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Gemeente Brummen  
College B&W, gemeenteraad       
Engelenburgerlaan 31 
6971 BV Brummen 
 
 

Brummen, 15-04-2013 
 
  
 
Betreft: Ontwikkelingsplan ‘Groen(te) Brummen’ – grondclaim 
Bijlage 1 stuks, 2 pagina’s: overzicht groenstroken. 
 
 
Geachte burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Brummen, 
 
Graag Uw volledige aandacht voor het volgende daar deze brief/claim informatie bevat die 
ingaat tegen alles wat U geleerd is of weet… 
 
Voordat U deze brief/claim gaat lezen, wil ondergetekende U op de hoogte stellen van zijn 
status als ‘Soeverein Mens van Vlees en Bloed’. Dat houdt in dat U met een ‘Vrij Mens’ te 
maken heeft en niet met een ‘Staatsburger’. U heeft in deze met een MENS te maken en niet 
met een (Natuurlijk) PERSOON die de overheid op basis van de geboorteakte van 
ondergetekende onrechtmatig en zonder toestemming heeft gecreëerd. Dat houdt onder 
andere in dat de Nederlandse wetgeving niet van toepassing is op ondergetekende, hoe 
vreemd het U wellicht in Uw oren moge klinken. Dat U het weet. Meer informatie over de 
Soevereine Mens, hoe de overheid fraudeert en hoe je naam/eigendommen (terug) kunt 
claimen, zijn te vinden op: www.ikclaimmijnnaam.nl of www.destroman.nl  
 
 
Project ‘Groen(te) Brummen’: 
Nu U begrijpt met wie U te maken heeft, wil ondergetekende U verblijden met het 
ontwikkelingsplan ‘Groen(te) Brummen’ dat is samengesteld ten behoeve van de rechtmatige 
eigenaren van Brummen, de inwoners van Brummen. De bedoeling van dit ontwikkelingsplan 
is om de diverse groenstroken/plantsoenen van de gemeente Brummen om te vormen in 
diverse ‘Gemeenschapstuinen’, want zeg eens eerlijk: als U als gemeente mensen naar een 
voedselbank stuurt, dan worden de mensen daar niet veel wijzer, een eigen groentetuin voor 
de deur wel. Vandaar: ‘Groen(te) Brummen – gezond eten uit eigen straat’.  
 
 
‘Geef een man geen vis, maar een vishengel…’ 
- Oud Chinees spreekwoord 
 
 
Of, om de situatie op Brummen te betrekken: 
 
 
‘Geef mensen in Brummen geen voedselbank, maar een eigen groentetuin voor de deur…’ 
-  Robert; Boerman 

 
 

 

http://www.ikclaimmijnnaam.nl/
http://www.destroman.nl/
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Voordelen: 
Het ontwikkelingsplan ‘Groen(te) Brummen’ heeft vele voordelen voor de mens, natuur en 
gemeente waarvan er hieronder enkele opgenoemd worden: 
 
 

• Gemeentelijke kosten dalen (nihil) 
• Parken op zakformaat  
• Lichaamsbeweging  
• Verbeterde diëten  
• Voedselproductie  
• Gezond eten ipv supermarkt rommel 
• Het stedelijke ecosysteem  
• Jeugdeducatie  
• Culturele kansen  
• De therapeutische werking van tuinen  
• Criminaliteitspreventie  

 
 
Deze vele voordelen van dit unieke plan zijn legio en in het buitenland is reeds langere tijd 
ervaring met soortgelijke projecten als  ‘Groen(te) Brummen’. In Philadelphia nam het aantal 
inbraken en diefstallen af met 90 procent, nadat de politie bewoners hielp om leegstaande 
kavels op te ruimen en er tuinen aan te planten. Heel voorzichtig beginnen dergelijke 
initiatieven door de sijpelen naar Nederland waar er diverse steden zijn die dit voorbeeld doen 
volgen (www.transitiontowns.nl). Nu Brummen nog, want uitsluitend voordelen voor mens, 
natuur en gemeente. Wie wil dat nu niet? Vandaar: ‘Groen(te) Brummen’.  
 
 
Ontwikkeling Groen(te) Brummen: 
Project ‘Groen(te) Brummen’ kan volgens ondergetekende slechts op twee manieren tot stand 
komen, te weten: 
 
 

1- Een vrijwillige medewerking van de Gemeente Brummen die de diverse stukken grond 
belangeloos beschikbaar stelt aan de bewoners van Brummen waarna de grond wordt 
overgedragen en daarmee in beheer wordt genomen door ‘Stichting het Anker’. 

