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Geachte professoren Soons, C. Ryngaert en Buyse,
Mijn zoon en ik hebben vorig jaar een eigen vrijstaat opgericht die wij de Veluwse Israel
Vrijstaat genoemd hebben. De vrijstaat is gelegen in de Gemeente Putten in de Nederlandse
Staat. Wij hebben deze staat via een bepaald traject opgericht. Nu is onze vraag of jullie dit
traject eens wilt doornemen en kijken of onze vrijstaat op een legale wijze tot stand gekomen
is. Ik heb wel techniek en theologie/filosofie gestudeerd, en een weinigje rechten, maar dit is
toch geen alledaagse kost volgens collega prof. mr. Kummeling, en anderen die ik alreeds
geraadpleegd heb. Zij verwezen ons door naar uw deskundigheid op dit gebied.
Wij hebben aan de volgende eisen voldaan:
Volgens een rapport van de Groningse Universiteit en diverse encyclopedieën moet een
vrijstaat voldoen aan de volgende zaken:
a) een eigen grondgebied
b) een eigen overheid
c) een permanente bevolking
d) is geheel onafhankelijk
e) ze erkent de grenzen van andere staten
Verdrag van Montevideo:
Article 1
The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a
permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into
relations with the other states.
Wij hebben een oprichtingsakte opgesteld (zie bijlage) en deze laten registreren bij een
notaris. Vervolgens hebben wij een kopie van deze akte aangetekend verstuurd naar de
Nederlandse Staat alsmede naar de Gemeente Putten. Volgens de geldende normen hebben zij
dan zes weken de tijd om te reageren / bezwaar te maken. Dit hebben zij beiden niet gedaan.
Daardoor is de Veluwse Israel Vrijstaat een feit geworden. Wij het Kabinet van de koning en
de gemeente Putten daarna een bedankbrief gestuurd voor het stilzwijgend toestemmen van de
Veluwse Israel Vrijstaat.
De Gemeente Putten heeft vanaf die tijd al ruim 20 brieven verstuurd, gericht aan de Veluwse
Israel Vrijstaat. Ook de verzekeringsmaatschappij van de Gemeente Putten heeft ons twee
brieven gestuurd die gericht waren aan de Veluwse Israel Vrijstaat.

Wij hebben, na de zes weken reageer tijd, een auditorium gebouwd met als doel om er
samenkomsten, vergaderingen, religieuze diensten e.d. in te kunnen houden. Ook hadden wij
een loofhut van strobalen gemaakt om erin het Loofhuttenfeest te vieren.
Dit was tegen de wil van de Gemeente Putten die vervolgens op 21-12-2013 met bruut geweld
de hiervoor genoemde objecten van ons terrein verwijderd hebben omdat deze er volgens de
Nederlandse wetgeving illegaal geplaatst zouden zijn. Hiertegen hebben wij bezwaar
ingediend en enkele schadeclaims omdat wij van mening zijn dat wij niets meer van doen
hebben met de Nederlandse wetgeving als vrijstaat.
Nu zijn wij bezig de schadeclaims te innen en zouden graag meer bewijzen hebben van
legaliteit of rechtmatigheid van de Veluwse Israel Vrijstaat door deskundigen op dit gebied.
Wij hopen dan ook dat jullie over dit toch wel heikele vraagstuk jullie gedachten wilt laten
gaan en ons dat wilt laten weten.

Met vriendelijke groet en hoogachting,
Pieter van der Meer Sr

Dit is de oprichtingsacte die onze vriend notaris M. Pool geregistreerd heeft, zie foto:

De Veluwse Israël-vrijstaat
De Veluwse Vrijstaat is een soevereine dwergstaat binnen een reeds bestaande staat, net als
het Vaticaan, the City of London, Liechtenstein, Andorra, Malta, Singapore, Monaco, San
Marino, Hongkong, Macau, Jersey, etc.
De Veluwse Vrijstaat voldoet aan de eisen om een soevereine staat te zijn, en bezit:
a) een eigen grondgebied
b) een eigen overheid
c) een permanente bevolking
d) is geheel onafhankelijk
e) ze erkent de grenzen van andere staten
Als overheid van deze Veluwse Israël-vrijstaat hebben wij het Goddelijk recht om bij de
Gratie Gods te regeren en een politieke entiteit te vormen om onze macht uit te oefenen. Dit
betekent dat een andere staat niet het recht heeft -dus o.a. de Nederlandse Overheid en de
gemeente Putten- zich te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van onze vrijstaat,
en dat zij zich onthoudt van agressie tegen onze soevereine vrijstaat. Staten zijn immers
gelijkwaardig voor het internationale recht
De Veluwse Israël-vrijstaat is opgericht op 06-06-2013 door de soevereine mensen van
vlees en bloed Pieter Frank Senior en Junior; van de familie Van der Meer, en is gelegen
in midden-Nederland, gemeente Putten aan de Pasdijk, hoek Ridderwal, en is 3 hectare
groot, en 40 are en 85 centiare. Nederlands kadestraal Sectie H, nummer 2320,

De stichting Natuur Getrouw gevestigd te Kootwijkerbroek aan de Harskamperweg 5,
3774JN, heeft in eigendom verkregen op 25 juni 2013 het perceel bosgrond aan de Ridderwal
en de Pasdijk te Putten, en heeft daarvan het eigendomsbewijs ontvangen van Notaris M.
Pool te Voorthuizen. De stichting geeft het bosperceel in gebruik aan de Veluwse Israëlvrijstaat voor onbepaalde tijd. De bosgrond is geen gedeeld eigendom, zodat er geen
twee eigenaren tegelijk kunnen bestaan. Niet de staat der Nederlanden, noch de gemeente
Putten zijn rechtmatig eigenaar van het bosperceel Pasdijk te Putten. Het eigendomsrecht
betekent dat de eigenaar mag bepalen wat er met de grond gebeurt. Het eigendomsrecht is een
absoluut recht dat wij tegenover anderen mogen handhaven.
Ondertekend: Pieter Frank Senior en Junior; van de familie Van der Meer

