerde ik me dat ik vandaag het 

kind in mezelf even kwijt was geraakt. De tijdsdruk, de 

verplichtingen en de hectiek hadden mij vandaag in hun macht. 

En ik heb het zelf toegelaten. Ik realiseerde me ook heel goed dat 

ik zelf elke dag de touwtjes in handen heb en of ik dit laat 

gebeuren of niet. En dat ik zelf een pas op de plaats kan doen als 

ik merk en voel dat het gebeurt. Kort even 'stil zijn', een 

meditatiemomentje of gewoonweg even op mijn handen gaan 

zitten, helpt mij de rust in mezelf terug te vinden, waardoor ik – 

door dit korte bezinningsmoment – mijn dag anders vervolg. 

Er is zoveel moois in het leven en zoveel om van te genieten, als 

we ons er maar 'bewust' van zijn. Ondanks dat het leven soms 

druk kan zijn, moeten we niet vergeten dat wijzelf heersers zijn 

over ons eigen leven en wij zelf de touwtjes in handen hebben, of 

we ons hierin laten meeslepen of niet. 

Leef het leven! Kijk, maar vergeet niet te zien! 

Tekst: Shannon Kwakernaak 
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http://www.paravisie.nl/inspiratie/columns/3176-

bewustzijn-neem-zelf-de-touwtjes-in-handen  

Peter B. Meyer pbmeyersr@gmail.com 
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