
	  

	  

&	  	  
Motu	  Proprio	  

	  
D.D.	  27	  December	  2013	  Anno	  Domini	  -‐	  24th	  of	  Tevet,	  5774	  Anno	  Mundi	  

	  
	  
	  

Onafhankelijkheids	  Verklaring	  	  
m.b.t.	  	  Erkenning,	  Vaststelling	  De	  Jure	  

	  
	  

de	  Soevereine	  Staat	  
	  

van	  een	  fysieke	  Constitutie,	  	  
ontstaan	  door	  de	  unieke	  samensmelting	  en	  samenstelling	  van	  DNA	  van	  de	  familie	  vader	  en	  moeder:	  	  

dirk	  peter	  makkinje	  &	  trijntje	  johanna	  makkinje	  –	  van	  der	  veen	  
	  

Bij	  de	  Gratie	  van	  de	  Schepper	  van	  Al	  dat	  was,	  is	  en	  ooit	  zal	  worden;	  bevolkt	  en	  geregeerd	  
door	  de	  geest	  en	  ziel,	  door	  de	  familie	  vader	  en	  moeder	  geschonken	  de	  naam,	  alsmede	  elke	  
denkbare	  variatie	  bij	  geboorte,	  uit	  het	  water	  en	  bevolking	  van	  de	  constitutie	  op	  het	  land	  :	  

	  
	  
	  
	  

hilde	  majanke;	  	  
	  

Geboren	  op	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi..	  	  in	  de	  familie:	  	  
	  

makkinje	  
	  



	  

	  

Middels	  dit	  schrijven,	  claim,	  vorder	  en	  eis	  ik;	  die	  beter	  bekend	  staat	  als	  de	  
mens	  van	  vlees	  en	  bloed,	  begiftigd	  met	  universeel	  scheppende	  en	  co-‐scheppende	  

ziel	  en	  geest;	  	  
	  

hilde	  majanke;	  geboren	  in	  de	  familie	  makkinje,	  
	  

“Met	  onmiddelijke	  ingang,	  per	  direct	  en	  De	  Jure	  met	  terugwerkende	  kracht”,	  
	  

Van:	  	  
de	  Staat	  Der	  Nederlanden;	  het	  staathoofd	  der	  Nederlanden	  vertegenwoordigd	  

door;	  
Soeverein	  Vorst,	  Koning	  Willem	  Alexander	  von	  Amsberg,	  alsmede	  de	  Staten	  
Generaal,	  de	  Rechterlijke	  Macht,	  het	  Kabinet	  (Trias	  Politica)	  het	  volgende:	  

	  
1. Vaststelling,	  erkenning	  De	  Jure	  m.b.t.	  de	  Soevereine	  Sta(a)t(us)	  van	  de	  Constitutie,	  Bij	  de	  Gratie	  van	  de	  

Schepper	  van	  Al	  dat	  was,	  is	  en	  ooit	  zal	  worden;	  bevolkt	  en	  geregeerd	  door	  een	  scheppende	  en	  co-‐
scheppende	  geest	  en	  ziel,	  in	  deze	  hoedanigheid	  en	  samenstelling	  een	  Mens	  van	  Vlees	  &	  Bloed,	  
geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie	  hilde	  majanke;	  geboren	  in	  de	  familie	  makkinje	  
op	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi..	  	  
	  

2. Vaststelling,	  erkenning	  De	  Jure:	  Wettelijke	  eigendom,	  gebruik	  en	  vruchtgebruik	  van	  de	  Natuurlijke	  
Persoon	  die	  werd	  geconstrueerd	  (onwettig,	  éénzijdig	  en	  zonder	  consensus	  noch	  intentie	  van	  
ondergetekende,	  door	  de	  Staat	  der	  Nederlanden	  of	  één	  van	  haar	  geaffilieerde	  entiteite	  dan	  wel	  
rechtspersonen),	  na	  aangifte	  bij	  de	  Gemeentelijke	  Basis	  Administratie	  van	  de	  geboorte	  van	  de	  mens,	  
begiftigd	  met	  een	  scheppende	  en	  co-‐scheppende	  geest	  &	  ziel,	  	  geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  
denkbare	  variatie	  hilde	  majanke,	  geboren	  in	  de	  familie	  makkinje;	  alsmede	  alle	  aan	  deze	  constructie	  
toebehorende	  juridische	  en	  financiele	  constructies,	  alle	  gelden	  en/of	  waardedocumenten,	  aandelen,	  
beleggingen;	  behalve	  negatieve	  activa	  en	  passiva.	  	  

