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Inleiding 

 

Het bekende verhaal uit de Bijbel over koning Achab die de wijngaard 

van zijn buurman Naboth wilde hebben, waarin de vrouw van Achab nl 

Izebel hem van duivels advies diende, wat resulteerde in de dood van 

Naboth en al zijn erfgenamen, heeft een wondere parallel voor hetgeen 

ons met ons bos in de gemeente Putten is overkomen.  

De meesten zullen het verhaal wel kennen, maar voor alle duidelijkheid 

geven wij het hierna weer:  

1Koningen 21:1 Het geschiedde nu na deze dingen, alzo Naboth, een 

Jizreëliet, een wijngaard had, die te Jizreël was, bij het paleis van Achab, den 

koning van Samaria.  2 Dat Achab sprak tot Naboth, zeggende: Geef mij uw 

wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof, dewijl hij nabij mijn huis is; en ik 

zal u daarvoor geven een wijngaard, die beter is dan die; of, zo het goed in uw 

ogen is, zal ik u in geld deszelfs waarde geven. 3 Maar Naboth zeide tot 

Achab: Dat late Jahweh verre van mij zijn, dat ik u de erve mijner vaderen 

geven zou! 4 Toen kwam Achab in zijn huis, gemelijk en toornig over het 

woord, dat Naboth, de Jizreëliet, tot hem gesproken had, en gezegd: Ik zal de 

erve mijner vaderen niet geven. En hij leide zich neder op zijn bed, en keerde 

zijn aangezicht om, en at geen brood. 5 Maar Izebel, zijn huisvrouw, kwam tot 

hem, en sprak tot hem: Wat is dit, dat uw geest dus gemelijk is, en dat gij geen 

brood eet? 6 En hij sprak tot haar: Omdat ik tot Naboth, den Jizreëliet, 

gesproken en hem gezegd heb: Geef mij uw wijngaard om geld, of, zo het u 

behaagt, zal ik u een wijngaard in zijn plaats geven; maar hij heeft gezegd: Ik 

zal u mijn wijngaard niet geven. 7 Toen zeide Izebel, zijn huisvrouw, tot hem: 

Zoudt gij nu het koninkrijk over Israël regeren? Sta op, eet brood, en uw hart 

zij vrolijk; ik zal u den wijngaard van Naboth, den Jizreëliet, geven. 8 Zij dan 

schreef brieven in den naam van Achab, en verzegelde ze met zijn signet; en 

zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen, die in zijn stad waren, 

wonende met Naboth. 9 En zij schreef in die brieven, zeggende: Roept een 

vasten uit, en zet Naboth in de hoogste plaats des volks; 10 En zet tegenover 

hem twee mannen, zonen Belials, die tegen hem getuigen, zeggende: Gij hebt 

God en den koning gezegend; en voert hem uit, en stenigt hem, dat hij sterve. 

11 En de mannen zijner stad, die oudsten en die edelen, die in zijn stad 

woonden, deden gelijk als Izebel tot hen gezonden had; gelijk als geschreven 

was in de brieven, die zij tot hen gezonden had. 
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12 Zij riepen een vasten uit; en zij zetten Naboth in de hoogste plaats des volks. 

13 Toen kwamen de twee mannen, zonen Belials, en zetten zich tegenover 

hem; en de mannen Belials getuigden tegen hem, tegen Naboth, voor het volk, 

zeggende: Naboth heeft God en 

den koning gezegend. En zij 

voerden hem buiten de stad, en 

stenigden hem met stenen, dat hij 

stierf. 14 Daarna zonden zij tot 

Izebel, zeggende: Naboth is 

gestenigd en is dood. 15 Het 

geschiedde nu, toen Izebel hoorde, 

dat Naboth gestenigd en dood was, 

dat Izebel tot Achab zeide: Sta op, 

bezit den wijngaard van Naboth, 

den Jizreëliet, erfelijk, dien hij u 

weigerde om geld te geven; want 

Naboth leeft niet, maar is dood. 16 En het geschiedde, als Achab hoorde, dat 

Naboth dood was, dat Achab opstond, om naar den wijngaard van Naboth, den 

Jizreëliet, af te gaan, om dien erfelijk te bezitten. 17 Doch het woord van 

Jahweh geschiedde tot Elia, den Thisbiet, zeggende: 18 Maak u op, ga henen 

af, Achab, den koning van Israël, tegemoet, die in Samaria is; zie hij is in den 

wijngaard van Naboth, waarhenen hij afgegaan is, om dien erfelijk te bezitten. 

