Aan Z.K.H. Willem Alexander, Koning der Nederlanden
Majesteit,

Op 16 maart werd ons door Uw regering de oorlog verklaard. Zo voelde het voor velen en zo
verwoordde ik het ook in een advertentie in de Volkskrant van 1 mei. Ik denk dat het nu
ernstiger is dan destijds toen dit door een buitenlandse overheerser werd gedaan. Ook nu is
het voor de burger even onvrijwillig als in 1940. Tragisch is dat ook het parlement er mee
accoord ging. Ook ons parlement heeft ons nu de oorlog verklaard.
De regering deed dit op grond van aanwijzingen van dubieuze (want geleid door criminelen)
niet democratisch gekozen organisaties als de WHO (onder aansturing van Bill Gates) , op
basis van niet transparante adviezen van het OMT, gebaseerd op omstreden modellen van
het RIVM.
Door het constante en mateloze overdrijven van de gevaren van het coronavirus, door te
late en/of inadequate behandeling , door het verbieden van empirisch bewezen werkzame
behandeling met HCQ+zink (Dr. Rob Elens, Dr. Didier Raoult, Dr. Zelenko en vele anderen)
en gesteund door de eenzijdige berichtgeving van de media werd de bevolking zo bang
gemaakt dat velen gedwee de vrijheidsbeperkende maatregelen accepteerden waardoor
direkt en indirekt onnoemelijk veel leed en schade werd en nog jarenlang zal worden
toegebracht aan kwetsbaren, werknemers en bedrijven. En dan te bedenken dat er in het
griepseizoen 2017/2018 bijna 2 x zoveel mensen overleden dan thans tot medio juni.
En er werden geen ingrijpende maatregelen getroffen. (12.000 toen, ruim 6000 nu)
Daarom vraag ik U :
Hoe kunt U deze oorlogshandelingen laten gebeuren en zelfs structureel laten voortduren
d.m.v. de Tijdelijke wet Covid-19 die aan de Kamer is voorgelegd? Hoe kunt U dit rijmen met
Uw woorden uit de 4 mei-toespraak : “niet normaal maken wat niet normaal is “ ?
En hoe kunnen wij onze “ vrije en democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen ” als
door het afnemen van onze burgerrechten demonstreren praktisch onmogelijk wordt en bij
pogingen daartoe steeds hardhandig en intimiderend wordt opgetreden tegen brave
burgers? Als U meende wat u op 4 mei zei, dan verzoek ik U dringend de regering tot de orde
te roepen door ondertekening van desbetreffende wet te weigeren en Uw volk het normale
leven terug te geven. Zo niet dan wordt de vrije en democratische Rechtsstaat een
Dictatuur. Dan verklaren wij als volk aan deze regering de oorlog en gaan wij gevolg geven
aan uw oproep onze Rechtsstaat te verdedigen onder het motto :
DE TIRANNIE VERDRIJVEN DIE MIJ MIJN HART DOORWONDT.
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