 
 

2- Vanzelfsprekend gaat ondertekenende uit van punt 1, echter indien de Gemeente 
Brummen niet vrijwillig mee wil werken, dan worden bij deze de diverse stukken grond 
officiële geclaimd waarna de Gemeente Brummen geen ‘eigenaar’/gebruiker meer van 
de grond is. Deze claim zal geschieden op basis van artikel 18 van de ‘Verklaring van 
Begrip en Intentie’ die op 20 februari 2012 aangetekend aan uw werkgever en 
staatshoofd ‘koningin’ Beatrix, paleis Noordeinde in Den Haag verzonden. Tegen geen 
der Verklaringen is door het Staatshoofd (Uw werkgever) binnen de door de wet 
gestelde termijn van 6 weken geen bezwaar, verzet of een tegenclaim ingediend, met 
als gevolg dat deze Verklaringen met ingang van 02-04-2012 rechtsgeldig geworden 
zijn.  

 
 
Artikel 18 uit de ‘Verklaring van Begrip en Intentie’ luidt:  
‘Het recht om gebruik te mogen en kunnen maken van een onbewoond stuk land, dat ik in 
grootte en plaats geschikt acht voor mijn gebruik en dat gesitueerd is binnen het geografische 
gebied dat thans bekend staat als het Koninkrijk der Nederlanden’. 
 
 
 
 
 

http://www.transitiontowns.nl/
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Samenwerken: 
Vanzelfsprekend gaat ondergetekende er vanuit dat U als burgemeester, wethouders en 
raadsleden van de Gemeente Brummen in al Uw wijsheid zult besluiten om geheel vrijwillig 
aan dit project mee te werken en afstand te doen van de genoemde stukken grond (zie 
bijlage). Indien dit het geval is dan ziet ondergetekende af van de eerder genoemde 
grondclaim met als gevolg dat dit enorm veel juridische ellende zal besparen waar zowel de 
Gemeente Brummen als ondergetekende niet op zitten te wachten. Mocht U om een of andere 
reden niet vrijwillig mee willen werken, dan zal met ingang van 01-05-2013 aan artikel 18 
uitvoering gegeven met het claimen van enkele stukken grond/groenstroken binnen het dorp 
Brummen waarvan de data is bijgevoegd (zie bijlage). Het beheer over deze locatie is in door 
het Staatshoofd toegewezen aan de gemeente Brummen. Om die reden wordt de claim aan U 
bekend gemaakt met een afschrift naar het Staatshoofd.  
 
 
Soevereiniteitsverklaring: 
Voor alle volledigheid wordt hierbij nog gewezen op het feit dat in de aan Uw werkgever 
‘koningin’ Beatrix bedoelde soevereiniteitsverklaringen gerefereerd en verwezen wordt naar 
het ‘Handvest van de Aarde’, waaraan ondergetekende zich nadrukkelijk wenst te 
conformeren. De geclaimde stukken grond zijn vanaf 01-05-2013 ‘eigendom’ van 
ondergetekende, echter, zullen deze per 01-05-2013 in gebruik terug gegeven worden aan de 
rechtmatige eigenaren, dat wil zeggen: de inwoners/mensen van Brummen. De geclaimde 
grond zal worden beheerd door de in Brummen gevestigde stichting ‘Het Anker’. Verder zullen 
– zoals eerder vermeld - de geclaimde stukken grond worden ingericht als 
‘Gemeenschapstuinen’ want waarom zoveel ‘Groen’ in Brummen als er ‘Groente’ kan staan.  
 
 
Als er een schaap over de dam is… 
Ter informatie wil ondergetekende U wijzen op het feit dat op dit moment – april 2013 - al 
meer dan 360 ‘Verklaringen van Begrip en Intentie’ aan het Staatshoofd verzonden zijn zonder 
dat er door haar bezwaar aangetekend is binnen de gestelde termijnen. Daarnaast zijn nog 
eens 1000 mensen in Nederland bezig met de procedure om hun naam te claimen en daarmee 
de MENS (van vlees en bloed) los te koppelen van de PERSOON (= juridische entiteit die men 
in feite niet is). Deze wereldwijde beweging (ook wel ‘Freeman on the Land’ genoemd) groeit 
met de dag en is niet meer te stoppen. Vandaar dat de lokale en landelijke overheid in de 
toekomst mogelijk vaker te maken gaat krijgen met soevereine mensen die hun rechten en 
land terug gaan claimen. Vanzelfsprekend zal het ieders belang dienen als dit niet als ‘fait 
accompli’ geschiedt, maar in goed overleg met alle betrokken partijen. Zo ook het plan 
‘Groen(te) Brummen’. De vraag tot medewerking is bij U neergelegd, aan U de keus wat we nu 
verder gaan doen: de start tot een Nieuw Brummen of tot een ellenlange procedure waar U 
uiteindelijk het onderspit zult delven wegens de soevereiniteitsverklaring die ondergetekende 
met Uw werkgever, hare majesteit Koningin Beatrix is overeengekomen. Ondergetekende 
nodigt U als Burgemeester, wethouders en raadsleden van harte uit om mee te werken aan dit 
voor Brummen unieke plan ‘Groen(te) Brummen – gezond eten uit eigen straat’.  
 
