23 juni 2021

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag
Geachte Koning Willem-Alexander,
Bijgevoegd treft u twee geprinte kopie bezwaarschriften aan die wij digitaal hebben ingediend bij
Uw Minister van EZK. Eerst deel is de hoofdmoot en daarna de appendix.
Wij sturen u deze toe ter kennisname en ter uitoefenen van uw invloed, al heeft u die formeel niet
maar wij zijn intelligente mensen, het lijkt mij dat u ook op de hoogte wenst te zijn van wat er
gaande is in Uw koninkrijk.
Ik denk dat u gezien uw opleiding ook de bijlagen bij deze stukken zult doorgronden.
Het Ministerie van EZK heeft deze bezwaarschriften nu in behandeling,
In essentie gaat het over de iets meer dan 50 jaar bewuste leugen die in stand wordt en is
gehouden door Uw bestuurslaag in de breedste zin des woords, inclusief het ISO instituut.
De redenen onder dit “in stand houden” zijn duidelijk gelegen in de economische belangen van de
aandeelhouders, industrie en Rijksoverheid.
Het bewust in stand houden van deze leugen staat in contrast met de United Nations Global
Compact, updated 20 april 2020;
The United Nations Global Compact is an initiative that global corporations can sign on to
committing to responsible business practices in the areas of human rights, labor, the environment,
and corruption.
Principle 2: Ensure that business practices are not complicit in human rights abuses.
Langdurige fysieke marteling met Staande Bas Hertz Druk Golven (LFg) op basis van een leugen
zoals ons overkomt is: human rights abuse.
Het is lastig voor de burger te zien wie er écht aan de touwtjes trekt maar wij zien al wel heel
duidelijk dat er sprake is van een wereldwijde machtsovername door de grootindustrie en
grooteconomie met hun vorming van een op geestes-wetenschap gebaseerde
digitale-menseenheid samen met het reduceren van de wereldbevolking.
De schrijver dezes schrijft met scherpe uitdagende pen en is een dwarsdenker want anders bereik
je niets in een wereld vol bovenmatige narcisten en psychopaten.
Zoals een rechercheur in november 1996 toevoegde toen hij Huijskens thuis bracht, nadat
Huijskens eerst door hen in acht dagen tijd was gebrainwasht en psychisch kapot gemaakt;
“Doe er uw voordeel mee “… evenzo voor Uw onderzaat.
Of het door u als ouders of door uw dochter Amalia zelf is besloten af te zien van de haar het
eerste jaar toekomende 1.6 miljoen getuigd van goede inzichten in de verborgen crypto krachten.
Hoogachtend,
Robbert Huijskens
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