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Z.M. Koning Willem-Alexander,  
Paleis Noordeinde, 
Postbus 30412, // Mail Par@DKH.nl  
2500 GK Den Haag.  

 
Onderwerp:  De Hollandse Honneckers 
Titel:   Majesteit, Wat is er toch aan de hand in ons land? 

Uw Kenmerk:  REK 2018001062   Mijn kenmerk: DKH016  

Majesteit, Beste Willem-Alexander, 

Het is december en wordt het weer tijd voor een terugblik over 2019 en uiteraard 
een vooruitzicht voor 2020. Regeren is tenslotte vooruitzien. Er is dit jaar echt 
wel heel veel gebeurd dat het nauwelijks meer te benoemen valt. Mijn insteek 
voor deze eerste brief is het niveau, het level, van onze Burgemeesters. 

Al enige tijd hebben we ons grote zorgen over het BurgeMeesters bestand in ons 
land gemaakt. Er zijn vele correcte en oprechte BM’ers, die hun vak verstaan 
maar er zijn ook een aantal draken, waarvan ik een vijftal wil portretteren. 

1. Majesteit, Wat is er toch aan de hand in ons land? 

De Honnecker aan de Waal - De brulaap uit Nijmegen (CDA) 
De Honnecker aan de Eem  - Het mooiste jongetje uit Amersfoort(CDA)  
De Honnecker aan de Maas - Het slimste jongetje Kol€€ in Dordt.(VVD) 
De Honnecker aan de Vallei - Het heilige jongetje uit t”Veen. (SGP) 
De Honnecker aan de Ee.     - Het moreel knaapje uit Ljouwert. ( CDA) 

Ik heb ze hieronder onherkenbaar geportretteerd. Jij herkent ze ongetwijfeld, je 
hebt ze tenslotte benoemd. Mijn advies is dat ze de kettingen bij je inleveren of 
dat jij ze deze kettingen ontneemt of zelfs afrukt. Ze misbruiken hun kettingen 
voor eigen gewin en impact in plaats voor een beter welzijn voor alles en 
iedereen.  

Majesteit, Wat is er toch aan de hand in ons land? 

Er is een ethische code , maar ethisch zijn ze niet (dine hele bende van 5) 
Er is een code integriteit, maar integer zijn ze niet (VVD) 
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Er is een erecode, maar naar eer en geweten handelen ze niet (PvdA) 
Er is een geschillen commissie, maar geschillen worden niet opgelost (D66) 
Er is een leidraad, maar naar de leidraad handelen doen ze niet (media) 
Er is een morele code, maar moreel zijn ze niet(CDA) 
Er was ooit een Hollandse grondwet, maar die is ook verkracht door die 
Honnecker’s brigade. 
Er was ooit een Bijbel met de 10 geboden maar zelfs die is in de prullenbak 
beland. (SGP/CU) 

Majesteit, Wat is er toch aan de hand in ons land? 

Ik analyseer niet die Haagse Honneckers, want die ellende kun je dagelijks op TV 
al bekijken. Vandaag is die Snel met die toeslagen affaire actief, schadelijk en 
schandelijk. Wordt je er niet zwak, ziek en misselijk van? Ik ken bijna niemand 
meer in mijn omgeving, sterker nog : niemand meer, die het nog kan aanzien of 
verdragen. Het is maar goed dat er nu Netflix is om toch wat ontspanning te 
kunnen aanschouwen.  

Als je meer informatie wilt kun je het beste contact opnemen met Hans Oosters, 
CvdK Utrecht, hij heeft een aantal kwesties van dat gespuis in behandeling. Ook 
de Burgemeester van Utrecht, is oké, hij snapt het ook, hij wil graag uit "die kaste 
kommen” en dreigt enigszins murw geslagen te zijn. Dus enige haast is wel 
geboden. Ik doe bij deze brief een persbericht waar ik je speciale attentie voor 
vraag. Een mooie kerstpuzzel waar je rondom de feestdagen je lekker over kunt 
buigen met Máxima en je drie meiden. Wat wij horen of lezen gaat het altijd goed 
met jouw kwartet. Is Maxima ook weer helemaal hersteld? Dat hoop ik van 
ganser harte! 