19 En gij zult tot hem spreken, zeggende: Alzo zegt Jahweh: Hebt gij 

doodgeslagen, en ook een erfelijke bezitting ingenomen? Daartoe zult gij tot 

hem spreken, zeggende: Alzo zegt Jahweh: In plaats dat de honden het bloed 

van Naboth gelekt hebben, zullen de honden uw bloed lekken, ja het uwe! 20 

En Achab zeide tot Elia: Hebt gij mij gevonden, o, mijn vijand? En hij zeide: 

Ik heb u gevonden, overmits gij uzelven verkocht hebt, om te doen dat kwaad 

is in de ogen van Jahweh. 21 Zie, Ik zal kwaad over u brengen, en uw 

nakomelingen wegdoen; en Ik zal van Achab uitroeien wat mannelijk is, 

mitsgaders den beslotene en verlatene in Israël. 22 En Ik zal uw huis maken 

gelijk het huis van Jerobeam, den zoon van Nebat, en gelijk het huis van Baësa, 

den zoon van Ahia; om de terging, waarmede gij Mij getergd hebt, en dat gij 

Israël hebt doen zondigen. 23 Verder ook over Izebel sprak Jahweh, zeggende: 

De honden zullen Izebel eten, aan den voorwal van Jizreël. 24 Die van Achab 

sterft in de stad, zullen de honden eten; en die in het veld sterft, zullen de 

vogelen des hemels eten. 25 Doch er was niemand geweest gelijk Achab, die 

zichzelven verkocht had, om te doen dat kwaad is in de ogen van Jahweh, 

dewijl Izebel, zijn huisvrouw, hem ophitste. 26 En hij deed zeer gruwelijk, 

wandelende achter de drekgoden; naar alles, wat de Amorieten gedaan hadden, 
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die God voor het aangezicht van de kinderen Israëls uit de bezitting verdreven 

had. 27 Het geschiedde nu, als Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn 

klederen scheurde, en een zak om zijn vlees leide, en vastte; hij lag ook neder 

in den zak, en ging langzaam. 28 En het woord van Jahweh geschiedde tot Elia, 

den Thisbiet, zeggende: 29 Hebt gij gezien, dat Achab zich vernedert voor 

Mijn aangezicht? Daarom dewijl hij zich vernedert voor Mijn aangezicht, zo 

zal Ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen; in de dagen zijns zoons zal Ik dat 

kwaad over zijn huis brengen. 

Het is overduidelijk dat Izebel gebruik maakte van onjuiste, 

onrechtmatige –dus valse-  beschuldigingen om Naboth te kunnen 

executeren en de wijngaard zich wederrechtelijk toe te eigenen.   

Hierover hoeven wij verder niets uit te leggen. Het onrecht vierde hoogtij 

in deze zaak en daar werden Achab en Izebel dan ook zwaar voor gestraft. 

Achab kreeg nog berouw en ontving uitstel van executie. 

Executie is een woord dat momenteel nog in gebruik is, zie wikipedia: 

 Executie betekent letterlijk uitvoering, meestal van een gerechtelijk vonnis. 