	  

3. Vaststelling,	  erkenning	  en	  rechtsgeldigheidverklaring	  De	  Jure:	  Voor	  wat	  betreft	  en	  met	  terugwerkende	  
kracht	  m.b.t.	  alle	  afgenomen	  en	  originele	  en	  ontwikkelde	  en	  eventuele	  ‘junk’	  DNA	  van	  Soevereine	  Staat	  
van	  de	  Constitutie	  Bevolkt	  met	  een	  scheppende	  en	  co-‐scheppende	  Geest	  &	  Ziel,	  als	  geheel	  beter	  bekend	  
als	  Mens	  van	  Vlees	  &	  Bloed,	  geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie	  bij	  geboorte;	  hilde	  majanke	  
geboren	  in	  de	  familie	  makkinje,	  eerst	  levend	  geborene	  van	  trijntje	  johanna	  van	  der	  veen	  en	  dirk	  peter	  
makkinje,	  geboren	  te	  Delfzijl	  op	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi..	  	  	  

	  

4. 	  Alsmede	  afgenomen	  (afgestane,	  verzamelde,	  gevonden,	  verkregen,	  origininele,	  ontwikkelde	  en	  junk)	  
DNA	  van	  alle	  nazaten,	  behept	  met	  tenminste	  50%	  DNA	  of	  minder,	  van	  de	  Soevereine	  Staat	  van	  de	  
Constitutie	  Bevolkt	  met	  een	  scheppende	  en	  co-‐scheppende	  Geest	  &	  Ziel,	  als	  geheel	  beter	  bekend	  als	  
Mens	  van	  Vlees	  &	  Bloed,	  geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie	  bij	  geboorte;	  hilde	  majanke	  
geboren	  in	  de	  familie	  makkinje,	  eerst	  levend	  geborene	  van	  trijntje	  johanna	  van	  der	  veen	  en	  dirk	  
peter	  makkinje,	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi..	  	  	  

	  

5. De	  Natuurlijke	  Persoon,	  ALSMEDE	  ALLE	  DENKBARE	  UITINGEN	  HIERVAN	  en	  ELKE	  DENKBARE	  
VARIANT	  (paspoort,	  rijbewijs,	  kentekenbewijs,	  bankpassen)	  met	  de	  naam:	  HILDE	  MAJANKE	  
MAKKINJE-‐	  BSN.	  197319385	  zullen	  per	  onmiddelijk	  door	  de	  Staat	  der	  Nederlanden	  worden	  
overgedragen	  aan,	  en	  zal	  De	  Jure	  voorts	  deel	  uitmaken	  van,	  en	  Eigendom	  zijn	  van:	  de	  Soevereine	  Staat	  
van	  de	  Constitutie	  Bevolkt	  met	  een	  scheppende	  en	  co-‐scheppende	  Geest	  &	  Ziel,	  als	  geheel	  beter	  
bekend	  als	  Mens	  van	  Vlees	  &	  Bloed,	  geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie	  bij	  geboorte;	  
hilde	  majanke	  geboren	  in	  de	  familie	  makkinje,	  eerst	  levend	  geborene	  van	  trijntje	  johanna	  van	  
der	  veen	  en	  dirk	  peter	  makkinje,	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  
Mundi;	  inclusief	  alle	  vruchtgebruik	  van	  de	  NP,	  welke	  als	  vehikel	  ten	  bate	  voor	  de	  eigenaar	  is	  gemaakt	  en	  
welke	  voor	  vruchtgebruik	  van	  de	  benefiaire	  MENS	  is	  bestemd.	  	  