Ik stuur een kopie van deze brief ook naar alle genoemde functionarissen, zodat 
zij ook op de hoogte zijn. Zij zijn sneller met jou in contract dan dat ik dat ben. 
Daar staan weer andere muren en deuren voor, maar goed dat komt later wel. Elke  
toenadering of bemiddelingspoging wordt achteloos terzijde geschoven of door 
koorknaapjes (D66) schuldschuiverig naar mijne zijde onterecht verplaatst. Wij 
vragen ons elke dag weer af waarom ik nog niet achter slot en grendel zit. Ook 
ben ik wel benieuwd of die BurgerManipulatoren tijdens hun eindejaars 
gesprekken bespreekbaar worden gemaakt. Moet jij die evaluatieformulieren ook 
ondertekenen? Ons advies is eveneens doe vooral geen experimenten meer, ze 
kunnen het er niet meer bij hebben. Dat komt boven op de stapel, vanuit Den 
Haag, is top-down zinloos en zonde van het geld, of zoals de griffier in 
Veenendaal en Amersfoort mij influisterden: dat vanuit Den Haag komt, doen wij 
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in principe niet aan mee, dat is een Haags probleem. Ondersteun alleen projecten 
die vanuit bottom-up worden georganiseerd. Er zijn er honderden, zo niet 
duizenden.   

Vraag toch eens aan die draken van BM’ers waarom zij zich niet aan de wetten 
houden, noch de Burgemeesterswet, noch allerlei andere wetgeving is bij hun in 
goede handen. Het is eigenlijk een permanente ondermijning van democratie en 
rechtstaat. Bovenstaande gasten zijn echt onverantwoord bezig.  

2. Majesteit, hoe gaan we nu verder in ons Nederland. 

Ik heb je eerder geschreven over het feit dat de #meevolutie ook de constructieve 
aanpak voor eigen rekening heeft opgepakt. Dus heel veel zorgen hoef je je nu 
ook weer niet te maken. De #meevolutie draait op volle toeren. Overal in ons land 
wordt keihard gewerkt om die 'Berlijnse' muren te doorboren en te slechten. Onze 
netwerken staan voldoende in verbinding met jullie initiatiefnemers van 
Democratic Challenge en Democratie in Actie, dat de intensivering van die 
contacten meer dan voldoende garant staan voor een toekomst succes. 
Ondernemen is nu eenmaal het risico op succes. De definitie van de #Meevolutie 
is geworden: Een woord met een positieve gevoelswaarde voor constructieve en 
continue veranderings- en vernieuwingsprocessen. Dus het gaat nog wel even 
duren maar dat is meer het evolutionaire gedeeld.  

Honderd duizenden er zijn zelfs schattingen van miljoenen landgenoten zijn zeer 
actief om de Honnecker Brigade een loer te draaien of beter gezegd enige 
beginselen en moraliteit bij te brengen. We bouwen met wèl een Future Kabinet 
of Kabinet2.0 ICT programma, aan een volledig nieuw politiek/bestuurlijk 
Nederland. Er zijn ruimschoots voldoende wettelijke mogelijkheden om te 
gebruiken. Ik bedoel daar bij de briljant uitgevonden participatiewet en het 
spreekrecht. Vanaf januari gaan wij daarvan intensief gebruik maken. Binnenkort 
komt onze beweging op radio en TV met de plannen, initiatieven en de vele al 
gerealiseerde resultaten. We beginnen in de Hoofdstad Amsterdam, daar lezen we 
de kroonrede voor, als alternatief op jouw troonrede en presenteren het koffertje  
met een WaardenPaspoort(incl. Nieuw Businessmodel) als alternatief voor de 
Miljarden nota.  

De titel van onze Kroonrede is: Vooruit naar de bedoeling! Er hoeft wat ons 
betreft in deze eerste fase niets te veranderen maar simpel weg doen zoals het ooit 
is bedoeld: Democratie, Rechtstaat, Economische en Sociale leefwereld. Mijn 
stelling is door niets te veranderen, verandert alles. 
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Kortom: Doe vanuit Den Haag vooral niets!!!! 

Naast de kerstpuzzel, heb ik nog een raadsel, meer een 5 sterren puzzel. Hoe kan 
het dat de overheid en politici niet of nauwelijks om kunnen gaan met 
Nederlanders die zich volledig aan de wet houden?  

Vanuit Valleistad wensen mijn vrouw en ik jullie een fijne kerstperiode toe, veel 
plezier en een groot oplossingsvermogen voor de raadselen. 

Wederom, met hoogachtende groeten, 

Lies & Sjoerd Hania 
Valleistad 
5 December 2019 

Bijlagen: Beschikbaar in de archieven van de instanties 

Kopieeën: Gedeeld met volk en samenleving (iedereen doet mee) 

Toegevoegd aan uitgave Holland Inside1 van uitgever UnitedPc. 
Alles mag gedeeld worden zonder voorafgaande toestemmingen van de auteur. 
Voor toestemming van de uitgever kunt U contact opnemen met Claudia 
Keplinger.  
Rathausgasse 73, 7311 Neckenmarkt, Tel. 043 261 043 111 81 
https://nl.united-pc.eu/united-pc.html - k.keplinger@united-

Fotogalerij: 
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