• Het uitvoeren van een doodvonnis, zie doodstraf 

• Soms wordt een moord een executie genoemd, bijvoorbeeld een 

moord op een gegijzelde; zie standrechtelijke executie 

• Het ten uitvoer leggen van een executoriale titel, zoals een vonnis, zie 

executierecht 

Vervolgens lezen wij in de mythe van Jezus dat er naar beschuldigingen 

werden gezocht om hem als lastige figuur die de autoriteiten bekritiseerde 

uit de weg te ruimen. In Matheus 26:60 en Markus 14:58 lezen wij dat 

men Jezus had betrapt op een uitspraak over de Tempel, zie: 

. 55 En de overpriesters, en de gehele raad, zochten getuigenis tegen Jezus, om 

Hem te doden, en vonden niet. 56 Want velen getuigden valselijk tegen Hem, 

en de getuigenissen waren niet eenparig. 57 En enigen, opstaande, getuigden 

valselijk tegen Hem, zeggende: 58 Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal 

dezen tempel, die met handen gemaakt is, afbreken, en in drie dagen een 
anderen, zonder handen gemaakt, bouwen. 59 En ook alzo was hun 

getuigenis niet eenparig. 
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Er was een advocaat die zei: Geef mij vijf woorden van iemand en ik zal 

hem daarop laten veroordelen.  De woorden van Jezus over de afbraak 

van de Tempel waren niet letterlijk, maar figuurlijk bedoeld. De valse 

beschuldigers pakten echter deze woorden letterlijk op als een argument 

of bewijs van lasteringen tegen het heiligdom.  Ook dat mondde tenslotte 

uit in de moord op de mythische figuur Jezus.  

 

De Feiten rond ons bos in Putten op een rij 

In brochure no. 901 over hoe het Heksenballetje aan het rollen is 

gebracht, wordt uiteengezet waar de oorsprong ligt van alle problemen 

die ontstaan zijn met de gemeente Putten inzake onze 

herstelwerkzaamheden van ons bos. Er is duidelijk sprake van een 

hedendaagse Heksenjacht van de gemeente Putten en andere gemeenten 

hetwelk wij in brochures 900 en 903 en 923 hebben omschreven. U kunt 

ze vinden op de volgende website: www.veluwse-israel-vrijstaat.nl 

  

Nadat wij als stichting Natuur Getrouw het sterk verwaarloosde bos 

aangekocht hadden zijn wij aan de slag gegaan om er iets moois en 

begaanbaars van te maken. Tijdens de opruimwerkzaamheden van de 

vele takken die her en der verspreid lagen kregen wij bezoek van de 

gemeentelijke opsporingsambtenaar dhr Frankema. Wij hadden twee 

schaftketen neergezet om uit te kunnen rusten en te kunnen schuilen, en 

om de gereedschappen in op te bergen. De Arbowet stelt het verplicht dat 

er tijdens boswerkzaamheden een schaftgelegenheid aanwezig dient te 

zijn.  Dhr Frankema maakte vervolgens een rapport op waaruit het 

volgende blijkt, zie: 
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U ziet het goed op de hierboven geplaatste foto, dit is een simpel 

bruggetje over een greppel, twee boomstammetjes met wat 11 plankjes 

erop.  
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Wij kregen de hierboven afgedrukte brieven met dwangsommen 

thuisbezorgd, waarna wij bezwaar hebben ingediend. Wij zijn op de 

bezwarencommissie geweest om onze bezwaren toe te lichten. `De 

commissie zou onafhankelijk moeten zijn, maar dat is moeilijk 

aantoonbaar, daar wij bezwaar moeten maken op hetzelfde adres dat ons 

de dwangsommen heeft opgelegd. De bezwaren werden dan ook 

ongegrond verklaard. De leden van de bezwarencommissie moesten 

beoordelen of onze werkzaamheden in ons bos legaal waren ja dan of 

nee. Wij hadden een insectenhotel gemaakt van oude materialen en 

takken, en daar had men nog nooit van gehoord. Dhr Frankema had 

gerapporteerd dat wij een GELUIDSWAL aan het aanleggen waren. In 

werkelijkheid betrof het een takkenril, maar ook daarvan had de 

commissie nog nooit gehoord wat dat was. Verder hadden wij nieuwe 

toegangshekken laten plaatsen ter vervanging van de bestaande oude 

hekken die verrot waren. Daar zou een omgevingsvergunning voor 

vereist zijn, wat discutabel en ongehoord is.  