	  



	  

	  

6. Alsmede	  betreft	  dit	  het	  copyright,	  eigendom,	  vruchtgebruik,	  inzage,	  volledige	  zelfbeschikking	  en	  
zelfbesturing,	  ontvangsten	  m.b.t.	  alle	  varianten,	  schrijfstijlen,	  gebruik	  van	  hoofdletters	  op	  verschillende	  
momenten,	  wijzen	  en	  om	  verscheidene	  redenen	  op	  de	  naam:	  Hilde	  M.Makkinje,	  Hilde	  Makkinje,	  
H.M.Makkinje,	  HILDE	  M.	  MAKKINJE,	  HILDE	  MAKKINJE,	  HILDE	  MAJANKE	  MAKKINJE	  plus	  elke	  
denkbare	  variatie,	  hier	  niet	  genoemd	  of	  opgesomt.	  	  

	  

7. Bovenstaande	  is	  vastgesteld,	  wettelijk	  erkent	  en	  De	  Jure	  rechtsgeldig	  verklaard	  door;	  Koning	  Willem	  
Alexander,	  Soeverein	  vorst	  van	  de	  Staat	  der	  Nederlanden	  als	  mede	  door	  de	  Staten	  Generaal,	  het	  kabinet,	  
eerste	  en	  tweede	  kamer	  sinds	  27	  December	  2013	  Anno	  Domini	  -‐	  24th	  of	  Tevet,	  5774	  Anno	  Mundi.	  

	  

8. Onherroepelijk	  en	  met	  terugwerkende	  kracht	  en	  in	  EFFECT	  per	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  
Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi..	  	  .	  Als	  gevolg	  hiervan	  erkent	  de	  Staat	  der	  Nederlanden	  DeJure	  de	  Soevereine	  
Staat	  van	  Mens	  van	  Vlees	  en	  Bloed;	  Soevereine	  Sta(a)t(us)	  van	  de	  Constitutie,	  bevolkt	  en	  geregeerd	  
door	  een	  scheppende	  en	  co-‐scheppende	  geest	  en	  ziel,	  in	  deze	  hoedanigheid	  en	  samenstelling	  een	  
Mens	  van	  Vlees	  &	  Bloed,	  geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie	  	  hilde	  majanke;	  geboren	  
in	  de	  familie	  makkinje	  op	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi..	  	  

	  

9. Overhandiging	  van	  alle	  documenten,	  informatie,	  bescheiden,	  dossiers,	  registraties,	  financiele	  
transacties,	  juridische	  constructies,	  gelden,	  waarde	  papieren	  opgemaakt,	  accounts,	  beleggingen,	  
warrants,	  aandelen,	  	  gefabriceerd,	  gebruikt,	  ten	  gelde	  gemaakt	  door	  de	  Staat	  der	  Nederlanden	  dan	  wel	  
en	  alsmede	  door	  haar	  dochter	  ondernemingen,	  geaffilieerde	  agenten,	  vertegenwoordigers,	  bedrijven	  en	  
ondernemingen.	  Alsmede	  overhandiging	  van	  alle	  denkbare	  kopieen,	  mediadragers,	  informatie.	  De	  Staat	  
der	  Nederlanden	  is	  Niet	  gemachtigd	  enige	  kopie,	  dossier,	  registratie,	  overdracht	  van	  informatie	  m.b.t.	  de	  
NP	  HILDE	  MAJANKE	  MAKKINJE	  te	  bewaren	  c.q.	  en/	  of	  te	  gebruiken.	  	  

	  

10. Alle	  Eigendomsrechten	  en	  financieel	  economische	  belangen	  van	  de	  Staat	  der	  Nederlanden	  op	  de	  
Natuurljke	  Persoon	  HILDE	  MAJANKE	  MAKKINJE	  BSN	  193819715,	  zijn	  vervallen	  per	  23	  januari	  
1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi.	  

	  

11. Alsmede	  ook	  alle	  FICTIEVE	  	  en	  NON	  FICTIEVE	  contracten	  met	  de	  Staat	  der	  Nederlanden,	  die	  
fictieve	  en	  non	  fictieve	  bindende	  verplichtingen	  scheppen	  m.b.t.	  NP	  met	  de	  naam:	  HILDE	  
MAJANKE	  MAKKINJE	  –	  BSN	  193819715	  –	  23-‐01-‐1973	  in	  het	  belang	  van	  de	  Staat	  der	  Nederlanden.	  	  

