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Noodwet is springplank naar Selectie 
Z.M. Koning Willem-Alexander 

Paleis Noordeinde

Postbus 30412 
2500 GK Den Haag


Betreft: verzoek met motivatie om de nieuwe noodwet niet te ondertekenen, dan wel als die al 
ondertekend is daar alsnog bij de Raad van State veto over uit te spreken.


Geachte Koning Willem-Alexander,


Zoals u weten kunt is ondergetekende een modern soort Multatuliaan,

Huijskens schrijft niet zoals Havelaar maar is ook een kritisch dwarsdenker,

U zegt een Multatuliaan te zijn,

daarom, bekrachtig die nieuwe wet niet met Uw handtekening of veto die alsnog.


Uw democratie wordt inmiddels goeddeels bemenst door carrière jagers en de Tweede Kamer lijkt 
wel een banen-arena voor het hoger bedrijfsleven. U bent de CEO van Nederland, al snappen 
velen dat niet. U heeft de macht én bent onschendbaar. 


Het feit dat er al Tweede Kamer leden zijn en Uw Minister van BZ & Koninkrijkszaken die on-
omfloerst pogen middels indoctrinatie de Bruna en AKO te bewegen het nieuwe blad Gezond 

Verstand uit de schappen te weren, dat zijn herleefde methoden uit oude zeer zwarte tijden.


Wij zelf hebben net de uitspraak van de Bestuursrechter ontvangen, die zaak is dus onder de 
rechter vandaan, waaruit men kan opmaken dat onderneming Gemeente Noordenveld actief 
beleid voert om dwarsdenkers op corrupte wijze uit de Gemeente weg te werken en tot een 
zwervend bestaan te forceren. De vierde rechter op rij heeft gelukkig wél zijn waarheidsplicht 
uitgevoerd, onze complimenten daarvoor, de rechter heeft het tussenbesluit van de Gemeente, 
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de Klachten Commissie en daarmee ook dat van drie Senior-Rechters vernietigd en de 
onderneming Gemeente Noordenveld is opgedragen een nieuw besluit te nemen over hun 
primaire besluit dat blijkens de uitspraak foutief is.   


Een ander recent voorbeeld is dat er een hotel failliet is gegaan welk faillissement niet los staat 
van de Gemeente AA-Hunze die weigerden het plan goed te keuren, dat in het bewuste hotel 24 
autistische mensen zouden worden opgevangen, dat zou onderneming Gemeente AA-Hunze 
vanwege de decentralisatie geld kosten uit hun begroting, hetgeen een op selectie gebaseerde 
keuze is welke dwars staat op een psychisch gezonde samenleving. 

De samenleving gaat in rap tempo over van een democratie in een psychocratie. 


Er wordt heden al aan grootschalige manipulatieve selectie gedaan middels het door de 
wereldwijde Rijksoverheden, WHO en de door de Nederlandse Rijksoverheid gepropageerde 

fake news feit van de pandemie. 

Nederland kent geen dagelijks sterftecijfer dat hoger is dan de normale dagelijkse CBS cijfers van 
de jaargemiddelde over 2017, 2018 en 2019. 

Oftewel het beweerde nieuwe normaal staat een angst-psychopathie behandeling die door de 
psychocratie wordt verspreidt onder uw onderzaten om ándere onderliggende redenen dan die 
van een ernstige griep variant.  


Zie uitzending Café Weltschmerz met Jan Storms, dé wandelende kennisbank der psychopathie, 
met als titel Het psychopathie-virus, welke inhoud wij volledig onderschrijven. 

Of zie anders de uitzending met oud journalist en emeritus hoogleraar, Karel van Wolferen inzake 
wie heeft er nog gezond verstand? en dan weet U als geen ander dat de nieuwe noodwet een

selectie wet is om de grondwet te omzeilen onder het versluierd-masker van een nep pandemie.


Wij verzoeken u dan ook met klem, opdat de geschiedenis zich niet moge herhalen, 

de noodwet niet te ondertekenen dan wel Uw veto erover uit te spreken. U bent tenslotte de 
monarch dus ben die Rebel.


