
	A k t e   v a n   V e r l a t i n g   h e t   B r o e k 	

De bewoners van het Angerlose en Loilse Broek,  ,zijnde het volk daar ter plaatse  ,groeten allen  
,die dit zullen zien of horen voorlezen  en laten weten : 

 
Getroffen zijnde door een Plan voor vier M ,onsterlijke bouwwerken  die men nergens anders heeft 
durven ,inplannen  heeft de Staat der Ned ,erlanden 	en in diens gevolg de Gedeputeerde en Provinciale 
Staten van Gelderland, de bewoners van het Angerlose en Loilse Broek zonder goede onderbouwing 
onderdrukt. Hen daarbij de vier Monsterlijke bouwwerken als dagelijkse kwelling willende nalaten.  
 

,Het is aan ieder bekend dat een vorst  als dienaar van ,God  geacht wordt zijn onderdanen te beschermen 
, ,tegen alle onrecht  overlast en geweld  zoals een herder zijn schapen beschermt. Als een vorst zijn 

plichten n , ,iet nakomt  maar  in plaats van zijn onderdanen te bescherm ,en  hen probeert te onderdrukken,  
,dan is hij geen vorst  maar een tiran. In d ,at geval mogen zijn onderdanen  hem afzweren en een andere 

leider kiezen. 
 
Dit recht hebben de onderdanen te meer als ze hun vorst niet met vreedzame middelen zoals wettelijke 
procedures van zijn tirannieke neigingen hebben kunnen genezen. In dat geval hebben ze geen andere 

,middelen om hun natuurlijke vrijheid  waarvoor men zich met hart en ziel dient in te zett ,en  veilig te 
stellen. Daarvan zijn diverse voorbeelden bekend,  zo ook in Nederland. 
 
Voor het Angerlose en Loilse Broek had de Staat der Nederlanden een Elektriciteitswet afgevaardigd,  
die erin voorziet dat , ,niet de bewoners  noch de gemeente bepaalt wat in hun omgeving gebeurt  maar 
waarmee investeringsbedrijven de alleenheerschappij verkrijgen ten aanzien van Monsterlijke bouwwerken. 
In navolging hebben Gedeputeerde Staten ,zich hiertegen niet verzet  maar valselijk doen weten dat ook 
zij slachtoffer zouden zijn en valselijk reeds te vroeg gesteld dat het Plan best wel kon. Daarbij 
nalatende zelve betere plaatsen voor de Monsterlijke bouwwerken te zoeken. Toen eindelijk onderzoeken 
van de zijde van investeringsbedrijven ,zijn uitgevoerd met hulpe hunner ambtenaren  bleek dat als enige 
resterende goede ordening geldt, dat de vier Monsterlijke bouwwerken slechts laten zien dat het in het 
Angerlose en Loilse Broek hard kan waaien. Ondanks deze gezochte en kwalijke ,motivatie achteraf  
hebben diverse leden van Provinciale Staten reeds voorafgaande aan zienswijze van de bewoners van 
het Angerlose en Loilse Broek verklaard, dat het Plan ma ,ar door moet gaan  gezien hun eigen 
ambities anders vertraagd zouden worden.  
 
Vaststellende dat alle Staten de bewoners van het Angerlose en Loilse Broek geheel in de steek 

,hebben gelaten  bewonersrechten ondergeschikt hebben gemaakt aan Staatse ,eigen doelen  hebben de 
bewoners voornoemd slechts ,hoop op de Raad van State  die laatstelijk de gang van zaken naar recht 
zullen beoordelen. Echter ook deze Raad van State heeft neigingen laten zien om getrouw te zijn aan 
heilige doelen ,van de energietransitie  en de behandeling van omwonenden slechts te zien in iets minder 
waardig Nimby-recht. De bewoners van het Angerlose en Loilse Broek willen daarom reeds 



voorbereid zijn op dat ook de Raad van State het onrecht aangedaan aan de bewoners van geringer 
belang acht dan de heilige Staatse doelen en dat de valselijke middelen daartoe aangewend het recht 
dreigen te ontlopen. Indien alle Staten ,inclusief hun Raad in plaats van haar onderdanen te bescherm ,en  
hen proberen te onderdrukken,  dan is het niet onze Staten,  maar een tiran. In dat geval mogen haar 

,onderdanen  haar afzweren en zelve de vrijheid uitroepen. 
 

==			Declaratie   van   V rijheid ==	

,Wij de mensen hier  zullen per referendum op 1 april 2018 kiezen of wij onder de Staatse 
heerschappij wensen te verblijven of dat wij uitroepen : De Vrijstaat het Angerlose en Loilse 
Broek. Deze zal kortweg “Het Broek” genoemd worden. In “Het Broek” gelden alle wetten en 

,regels van Aarhus  Europa en de Staat der Ne ,derlanden  met uitzondering van de Wet op de 
, ,Ruimtelijke Ordening  de Omgevingswet  en met uitzondering van alle regels en belastingen ten aanzien 

van de heilige Duurzame Energie.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,Die tyranny verdrijven  i ,n haeren boosen moet  
Haer handen niet en wasschen,	in mijn onschuldich bloet. 

Vrijstaat het Angerlose en Loilse 

Broek 