	  

12. De	  enige	  en	  enkele	  Staat	  die	  verplichtingen	  jegens	  de	  Soevereine	  Sta(a)t(us)	  van	  de	  
Constitutie,	  bevolkt	  en	  geregeerd	  door	  een	  scheppende	  en	  co-‐scheppende	  geest	  en	  ziel,	  
in	  deze	  hoedanigheid	  en	  samenstelling	  een	  Mens	  van	  Vlees	  &	  Bloed,	  geschonken	  de	  
naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie	  hilde	  majanke;	  geboren	  in	  de	  familie	  makkinje	  op	  23	  
januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi..	  	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  
Anno	  Mundi..	  	  IS	  de	  met	  terugwerkende	  kracht	  herstelde	  erkende	  en	  vastgestelde	  
Soevereine	  Sta(a)t(us)	  van	  de	  Constitutie,	  bevolkt	  en	  geregeerd	  door	  een	  scheppende	  en	  
co-‐scheppende	  geest	  en	  ziel,	  in	  deze	  hoedanigheid	  en	  samenstelling	  een	  Mens	  van	  Vlees	  
&	  Bloed,	  geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie	  hilde	  majanke;	  geboren	  in	  de	  
familie	  makkinje	  op	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi.	  

	  

13. Wegens	  terugwerkende	  kracht	  en	  de	  onmogelijkheid	  om	  bepaalde	  zaken	  ongedaan	  te	  maken,	  vervallen	  
de	  plichten	  van	  de	  Staat	  der	  Nederlanden	  jegens	  de	  NP	  HILDE	  MAJANKE	  MAKKINJE	  niet	  en	  blijft	  
er	  dejure	  een	  vordering	  van	  de	  Soevereine	  Staat	  van	  de	  Constitutie	  Bevolkt	  met	  een	  scheppende	  en	  co-‐
scheppende	  Geest	  &	  Ziel,	  als	  geheel	  beter	  bekend	  als	  Mens	  van	  Vlees	  &	  Bloed,	  geschonken	  de	  naam,	  in	  
elke	  denkbare	  variatie	  bij	  geboorte;	  hilde	  majanke	  geboren	  in	  de	  familie	  makkinje,	  eerst	  levend	  
geborene	  van	  trijntje	  johanna	  van	  der	  veen	  en	  dirk	  peter	  makkinje,	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  
of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi..	  	  bestaan	  op	  en	  jegens	  de	  Staat	  der	  Nederlanden,	  welke	  ten	  gehele	  
voldaan	  dient	  te	  worden.	  Tot	  dat	  deze	  vordering	  ten	  gehele	  is	  voldaan	  zal	  de	  verplichting	  aan	  de	  NP,	  
Natuurlijk	  Persoon	  zoals	  deze	  door	  de	  Staat	  der	  Nederlanden	  werd	  gecreeerd,	  	  als	  vordering	  blijven	  
bestaan.	  

	  

14. In	  juridische	  zin	  kan,	  wil	  of	  zal	  de	  Soevereine	  Sta(a)t(us)	  van	  de	  Constitutie,	  Bij	  de	  Gratie	  van	  de	  
Schepper	  van	  Al	  dat	  was,	  is	  en	  ooit	  zal	  worden;	  bevolkt	  en	  geregeerd	  door	  een	  scheppende	  en	  co-‐
scheppende	  geest	  en	  zielin	  deze	  hoedanigheid	  en	  samenstelling	  een	  Mens	  van	  Vlees	  &	  Bloed,	  
geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie	  ;	  hilde	  majanke;	  geboren	  in	  de	  familie	  makkinje	  



	  

	  

op	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi..	  	  op	  geen	  enkele	  noch	  enige	  
wijze	  voldoen	  aan	  verplichtingen,	  bevelen,	  vorderingen,	  geboden	  die	  vallen	  onder	  Wetten	  en/of	  
Statuten	  van	  een	  andere	  Soevereine	  Staat	  zoals	  de	  Staat	  der	  Nederlanden	  of	  haar	  Soeverein	  Vorst;	  
Koning	  Willem	  Alexander	  von	  Amsberg,	  op	  straffe	  van	  de	  op	  www.bronvaneden.nl/kostenschema	  
openbaar	  gepubliceerd	  en	  aangegeven	  bedragen.	  

