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Pinoso, 10 februari 2014.
Geachte Heer, Mevrouw,
De brief van 13 december 2013 heb ik ontvangen, dan wel op een erg laat tijdstip.
Vandaar dat ik pas nu reageer.
Het stelde mij teleur dat U enkel wat algemene zaken beschrijft. Nooit wil men ingaan op de
werkelijke feiten zoals ik die beschrijf op mijn website: www.rechtmachtmisbruik.com
Zoals, hoe het is gegaan in de art. 12 procedure van Het Wetboek van Strafvordering waar ik
verzoek de oplichters te vervolgen. Verder de verklaringen van mijn advocaat over het
verloop van het recht. Ik vraag U, reageer daar eens serieus op.
In de derde alinea schrijft U “Er wordt alom in het rijk rechtgesproken in Naam des Konings”.
Was dat maar waar. Wat rechters veelal doen draagt die lading niet van “Recht Spreken”.
Als men het “In Naam des Konings”slechts wil gebruiken om te imponeren en/of de
rechtzoekende op de mouw te spelden dat er recht is gesproken, dat geeft het niveau van
integriteit aan van de overheid. Ook dit zou/zal de Koning (moeten) weten.
Duidelijk en beknopt heb ik op mijn website uiteengezet onder “De kern van de zaak” hoe
het is verlopen bij het Openbaar Ministerie en de Rechtsmacht. Ik heb het een criminelen
organisatie genoemd en daarin volhard ik.
Een goed standpunt van de Overheid is, dat de burger geen eigen rechter mag spelen. Dat is
waar als men recht kan krijgen via de rechtsmacht. En daar wringt de schoen.
Als iemand rare dingen doet zoals b.v. Tristan van der Vlis, omdat hij/zij geestelijk ziek is
gemaakt door de Overheid. Dan in ene wast men, bij de Overheid, de handen in onschuld en
komen in de geleide media publicaties die niets met de achtergronden te maken hebben.
“Het was slechts een geestelijk gestoorde”vermeld men.

Ik verzoek U nogmaals tot inkeer te komen en alsnog zorg te dragen dat mij recht wordt
gedaan.
Vertrouwende van U nader te mogen vernemen, verblijf ik,
Met Vriendelijke Groet,
H.C. Klomp
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