In het rapport van dhr Frankema stond dat volgens zijn indruk er door 

ons een soort natuur-camping zou worden opgericht, met het oog op de 

twee schaftketen. Hoe heeft hij zulks kunnen verzinnen??  

Ja, en wij hadden ook nog over enkele greppels hele simpele bruggetjes 

gelegd van boomstammen en plankjes ter voorkoming dat wij en andere 

medewerkers of bezoekers natte voeten zouden krijgen. Daarvoor moeten 

wij ons blijkbaar diep schamen en ontvingen er hoge dwangsommen voor 

om ze te verwijderen.  Ook enkele zitbankjes van strikt natuurlijke 

materialen die wij geplaatst hadden vielen onder de dwangsommen, want 

zitten en uitrusten mogen in de ogen van dhr Frankema en zijn collega’s 

alleen ambtenaren van Putten achter hun bureaus. Wij niet, wij zijn 

arbeiders die geen zitbanken, geen schaftketen, geen schuilgelegenheid, 

etc. mogen hebben, zelfs als de Arbowet dat als een eerste vereiste stelt!  

 

Het bos was voorzien van een aantal paden. Die paden waren 

onbegaanbaar vanwege afgebroken takken en wildgroei. Wij hebben 

alles netjes opgeruimd en de bestaande paden weer begaanbaar gemaakt. 

Van de dikste takken hebben wij houtsnippers gemaakt met een machine 
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ende snippers op de paden uitgestrooid. In het rapport meldt dhr 

Frankema dat wij nieuwe paden aangelegd zouden hebben. Dat is niet het 

geval, maar een verzinsel. Welke wet verbiedt ons om houtsnippers op 

bestaande paden te strooien en daar vervolgens dwangsommen voor te 

eisen?  Wij hadden een aantal grote boomstronken die her en der in het 

bos lagen op een hoop gegooid en daarover wat zand gedaan zodat een 

kunstmatig heuveltje is ontstaan, zoals er in het bos meerdere 

verhogingen of heuveltjes aanwezig zijn. Ook daarvoor ontvingen wij 

een dwangsom.  

 

En dan als hekkensluiter de KIKKERPOEL. Er was een kikkerpoel 

aanwezig op het terrein, maar deze was dichtgegroeid en jarenlang 

verwaarloosd. Wij hebben de kikkerpoel gerenoveerd en ooglijk 

gemaakt. In Nederland is in de provincie Gelderland als enige provincie 

géén aparte vergunning nodig om een nieuwe kikkerpoel aan te leggen, 

laat staan om een bestaande kikkerpoel het nodige onderhoud te geven!  

 

Rebellen 

Om aan de wurgende greep van -de in onze en anderer ogen- moderne 

‘inquisiteurs’ vanwege hun Heksenjacht te ontkomen hebben wij de 

Veluwse-Israel-Vrijstaat opgericht. Dat dit in het autoritaire denken der 

ambtenaren  niet past en men ons voor een stelletje rebellen aanziet, is 

dan ook niet te verwonderen. 

Met alle macht is men op zoek gegaan naar spijkers op laag water, of er 

belastende beschuldigingen tegen ons zouden in te brengen zijn. Die 

beschuldigingen menen zij te hebben gevonden door al onze 

boswerkzaamheden te rangschikken onder Wabowetsartikelen dat wij 

illegale bouwwerken zouden hebben gemaakt.  Een bruggetje over een 

slootje, een tuinbankje, een vernieuwd hekwerk, een schaftkeet, een 

takkenril, een bospaadje, álles heeft de gemeente Putten gerangschikt 

onder de noemer  ‘illegale bouwwerken’ volgens de Wabo-wet.   Een 

mobiele schaftkeet zou een ‘bouwwerk’ zijn ! Tot tweemaal toe zijn de 

schaftketen door de gemeente Putten verwijderd en laat men ons volledig 

in de kou en zonder gereedschappen ons werk verrichten. 
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Kort Geding 

