Z.M. Koning Willem-Alexander
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK DEN HAAG
HOLANDA
Kenmerk: REK 2014000521
Pinoso 22 april 2014
Majesteit,
Op 21 oktober 2013 en 17 februari 2014 heb ik U brieven geschreven waarin ik U om hulp
heb gevraagd. Diep teleurgesteld, over de inhoud, heb ik op 13 november 2013 en op 18
maart 2014 van uw kabinet antwoord mogen ontvangen. U zou niets voor mij kunnen doen,
ondanks dat U weet hoe slecht en corrupt ik ben behandeld door de Rechtsmacht, bij
diverse Gerechtshoven en het Openbaar Ministerie. Er is een structuur ontstaan en het komt
ook regelmatig voor in het civiel recht evenals in het strafrecht.
Bij Uw inhuldiging heb ik U horen en zien zeggen dat U Koning wil zijn voor alle
Nederlanders. Vervolgens zei U de grondwet, waarin staat dat iedereen gelijk moet worden
behandeld, artikel 1,met al Uw macht die U heeft zal handhaven. Daarna legt U daarop de
eed af. Het heeft nogal een betekenis om God aan te roepen als Uw getuige.
Opmerkingen wil ik toch maken:
1. Boven elke gerechtelijke uitspraak staat “In Naam Des Konings” Voor de burger
impliceert dat dat U instemt met de uitspraak.
2. Bovenstaand houd in dat U ongecontroleerd instemt ook al is er corrupt recht
gesproken. Bij wijze van spreken ligt bij elk gerecht een blanco en getekend
checkboek van U waarin rechters vrij kunnen grabbelen om op de uitspraak te
plakken. U begrijpt dat dit beeldspraak is, maar het komt daar wel op neer.
3. Het is onbegrijpelijk dat U toestaat dat “In Naam Des Konings” prijkt op een
document zijnde een uitspraak of arrest dat duidelijk aantoonbaar door corrupt
gedrag van Rechters is samengesteld. Ik en vele met mij krijgen daar een zeer
onbehaaglijk gevoel bij.
4. Dat U een Koning wil zijn voor alle Nederlanders daar twijfel ik over. Helaas, ik wil U
niet beledigen, maar mijn zintuigen nemen waar wat ik schrijf.
Uw speciale aandacht vraag ik voor;
Openlijk op mijn website heb ik Rechters van diverse Gerechten tot en met de Hoge Raad
der Nederlanden en een aantal Officieren van Justitie gezamenlijk een criminele organisatie
genoemd. Elk afzonderlijk persoon is dus een crimineel. Ze hebben n.l. willens en wetens
valse beslissingen genomen en daardoor mijn leven verpest. Er is dus niet per ongeluk een
beoordelingsfout gemaakt. Dit alles door personen die onder ede/belofte hebben verklaard
integer hun werk te doen. Deze mensen zijn niet integer.

Wat blijkt; Ware het niet een serieuze aangelegenheid dan kan men er om lachen. Per 1 april
2014 is in elk gerecht een integriteitambtenaar aangesteld. Het lijkt een lugubere grap.
Waar ik deze personen van beschuldig is nogal wat. Er zijn maar twee mogelijkheden:
1. Ik heb terecht deze mensen beschuldigd. Dan moet tenminste gecorrigeerd worden
wat mij is aangedaan.
2. Ik beschuldig deze mensen vals. Dan moet ik vervolgd worden door het Openbaar
Ministerie
Ondanks Uw voorgaande berichten vraag ik U nogmaals om hulp.
1. Ten eerste omdat ik gelijkwaardig en eerlijk wil worden behandeld
(Grondwet, artikel 1).
2. Ten tweede omdat ik wil dat achteraf niet gezegd kan worden dat U niets wist van
mijn belevenissen.
Graag wil ik U bij voorbaat danken.
Met vriendelijke Groet en Hoogachting,
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