	  

15. 	  Noch	  kunnen	  de	  wetten	  en	  statuten	  van	  de	  Staat	  der	  Nederlanden,	  in	  geen	  enkel	  geval	  en	  op	  geen	  enkele	  
wijze	  van	  toepassing	  zijn	  op	  de	  de	  Soevereine	  Sta(a)t(us)	  van	  de	  Constitutie,	  Bij	  de	  Gratie	  van	  de	  
Schepper	  van	  Al	  dat	  was,	  is	  en	  ooit	  zal	  worden;	  bevolkt	  en	  geregeerd	  door	  een	  scheppende	  en	  co-‐
scheppende	  geest	  en	  zielin	  deze	  hoedanigheid	  en	  samenstelling	  een	  Mens	  van	  Vlees	  &	  Bloed,	  
geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie	  ;	  hilde	  majanke;	  geboren	  in	  de	  familie	  makkinje	  
op	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi..	  	  

	  

16. De	  jurisdictie	  waaronder	  de	  de	  Soevereine	  Sta(a)t(us)	  van	  de	  Constitutie,	  Bij	  de	  Gratie	  van	  de	  
Schepper	  van	  Al	  dat	  was,	  is	  en	  ooit	  zal	  worden;,	  bevolkt	  en	  geregeerd	  door	  een	  scheppende	  en	  co-‐
scheppende	  geest	  en	  zielin	  deze	  hoedanigheid	  en	  samenstelling	  een	  Mens	  van	  Vlees	  &	  Bloed,	  
geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie	  ;	  hilde	  majanke;	  geboren	  in	  de	  familie	  makkinje	  
op	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi..	  	  handelt	  en	  acteert	  zijn	  de	  
Hoogste	  Universele	  Goddelijke	  Wetten.	  

	  

17. Dit	  betekent	  dat	  geen	  enkele	  van	  de	  vertegenwoordigers,	  zowel	  in	  persoon	  als	  mens,	  van	  de	  Staat	  der	  
Nederlanden,	  noch	  van	  de	  Kroon,	  op	  geen	  enkele	  wijze	  enige	  jurisdictie	  hebben	  noch	  kunnen	  hebben	  of	  
mogen	  uitoefenen	  over	  de	  Soevereine	  Sta(a)t(us)	  van	  de	  Constitutie,	  bevolkt	  en	  geregeerd	  door	  
een	  scheppende	  en	  co-‐scheppende	  geest	  en	  zielin	  deze	  hoedanigheid	  en	  samenstelling	  een	  Mens	  
van	  Vlees	  &	  Bloed,	  geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie	  ;	  hilde	  majanke;	  geboren	  in	  de	  
familie	  makkinje	  op	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi..	  	  

	  

18. Dit	  betekent	  tevens	  dat	  de	  termijn	  gesteld	  voor	  De	  Jure	  vaststelling	  en	  erkenning	  van	  de	  Soevereine	  
Sta(a)t(us)	  van	  de	  Constitutie,	  Bij	  de	  Gratie	  van	  de	  Schepper	  van	  Al	  dat	  was,	  is	  en	  ooit	  zal	  worden;	  
bevolkt	  en	  geregeerd	  door	  een	  scheppende	  en	  co-‐scheppende	  geest	  en	  zielin	  deze	  hoedanigheid	  
en	  samenstelling	  een	  Mens	  van	  Vlees	  &	  Bloed,	  geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie:	  
hilde	  majanke;	  geboren	  in	  de	  familie	  makkinje	  op	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  
5733	  Anno	  Mundi..	  	  
	  