De dwangsommen die men de stichting Natuur Getrouw opgelegd heeft 

kon de gemeente Putten niet zonder meer over haar kant laten gaan. Het 

moest er dus maar van komen om deze te gaan innen via een 

executieveiling, aangezien de ‘Kootwijkerbroekse rebellen’ de 

dwangsommen niet/nooit wilden betalen.  De gemeente had A gezegd en 

moest dus ook wel B zeggen. De gemeente heeft via haar advocaat 

verweer gemaakt tegen de eisen van onze advocaat mr. A. Hofman.  Bij 

het verweer heeft de gemeente een aantal producties of bijlagen gevoegd, 

mede om de rechter daarmee naar men hoopt te kunnen beïnvloeden. De 

producties zijn niet relevant voor of in het kort geding, maar dienen om 

ons als notoire rebellen af te schilderen, die het in hun bolletje gehaald 

hebben zich af te zetten tegen de ‘inquisitoriale heksenjachtmethoden’ 

van de ambtenaren van de gemeente Putten. 
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Van gemaakte fouten leren 

Het blad +Gezond (2016) is een uitgave van Plus Magazine,  waar op 

p.97/98 het volgende artikel staat van Hanny Roskamp: “Foutje 

Bedankt”.  

Iedereen maakt weleens fouten. Gelukkig maar, want van fouten-maken 

kun je leren. Er kan ook iets goeds uit voortkomen. En wist je dat fouten 

ook een bron van inspiratie kunnen zijn?  Aldus Hanny Roskamp.   

Fouten maken je creatief en leiden vaak tot geweldige creatieve vondsten. 

In het boek van Kathryn Schultz  “Oeps! Waar fouten maken ons grootste 

talent is”,  schrijft zij dat wij na het maken van fouten bereid moeten zijn 

twee stappen te zetten, nl. 1. Inzien dat we fout zaten. 2. Daaruit lering 

trekken.  Het opgeven van een fout idee vraagt nederigheid en –nog 

pijnlijker-  vaak ook een breuk met gelijkgestemden. Wie keihard met 

een fout wordt geconfronteerd, heeft de neiging om zich met een 

fantasieverhaal ervan af te maken.   

 

Wij dienen te bedenken dat ieder mens op aarde op het wereldgebeuren 

een zekere directe of indirecte invloed uitoefent, dit vanwege de eenheid 

aller dingen en de wet van oorzaak en gevolg. De een zal meer invloed 

uitoefenen dan de ander. De meeste mensen zijn hiervan niet op de 

hoogte, maar het is duidelijk dat wij als mensen zelf ons lot  -en daarmee 

van de mensheid-  in handen nemen, in vertrouwen op onze innerlijke 

Goddelijke krachtbron.  Die krachtbron wordt vanuit de kosmos gevoed 

door Hogere Machten, die handelen in het belang van het grote geheel.  

Deze entiteiten weten exact hoe de ontwikkelingen der mensen op aarde 

verlopen en waartoe ze leiden. Zij sturen de mensen –en dus de 

ontwikkelingen- aan in de juiste richting. Het kan dus gewoonweg op 

aarde niet fout gaan, ook al lijkt dat wel het geval te zijn. Om de mensheid 

op een hoger plan te brengen dient het oude bestaande te worden getoetst 

op fouten en gebreken.  Dat kost pijn en bloed. Waar mensen of 

overheden op basis van geweld en oorlog met machtsvertoon naar vrede 

zeggen te streven, verliezen zij juist de harmonie op aarde. Eerst zal de 

mens zelf in harmonie met de kosmos moeten lezen voordat er vrede op 

aarde kan ontstaan. Algemeen denken de mensen dat de huidige gang van 
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zaken op aarde vrij normaal is, zij het dat er enkele fouten aan kleven. 

