
Van  : WIJ HET VOLK van het Grondgebied der Nederlanden 

Datum : 9 juni 2021 

Aan  :Willem Alexander van Oranje Nassau, de minister-

president, de ministers, zorg- en gezondheidsorganisatie, RIVM, 

GGD, legerleiding Nederland, politieleiding Nederland, 

inlichtingendiensten, burgemeesters, commissarissen van de koning, 

artsen, specialisten, verpleegkundigen, apothekers, etc. 

CC : Joint Chiefs of Staff US Army, Joint Chiefs of Staff NATO,  

CC : US Ambassador of The Netherlands 

Re. : BEVEL TOT STAKING EN BEËINDIGING 

 

Aan wie het aanbelangt. 

WIJ HET VOLK van het Grondgebied der Nederlanden brengen met 

onmiddellijke werking onder uw aandacht en bevelen u te staken en 

beëindigen ALLE genocidale en criminele handelingen jegens de 

Mensheid onder Natuurlijke wetgeving, Gewoonterecht, handels- en 

Maritiem recht, de Artikelen 6 en 7 van Statuten van het 

Internationaal Hooggerechtshof, de Neurenberg Code van 1947, de 

Geneefse Conventie, het Manifest der Verenigde Naties, de 

Universele rechten van de Mens, onder welk gezag u opereert, als 

zijnde de volgende: 

1. ALLE COVID-19/Coronavirus vaccinaties en experimenten, 

alsmede handelingen van biologische oorlogvoering; 

2. ALLE PCR-testen; 

3. De mondkapjesplicht in ALLE ruimten; 

4. ALLE maatregelen voortvloeiende uit lockdowns, afstands- en 

hygiëneregels; 

5. De quarantaineplicht; 

6. Grenssluitingen, avondklokken en reisbeperkingen, nationaal 

en internationaal. 

Dit bevelschrift is rechtsgeldig en beveelt u met directe ingang te 

stoppen met alle bovengenoemde handelingen.  

Verder verklaren wij geheel Nederland OPEN met ingang van de 

datum van dit bevelschrift, inclusief het grensverkeer tussen België, 

Duitsland en de Zee- en Luchthavens.   

Neem speciale NOTA van het volgende: 

a. De persoon met de naam Joe Biden is GEEN president van de 

Verenigde Staten van Amerika; 



b. De Amerikaanse strijdkrachten onder de Joint Chiefs of Staff 

zijn sinds 14 januari 2021 constitutioneel bewindvoerder van 

de Amerikaanse Republiek; 

c. De Amerikaanse legerleiding heeft de Commandant van 

SHAEF en de geallieerden op de hoogte gesteld van de 

machtsovername; 

d. De Amerikaanse legerleiding zal erkennen en bevestigen dat 

het staatshoofd van de Nederlanden autoriteit over het 

Nederlandse grondgebied heeft en dit aan de geallieerde 

legercommandanten en SHAEF te kennen geven, inclusief de 

Nederlandse legerleiding. 

e. WIJ HET VOLK zullen internationaal erkenning als 

staatshoofd van de Nederlanden zoeken en bevestigen. 

 

WIJ HET VOLK van Nederland gaan over tot zelfregering onder een 

directe democratie van één persoon, één stem. De transitie van 

“democratie” naar “republiek” zal door referenda worden uitgevoerd. 

Ieder persoon wordt getransfereerd naar mens. De CORPORATIE is 

in liquidatie en zal worden afgewikkeld door de Hoge Commissaris 

van de Republiek. 

Getekend en verzegeld: 

WIJ HET VOLK der Nederlanden 

 