19. Kennisname,	  vaststelling	  en	  erkenning	  De	  Jure	  van	  bijgevoegde	  Amendement;	  	  Verklaring	  Begrip	  en	  
Intentie;	  in	  welke	  achtergronden	  en	  vrijheden	  zijn	  opgenomen	  waar	  de	  Soevereine	  Sta(a)t(us)	  van	  de	  
Constitutie,	  Bij	  de	  Gratie	  van	  de	  Schepper	  van	  Al	  dat	  was,	  is	  en	  ooit	  zal	  worden;	  bevolkt	  en	  geregeerd	  
door	  een	  scheppende	  en	  co-‐scheppende	  geest	  en	  zielin	  deze	  hoedanigheid	  en	  samenstelling	  een	  Mens	  
van	  Vlees	  &	  Bloed,	  geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie	  hilde	  majanke;	  geboren	  in	  de	  familie	  
makkinje	  op	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi..	  	  

20. 	  zich	  op	  beroept,	  openbaar	  gepubliceerd	  op:	  www.bronvaneden.nl/VBI	  
	  

21. Kennisname,	  vaststelling	  en	  erkenning	  De	  Jure	  dat	  de	  Soevereine	  Sta(a)t(us)	  van	  de	  Constitutie,	  Bij	  de	  
Gratie	  van	  de	  Schepper	  van	  Al	  dat	  was,	  is	  en	  ooit	  zal	  worden;	  bevolkt	  en	  geregeerd	  door	  een	  scheppende	  
en	  co-‐scheppende	  geest	  en	  zielin	  deze	  hoedanigheid	  en	  samenstelling	  een	  Mens	  van	  Vlees	  &	  Bloed,	  
geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie	  hilde	  majanke;	  geboren	  in	  de	  familie	  makkinje	  op	  23	  
januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi..	  	  acteert	  onder	  de	  Goddelijke	  Universele	  
Wetten,	  Divine	  Universal	  Law.	  	  

	  

22. Kennisname,	  vaststelling	  en	  erkenning	  De	  Jure	  van	  bijgevoegde	  amendement;	  Financieel	  schema	  van	  
kosten	  die	  in	  rekening	  gebracht	  wordt	  aan	  vertegenwoordigers,	  agenten,	  diplomaten,	  rechters,	  
officieren	  en	  geaffilieerde	  bedrijven	  en/of	  ondernemingen	  die	  trouw	  zworen	  aan	  de	  Kroon	  en	  Soeverein	  
Vorst;	  Koning	  Willem	  Alexander	  von	  Amsbergen,	  werkzaam	  zijn	  voor	  de	  Staat	  der	  Nederlanden	  of	  voor	  
één	  van	  haar	  geaffilieerde	  ondernemingen,	  entiteiten,	  constructies,	  keten	  partners,	  partners,	  wanneer	  zij	  
zich	  niet	  correct	  gedragen	  en	  opstellen	  zoals	  zij	  behoren	  te	  doen	  jegens	  een	  andere	  soevereine	  staat,	  
bevolkt	  en	  geregeerd	  door	  geest	  en	  ziel,	  in	  deze	  hoedanigheid	  en	  samenstelling	  het	  mens	  van	  vlees	  en	  
bloed,	  geschonken	  bij	  geboorte	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie;	  hilde	  majanke;	  geboren	  i/d	  familie	  
makkinje	  op	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi..	  	  	  

	  



	  

	  

23. Dat	  de	  Staat	  der	  Nederlanden	  al	  haar	  vertegenwoordigers,	  agenten,	  diplomaten,	  offieren,	  benoemde	  
rechters,	  geaffilieerde	  ondernemingen,	  bedrijven,	  personen,	  dan	  wel	  een	  iedere	  die	  trouw	  zwoor	  aan	  de	  
Kroon,	  de	  Grondwet,	  	  zal	  informeren	  m.b.t.	  alle	  bovenstaande	  punten	  en	  evenementen,	  alsmede	  de	  
bijgevoegde	  amendementen	  en	  deze	  informatie	  ook	  zal	  verstrekken,	  zodat	  de	  rechten,	  de	  
veiligeheid,	  de	  vrijheid	  en	  de	  eigendommen,	  in	  de	  breedste	  zin	  van	  het	  woord,	  van	  de	  Soevereine	  
Sta(a)t(us)	  van	  de	  Constitutie,	  Bij	  de	  Gratie	  van	  de	  Schepper	  van	  Al	  dat	  was,	  is	  en	  ooit	  zal	  worden,	  
bevolkt	  en	  geregeerd	  door	  een	  scheppende	  en	  co-‐scheppende	  geest	  en	  ziel	  in	  deze	  hoedanigheid	  en	  
samenstelling	  een	  Mens	  van	  Vlees	  &	  Bloed,	  geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie:	  hilde	  
majanke;	  geboren	  in	  de	  familie	  makkinje	  op	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D	  	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  
Mundi..	  volledige	  gewaarborgd,	  verzekerd	  en	  gegarandeerd	  zijn.	  	  

