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L.S.

Hierbij stel ik u (in naam van de politieke partij waar u deel van uit 
maakt) in kennis van mijn Soevereiniteit en de 
Onafhankelijkheidsverklaring van de Staat der iLusilanden.

Alle bijgesloten documenten zijn zoals ze verstuurd zijn naar uw 
staatshoofd (a.k.a. de Koningin der Nederlanden), waarmee zij en de Staat 
der Nederlanden akkoord zijn gegaan d.m.v. stilzwijgen. Ook de 
voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer zijn hiervan op de hoogte 
gebracht.

Ik verwacht dat u het bestuur en de leden van uw politieke partij 
hiervan op de hoogte brengt!

*LET OP: dit betreft een kennisgeving, een antwoord van uw zijde is 
ongewenst!*

----

Indien u zichzelf afvraagt waarom een mens zo ver zou willen gaan om af 
te zien van het recht op staatsburgerschap, dan wil ik u erop wijzen dat 
het o.a. uw daden zijn geweest die daartoe hebben geleid ... en die ook 
voor velen naast mij daartoe heeft geleid en/of zal leiden!

Het is mij duidelijk dat de Nederlandse politiek haar eigen 
faillissement heeft getekend door als deelnemers aan Eerste en Tweede 
Kamer van de Staat der Nederlanden de mensenrechten met voeten te 
treden, de Staat der Nederlanden te verkwanselen o.a. door haar te 
binden aan de EU bijvoorbeeld d.m.v. het verdrag van Lissabon (ondanks 
dat 'het volk' duidelijk had aangegeven niets met een Europese Grondwet 
van doen te willen hebben), het financiële systeem ten gronde te richten 
door de bankiers te geven wat ze willen en 'het volk' hier in drievoud 
voor te laten betalen, de gezondheid van de mens ondergeschikt te achten 
aan de belangen van de medicijnenindustrie, Criminelen in uw organisaties 
en in 'de Overheid' toe te laten en te tolereren (zoals bijvoorbeeld 
Demmink), onrechtmatige oorlogen te voeren/steunen tegen onschuldige 
volken, et cetera.

Ik zelf wens niet geïdentificeerd te worden met zo een crimineel ogende 
'club' en heb mij mede daarom ervan gedistantieerd.

Het moge ook duidelijk zijn dat wij, Soevereine Mensen van Vlees en 
Bloed, goed op de hoogte zijn van het gemene spel dat met de mens 
gespeeld wordt ... en wij zullen eenieder die z'n steentje heeft 



bijgedragen aan het met voeten treden van de mensenrechten hoofdelijk 
aansprakelijk stellen en houden. Het zou mij dan ook niks verbazen als 
Milosevic en Co. Binnen afzienbare tijd nog wat van hun Nederlandse 
collega's mogen verwelkomen!

Ik raad eenieder deel uitmakend van uw partij om op zoek te gaan naar het 
pad van het licht, het volk van uw eigen wandaden op de hoogte te 
brengen en om vergiffenis te vragen ... dat is namelijk uw enige kans om 
aan de wereldwijde 'bijltjesdag' te ontkomen die er met rasse schreden 
aan zit te komen a.g.v. uw eigen acties en het open gaan van de beerput.
*Laten we echter hopen dat als 'bijltjesdag' hier is, dat de mens het in 
z'n hart kan vinden u allen te vergeven!
*
---

Zonder oneerbiedigheid, kwade wil of frivoliteit. Alle Rechten 
voorbehouden. Zonder belofte of overeenkomst. Fouten en wijzigingen 
voorbehouden.
**
-- 