Wanneer het tot de mensen zal doordringen dat de huidige toestand op 

aarde regelrecht leidt tot zelfvernietiging, zal er gewerkt worden om dat 

te voorkomen. Om echter een huidige gangbare maatschappijvorm naar 

een hoger peil op te tillen zal veel inspanning kosten. De mens echter is 

de maat aller dingen. Eerst en vooral dient de mens op een hoger peil te 

worden gebracht wil er een nieuwe samenleving kunnen opbloeien. Een 

nieuwe samenleving komt immers niet kant en klaar uit het luchtruim 

vallen. Er zal een diepe crisis aan voorafgaan om de mensen te laten 

ontwaken zoals dat bij de ‘verloren zoon’ plaatshad.  

 

In iedere echte Israëliet is de Wet van Jahweh aanwezig. Vandaar dat 

hij/zij een deel van JHWH is en naar de Wet zal handelen vanuit zijn 

innerlijke. Zulks zal tot een nieuwe wereld leiden. De Hogere Machten 

zullen hiervan gebruik maken om doelbewust de richting op te sturen van 

een nieuwe wereld. Niets gebeurt er dan ook bij toeval. Het is geen toeval 

dat wij geconfronteerd werden met het huidig handhavingsbeleid dat de 

gemeente Putten en Barneveld hanteren als ‘hoofdsteden van de 

refocultuur’.  Juist in deze beide Bijbelbelt-plaatsen in ons land –ons land 

dat vanouds het Israel in het Westen wordt genoemd-  moest door de 

geestelijke entiteiten het gedrag en beleid van het beste christelijke 

erfgoed op de proef worden gesteld. Vandaar dat er botsingen moesten 

ontstaan tussen de beleidvoerder en plaatselijke overheden en ons als 

‘rebelse burgers’.  Géén toeval. Er is een Hogere Hand die alles in de 

richting stuurt waarheen het volgens Goddelijk plan dient te gaan, 

namelijk naar een rechtvaardig oordeel, de weging, het evenwicht in de 

schepping, de harmonie aller dingen. De afwijkingen ervan dienen aan 

het licht te komen. De wet van oorzaak en gevolg regelt zelf het totstand 

komen van natuurlijk evenwicht. Het geheel van de gang of loop der 

natuur en Gods leiding erin lijkt wel op een schaakspel. Alle spelers en 

pionnen worden welbedacht ingezet en op het speelveld geplaatst met een 

vooruitziende blik, zodat er niets anders als uitkomst dient te zijn dan wat 

er door Boven is beslist.  
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Overheden en leidslieden menen het uiterst goed te doen. Wij betwisten 

niet dat er door hen geen goede dingen worden gedaan. Maar zij leven 

vaak in een autoritaire denkwereld met een tunnelvisie, waardoor ze geen 

goed zicht op de werkelijkheid kunnen hebben. Die werkelijkheid is 

dikwijls weerbarstig tegen hun visies ingaand. Het is dus te prijzen dat 

ambtenaren hun werk plichtsgetrouw vervullen. Er is echter ook een 

redeloze deugd die tot de grootste misstanden leidt, zelfs tot 

gruweldaden. Ambtenaren menen dikwils dat ze hun taak naar behoren 

volbrengen, terwijl ze slechts hun eigen waanbeelden opvolgen en 

burgers in grote zorgen en problemen storten. Sommige burgers zijn het 

slachtoffer geworden van zelfmoord, doordat hen de lasten te zwaar 

werden die ambtenaren hen oplegden. Ambtenaren leven in een matrix, 

een systeem waarin alle neuzen één richting opstaan. Zij zijn in die zin 

systeemdenkers, en o wee wie andere regels hanteert dan de door hen 

voorgeschreven regels. Wij ontvingen een mail van wethouder Ard 

Kleijer van Putten waaruit zulks duidelijk blijkt. 