	  
Middels	  dit	  schrijven	  en	  deze	  Proclamatie	  &	  Motu	  Proprio,	  bied	  ik	  u	  de	  gelegenheid	  om,	  binnen	  een	  termijn	  van	  max.	  

6	  weken	  (42	  dagen),	  na	  dagtekening	  van	  deze	  onafhankelijkheidsverklaring,	  aantoonbaar	  onderbouwd,	  
aangetekend	  bezwaar	  aan	  te	  tekenen	  of	  een	  tegenclaim	  in	  te	  dienen	  m.b.t.	  deze	  Proclamatie	  &	  Motu	  Proprio	  

alsmede	  tegen	  het	  bijgevoegde	  amendement.	  
	  

Aanvullende	  Bepalingen,	  Voorwaarden,	  aanwijzingen	  en	  suggesties	  voor	  een	  bezwaar	  of	  tegenclaim	  vindt	  u	  in	  
amendement	  VBI,	  welke	  is	  bijgesloten	  en	  tevens	  publiekelijk	  gepubliceerd	  is	  en	  te	  vinden	  is	  op:	  

www.bronvaneden.nl/VBI	  
	  

Mocht	  er	  onverhoopt	  uwerzijds	  geen	  van	  het	  bovenvermeldde,	  onderbouwde	  bezwaarschriften	  of	  
tegenclaims,	  door	  mij	  aangetekend	  ontvangen	  zijn,	  dan	  zal	  na	  6	  weken	  (42	  dagen)	  deze	  Proclamatie	  &	  
Motu	  Proprio	  met	  terugwerkende	  kracht	  tot	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D	  	  -‐	  20th	  of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi	  	  

De	  Jure	  van	  kracht	  en	  in	  effect	  zijn.	  
	  

	  

Opgemaakt,	  Getekend	  en	  gedateerd	  op;	  
	  D.D.	  27	  December	  2013	  Anno	  Domini	  -‐	  24th	  of	  Tevet,	  5774	  Anno	  Mundi	  

	  
Soevereine	  Status	  van	  de	  Constitutie,	  BIJ	  DE	  GRATIE	  VAN	  DE	  SCHEPPER	  VAN	  AL	  DAT	  WAS,	  IS	  EN	  
OOIT	  ZAL	  WORDEN;	  bevolkt	  met	  een	  scheppende	  en	  co-‐scheppende	  Geest	  &	  Ziel,	  in	  deze	  
hoedanigheid	  als	  Mens	  van	  Vlees	  &	  Bloed,	  Geschonken	  de	  naam,	  in	  elke	  denkbare	  variatie	  bij	  
Geboorte;	  hilde	  majanke;	  geboren	  i/d	  familie	  makkinje	  op	  23	  januari	  1973	  te	  Delfzijl	  A.D.	  -‐	  20th	  
of	  Sh’vat,	  5733	  Anno	  Mundi.	  
	  
DE	  JURE	  –	  Eigenaar,	  Beneficiair	  en	  Agent/Wettelijk	  vertegenwoordiger,	  handelend	  en	  acterend	  
onder	  de	  Hoogste	  Universele	  Wetten	  van	  de	  Schepper	  van	  Al	  dat	  Was,	  Is	  en	  ooit	  zal	  Worden,	  van	  de	  
Natuurlijke	  Persoon:	  HILDE	  MAJANKE	  MAKKINJE	  –	  BSN	  1938	  1971	  5	  
	  

	  

Getekend	  in	  origineel	  Bloed	  van	  hilde	  majanke;	  geboren	  
in	  de	  familie	  makkinje,	  niets	  van	  deze	  DNA	  mag	  worden	  
gebruikt,	  onderzocht	  of	  opgeslagen.	  	  


