Z.M. Koning Willem-Alexander
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK DEN HAAG
HOLANDA

Pinoso, 17 februari 2014.

Uw Kenmerk: REK 13.002227

Majesteit,
Op 13 November 2013 mocht ik van U een bericht ontvangen, met de mededeling, dat mijn
brief van 21 Oktober 2013 is doorgeleid aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Daarvoor
dank ik U Hartelijk.
Het is gebleken dat Uw doorgeleiding van mijn brief geen enkel gunstig effect heeft gehad.
Van het Ministerie ontving ik een brief van d.d. 13 december 2013. Op het onrecht wat heeft
plaatsgehad bij het Openbaar Ministerie en de rechtsmacht reageert men niet. Heel triest
maar deze mensen kunnen niet eerlijk met macht omgaan, men misbruikt de macht
waardoor de maatschappij steeds verder verloederd. Het is te duidelijk wat voor onrecht
hier plaatsvindt.
Graag wil ik respect hebben, maar diegene moet het wel waardig zijn en verdienen anders
zal het bij de meeste mensen omslaan in het tegenovergestelde. Bij vele is het respect al
volledig verdwenen en is de haat ingetreden.

Het moet Uwe Majesteit nu duidelijk zijn wat ik heb ervaren bij het Openbaar Ministerie en
de Rechtsmacht. Het verdiend de schoonheidsprijs niet, dit is heel zacht uitgedrukt.
Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud van de brief van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie d.d. 13 december 2013.

Uw naam zou enkel nog als symbool gebruikt worden, maar dat men Uw naam gebruikt mag
niet zijn om te imponeren, zand in de ogen strooien of iets op de mouw te spelden bij de
rechtzoekende. Dat is van een zeer laag allooi. Het Openbaar Ministerie en de Rechtsmacht
nemen soms zeer discutabele besluiten als een burger of andere zich niet aan de wet
houden, dus overtreden, waardoor de rechtzoekende groot nadeel wordt aangedaan.
Er mag dan toch zeker verwacht worden dat deze instanties, de Rechtsmacht en het
Openbaar Ministerie zich aan de wet houden. Dat is hier heel duidelijk niet gebeurd.
Bij deze brief sluit ik de onder weergeven brieven van belang bij.

Bij aanvang van Uw Koningschap heb ik U horen en zien zeggen dat U de Grondwet met al
Uw macht en inzet zal handhaven.
Het is daarom dat ik U nogmaals om hulp vraag en om in dit geval ook de Grondwet te
handhaven.
Dat ik in deze brief erg direct en onomwonden mijn hart lucht heeft te maken met wat heeft
plaats gehad. Bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie is gewerkt zonder enige vorm van
integriteit.

Met de Meeste Hoogachting en Vriendelijke Groet verblijf ik,

H.C. Klomp
Apartado 216
03650 PINOSO (ALICANTE)
SPANJE

Bijlage: 1. Brief van Ministerie van Veiligheid en Justitie d.d. 13 december 2013
2. Brief aan Ministerie van veiligheid en Justitie d.d. 10 februari 2014