 

Een dergelijk systeemdenken leidt tot tunnelvisie, wat resulteert in een 

heksenjacht, waarbij men overal heksen op bezemstelen door de lucht 

ziet vliegen. Een rechercheur van de politie vertelde mij dat hij tijdens 

vakanties weinig echt rust heeft, want overal ziet hij boeven, zelfs waar 

ze niet zijn.  De gemeente Putten is jarenlang bezig geweest om illegale 

bewoning op campings tegen te gaan. Vandaar dat dhr Franken als 

opsporingsambtenaar van de gemeente Putten toen hij onze schaftketen 

zag staan, op zijn netvlies een natuur-camping zag verrijzen en dat 

prompt rapporteerde aan zijn superieuren. 

Nu wil het toeval dat wethouder Ard Kleijer  bij mij tot tweemaal toe een 

dwergpincherpub voor zijn kinderen heeft gekocht een aantal jaren 

geleden. Dit vernam ik pas verleden week dat hij dat was die met zijn 

gezin bij ons is geweest. Hij kent ons en heeft gezien hoe zorgzaam en 

liefdevol wij met dieren omgaan als echte natuurliefhebbers. En zouden 

wij er in ons bos dan een potje van maken?   

Een aantal weken terug had ik gevraagd aan dhr Kleijer om een gesprek, 

waarop wij niets hoorden.  Pas na een herhaald verzoek aan hem volgde  
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een antwoord, zoals hierboven afgedrukt. Als wethouder verwijst hij naar 

de burgemeester. Wij hadden afgesproken met dhr Vooren dat wij best 

met de burgemeester wilden praten, maar dan alleen over vergoeding van 

het ons aangedane leed en onrecht. Al met al is het ons duidelijk dat de 

gemeente Putten zich tegenover ons als oprichters van de stichting Natuur 

Getrouw en van de Veluwse-Israel-Vrijstaat in een lastige positie heeft 

gemanoeuvreerd. Wij worden gezien als opstandige rebellen. Maar, wij 

hebben nimmer geweld gebruikt, geen scheldwoorden of lastertaal geuit, 

geen eieren, tomaten of stenen gegooid, zelfs niet toen onze 

eigendommen voor onze ogen werden afgevoerd en ons met noeste ijver 

ontstane bouwwerk in puin werd geramd. Wij hebben slechts de 

gemeente Putten een spiegel voorgehouden, de Goddelijke Wet getoond 

ter zelfreflexie, hetwelk tot nog toe slechts frustrerende reacties 

veroorzaakte. Wij zijn uitgemaakt voor fantasten en leugenaars, maar op 

de vraag onzerzijds om die leugens eens op te schrijven ontvingen wij 

geen antwoord.  
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Figuur 1 De kikkerpoel 

 

 
Figuur 2de toegangshekken 
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Figuur 3 de insektenhotels 
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Figuur 4 De waterbron 

 

 
 

Zijn deze nestkasten soms ook ‘gebouwen’ volgens de wabowet ?  
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Figuur 5 De schaftketen 

 
 

Figuur 6 de bruggetjes 
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Figuur 7 Een broer en zus van de Pinchers van Wethouder Ard Kleijer genieten in ons 

bos  

 

Figuur 8 onze trouwe boswachters 
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Stichting Natuur GetrouwStichting Natuur GetrouwStichting Natuur GetrouwStichting Natuur Getrouw    
 

Ridderwal/Pasdijk 3882LR 

per adres Harskamperweg 5  

3774JN 

Kootwijkerbroek      

Bank NL02INGB0006103418 

Tel. 0342441992 

 

Datum 26-01-2016 

Voorstel aan de gemeente Putten zoals vandaag toegezegd tijdens het 

Kort Geding in Zutphen 

 

 