 
 
Aarde in bruikleen … 
En last but not least wil ondergetekende U opmerkzaam maken op de problemen die 
momenteel wereldwijd gaande zijn. Steeds meer mensen krijgen in de gaten hoe men door 
overheid en banken is uitgekleed en opgelicht. Het huidige systeem staat op het punt van 
instorten. De koek is op. Dat de huidig crises grote overeenkomsten heeft met die van 1929, 
moge geen verrassing zijn daar dezelfde hoofdrolspelers als destijds – onder andere J.P 
Morgan Chase en andere banken - trekken anno 2013 achter de schermen nog steeds aan de 
touwtjes met alle rampzalige gevolgen van dien. En zodra een systeem op instorten staat, is 
het beter om het systeem eigenhandig te laten crashen dan afwachten wat er gebeuren gaat 
want dan is de schade vele malen groter en pijlijker. Het is de hoogste tijd om de zaken 
anders aan te gaan pakken, althans willen wij onze kinderen een eerlijke en schone toekomst 
geven.  
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Natuurvolken en ondergetekende zijn van mening dat de aarde niet geclaimd of in eigendom 
genomen kan worden. Wij mensen hebben de aarde in bruikleen gekregen voor de tijd dat we 
hier verblijven, niet in eigendom en al helemaal niet ter vernietiging. De Gemeente Brummen 
heeft de genoemde stukken grond in bruikleen van/voor de gemeenschap, de mensen van 
Brummen. Want daar is het dorp (en het land) in feite van: van de inwoners, de mensen die er 
wonen. Vandaar ‘Groen(te) Brummen’. Een mes dat aan vele kanten snijd, vooral aan de kant 
van bewustwording, samenwerken en gezond leven met respect voor de natuur, omgeving en 
elkaar. 
 
Graag stelt ondergetekende zijn kennis en informatie beschikbaar aan eenieder die daar 
gebruik van wil maken om daarmee SAMEN een Nieuw Nederland neer te zetten. De grote 
vraag die ondergetekende aan U, de MENS achter de politicus, wil stellen is of U de moed heeft 
om vanuit Brummen de broodnodige verandering in te voeren voor mens, natuur en 
gemeenschap? Graag Uw reactie. 
 
 
‘Zelf groente kweken is net zoiets als je eigen geld drukken…’ 
 
 
Met vriendelijke, soevereine groet en respect, 
 
 
 
 
 
 
 
Ondergetekende, gekend als Robert Johan; van de familie Boerman, geboren op 15-04-1963 in 
Dieren en levende als vrij en soeverein mens van vlees en bloed op het vaste land bij de gratie 
Gods, crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur van de copyright 
naam, claim de naam en handtekening: © ROBERT JOHAN BOERMAN en/of elke afgeleidde 
daarvan, alle rechten voorbehouden.  
 
 
Robert; van de familie Boerman, 
In care of Postbus 3, Non Domestic 
Brummen, Gelderland, Nederland [6970AA] 
Real Land Europe 
 

 
 
 
Meer informatie is te vinden op www.groentebrummen.nl en als U nog vragen heeft, dan 
verneemt ondergetekende dat graag van U. 
 

 
 
www.groentebrummen.nl
www.robertboerman.nl
www.farmerman.nl
www.ikclaimmijnnaam.nl   

http://www.groentebrummen.nl/
http://www.groentebrummen.nl/
http://www.robertboerman.nl/
http://www.farmerman.nl/
http://www.ikclaimmijnnaam.nl/
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Overzicht: 
 
Hieronder enkele stukken grond/groenstroken die in aanmerking komen voor het project 
‘Groen(te) Brummen’. Mogelijk dat er in de toekomst meerdere stroken in aanmerking komen, 
echter dat is aan de inwoners van Brummen. 
 
• Grasveld Maarten Munnikplein:  52.088341,6.160777 -     912,80 m²   
• Grasveld Patrijsstraat:    52.092408,6.163393  -  3765,06 m²    
• Grasveld Dr de Visserstraat:   52.096152,6.154649 -   4038,84 m²     
• Grasveld Van Hogendorpstraat:  52.094207,6.156483 -   3261,62 m² + 2942,87 m²    
• Groenstrook Troelstralaan:   52.095315,6.155346 -   1175,80 m² + 647,78 m²   
• Grasveld Burgemeester Dekkerstraat: 52.089092,6.15346 -     2844,68 m²    
• Gemeenschapsgrond Elzenbos:  52.100469,6.16024 -  199274,84 m²   
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