Uw handtekening onder de 
noodwet zal dit hiernaast 
op korte termijn opnieuw 
mogelijk gaan maken, 
selectie vind al plaats op 
kleine schaal in uw 
Koninkrijk.


Er zijn al plaatsen waar je 
als niet drager van 
mondkapjes vanwege 
medische gronden niet 
meer binnen mag komen, 
net zoiets als bankjes voor 
alleen voor blanken of 
gebieden verboden voor 
joden.

Het mondkapje als nieuwe 
jodenster.

   


Straks zullen de teugels strakker gaan worden getrokken voor burgers die een vrijwillig vaccin 
weigeren, ook met de noodverordeningen die allemaal als lusje onder de crinoline met geld en 
dus  psychopathische macht te maken hebben.  
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Bijgevoegd een artikel van RTV-Drenthe over de uitgevoerde selectie van burgers op basis van 
ziekten, allemaal in Drenthe, de provincie van doorvoerkamp Westerbork. 

Deze selectie gebeurt ook al op basis van uitkeringen, zie uitspraak online en middels het 
beluisteren van uitingen door de Gemeente Noordenveld op de geluidsopname tijdens de 
mondelinge bodemprocedure.

Dit is geen -conspiracy denken- maar gebaseerd op -kennis van de geschiedenis- U ook bekend.


Hoogachtend,


R. Huijskens 	 	 	 	 	 C.A.M. van Velzen


Lindelaan 18

9342 PL Een
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DEEL DIT ARTIKEL: 

Bron; RTV Drenthe, 31  augustus 2016 

'Gemeente Aa en Hunze sluit 

grenzen voor hulpbehoevende 

mensen' 




Hotel Braams in Gieten (Rechten: Van Oost Media)


GIETEN - Curator Jan Maarten Pol is teleurgesteld dat Hotel 

Braams in Gieten definitief niet wordt verkocht aan 

zorginstelling Joy Living.

"Ik vind het erg jammer. De gemeente sluit de grenzen voor 
hulpbehoevende mensen, puur met een financieel motief", zegt hij.


'Het is een geldkwestie'

Joy Living wilde 24 autistische cliënten in het voormalige hotel in 
Gieten huisvesten, maar de gemeente Aa en Hunze ligt dwars 
vanwege de zorgkosten. "De wethouder heeft in diverse 
gesprekken erkend dat het een geldkwestie is", zegt Pol.




Pol sluit niet uit dat hij juridische stappen onderneemt. "De 
schuldeisers lopen aanzienlijk veel geld mis." Volgens Pol wordt 
Hotel Braams nu verkocht aan de hoogste bieder. "Het is heel 
simpel: wie er het meeste geld voor overheeft, gaat ermee vandoor. 
Het is een gemiste kans voor de gemeente."


Lees ook: Definitief geen zorginstelling in Hotel Braams in 

Gieten 

Reactie gemeente Aa en Hunze

"Wij hebben natuurlijk het liefst dat er opnieuw een horecabedrijf 
inkomt", zegt wethouder Harry Dijkstra. Joy Living zou een deel 
van het hotel in handen willen geven van een horecaondernemer. 
"Maar ze wilden er ook graag zorg in aanbieden, wij wilden dat niet 
toestaan."


Volgens Dijkstra zou dat het faillissement van de gemeente kunnen 
betekenen, wanneer mensen van buiten de regio zouden verhuizen 
naar het woonproject.


'Niet te dragen'

"Wij zijn verantwoordelijk voor de bekostiging. De gemeente wordt 
niet gecompenseerd door het Rijk. We zouden zo'n vier jaar lang 
uit eigen zak deze dure zorgverlening moeten betalen. Dat is niet te 
dragen", aldus de wethouder.


Daarnaast stelt de gemeente dat er in de regio geen behoefte is 
aan uitbreiding van de zorgcapaciteit. "Er is geen enkel signaal dat 
er een tekort is aan zorg in onze regio."


Dijkstra zegt dat Joy Living teleurgesteld is, maar het besluit van 
gemeente begrijpt.

CORRECTIE MELDEN 

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/112584/Definitief-geen-zorginstelling-in-Hotel-Braams-in-Gieten
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