1.  Indien de gemeente Putten aan ons de wetsartikelen kan 

aantonen waaruit onomstotelijk blijkt dat er voor het 

vernieuwen van oude verrotte toegangshekken, het strooien van 

gehakselde houtsnippers op bestaande bospaden, het leggen van 

een simpel boomstammenbruggetje over een greppel, het 
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plaatsen van houten zitbankjes, het reinigen van een bestaande 

kikkerpoel, het plaatsen van mobiele schaftketen voor schaft en 

schuiling tijdens boswerkzaamheden en het maken van een 

kleine zandverhoging in strijd zijn met deze wetsartikelen, en 

de gemeente deswege terecht daarvoor dwangsommen zou 

hebben geëist, zijn wij in principe bereid die dwangsommen te 

voldoen. Indien de gemeente geen steekhoudende bewijzen 

daarvoor kan geven, achten wij het terecht de handelswijze der 

gemeente te typeren met de woorden van wethouder Ard 

Kleijer als zijnde een Heksenjacht. Wij achten het terecht 

alsdan erop te wijzen dat mensen, en zeker christenen, op deze 

wijze niet met elkaars welzijn om mogen springen. Ervan 

uitgaand dat er alsdan van beide zijden fouten en daaruit 

voortvloeiende kosten zijn gemaakt achten wij het redelijk om 

elk tot onszelf in te keren en onze fouten te erkennen én ervan 

van te leren, en elk de kosten te dragen die daaruit 

voortkwamen. Wij zijn bereid de aanklacht die loopt en per 

aangetekende post is verzonden naar het Internationaal 

Gerechtshof in Den Haag in te trekken, en om de lopende 

claims in te trekken. 

2. Wij zullen in het vervolg geen nieuwe bouwwerken waarvoor 

uitdrukkelijk een omgevingsvergunning vereist is plaatsen 

indien daar geen vergunning voor is afgegeven en ons zolang er 

geen volledige erkenning is van de Veluwse Israel Vrijstaat 

houden aan de geldende plaatselijke/landelijke regels. Er komt 

beslist geen camping of iets dergelijks, aangezien wij veel te 

zuinig zijn op de nog overgebleven natuur, zie onze website: 

www.parelsvandeveluwe.nl/    

3.  Wij bieden nogmaals ons bos te koop aan aan de gemeente 

Putten voor 40.000,-- euro minder dan het vorige aanbod van 

160.000,-- euro, dus voor 120.000,- euro.  Om de 

dwangsommen over een termijn van 15 jaren af te betalen, wat 

een voorstel van dhr Vooren juridisch controller van de 

gemeente Putten was, zou voor ons impliceren dat wij de 

vermeende Heksenjacht der gemeente zouden onderschrijven, 

wat de gemeente zou stimuleren deze Heksenjacht voort te 

zetten. En dat willen wij en alle burgers van Putten juist 
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voorkomen. Immers de ons opgelegde dwangsommen betreffen 

belachelijke zaken, waarover de rechter in Zutphen toen wij 

haar de foto’s ervan lieten zien moest glimlachen. Welke 

gemeente haalt het nu in haar hoofd om voor een simpel 

bruggetje over een greppel, over snippers op paadjes, over een 

heuveltje, over vernieuwing van verrotte ingangshekken, over 

het renoveren van een bestaande kikkerpoel waarvoor in de 

provincie Gelderland géén vergunning vereist is, en over 

schaftketen die volgens de arbowet verplicht zijn bij 

boswerkzaamheden zulke extreem hoge dwangsommen op te 

leggen, en die dan later ook nog eens te willen innen via een 

executieveiling? Dit wijst duidelijk op een soort 

wederrechtelijke onteigening zoals in de Bijbel door koning 

Achab en Izebel werd gedaan tegenover Naboth, waarop de 

profeet Elia hen een verschrikkelijk oordeel aanzegde, wat ook 

uitgekomen is, zie onze brochure no.925. De gemeente Putten 

wil de geschiedenisboeken toch niet ingaan als handelend gelijk 

aan koning Achab? 

4. Wij kunnen, dan wel mogen niet het eerste hypotheekrecht 

overdragen van dhr K. Moes, de geldverstrekker, die 

momenteel in Bahrein zit bij een zoon die vanwege een zeer 

ernstig auto-ongeluk in levensgevaar verkeert. 

 

   Namens stichting Natuur Getrouw 

   P.F. van der Meer sr en P.F. van der Meer jr. 
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