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 N.B: Brief alleen opsturen bij indiening per post.

Gerechtshof Den Haag
t.a.v. het bestuur
Postbus 20302
2500 EH 's-Gravenhage

Ingediend: 8-7-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik een klacht in. In bijgaand stuk vindt u de omschrijving. 

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Hoogachtend,

J.W. de Haan

Bunschotenmeen 56
3844 HH Harderwijk

Bijlage: klachtenformulier
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 Persoonsgegevens

Dhr./Mevr. Dhr.

Voorletters J.W.

Achternaam de Haan

Straatnaam Bunschotenmeen

Huisnummer 56

Postcode 3844 HH

Plaats Harderwijk

Nederland

Telefoonnummer 0629255080

E-mailadres info@pvaz.nl

 Klacht

Datum van de klacht 8-7-2017

De klacht betreft Iets anders van het gerechtshof 's-Gravenhage

Rechtsgebied -

Procedure-/parketnummer(s) -

Omschrijving van de klacht Het Kabinet van de Koning
Uwe Koninklijke Hoogheid
Raad van State
Prof. mr. J.P.H. Donner
Tweede Kamer
Der Staten – Generaal
Afdeling Schoonschip (OOG)

Harderwijk, 8 juli’17

Betreft: Wraking Nederlandse staat inzake Joris Demmink, Baybasin & 
Schoonschip NL Trias Politica (incl. de Nederlandse rechterlijke macht 
i.v.m. schending mensenrechten & misdrijven tegen de mensheid)

Geachte Majesteit Willem Alexander, heer Donner,

Dat wat mijn opa ds. Willem Doorenbos (Groningen & Leiden, natuur- 
en wiskundige te Leiden, ronde NAAST ZIJN WERK binnen 2 jaar zijn 
studie theologie af met een Cum Laude titel) en zijn vrind prof. dr. 
Willem Kolff (Groningen & Leiden, de uitvinder van de kunstnier & 
actief in het verzet) destijds als afgewaaide praat betittelden wordt dit 
tegenwoordig ook wel klaag/praatziek genoemd en is naar mijn 
mening o.a. de Nederlandse politiek en journalistiek al jaren zeer 
ernstig ziek (krankzinnig) waar de PVAZ (Partij Voor Alle Zaken) 
straks wel “de medicijnen” c.q. oplossingen denkt te hebben. 

Met aan weerskanten o.a. ir-ingenieurs (TH), juristen, familieleden met 
gymnasium (met aan mijn vaderskant 2 rectors van het Lyceum (incl. 
gymnasium) van wie 1 de vader van Ernst Hendrik De Haan, 1 van 
onze moedigste verzetsleiders, student TH-Delft) haalde 1 van mijn 
opponenten nog het woord “STEALTH” aan toen hij na 1 van mijn 
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Wrakingsverzoeken, die door rechtbank in behandeling zou worden 
genomen, weer terug kon vliegen naar Schotland. 

Omdat de Nederlandse rechterlijke macht zich kennelijk geen raad 
meer met mij wist heb ik nu bij herhaling in een uitspraak gezien dat ik 
misbruik zou hebben gemaakt van het wrakingsinstrument, welke 
beledigingen “Willem de Boemerang alias de Rechter van Oranje” 
zeer zeker niet over zijn kant zal laten gaan, krijgt de Nederlandse 
staat hiervoor nog een hele zware smaad- en lasterzaak aan haar 
broek omdat ik dit zie als een zeer misplaatst & walgelijk argument 
waarbij er naar mijn mening bij herhaling zeer zware obstructie is 
gepleegd door de Nederlandse rechterlijke macht.

Ik het kader van Operatie Oranje Garden (OOG)& Operatie 
Schoonschip (OS), inclusief het Schoonschip binnen de Nederlandse 
rechterlijke macht, wraak ik hierbij in navolging van al mijn 
wrakingsverzoeken van 2015, 2016 en 2017 wederom de 
Nederlandse staat inzake o.a. het misdrijf tegen de mensheid op 26 
augustus’15 in het (gok)Paleis van Justitie te Arnhem nu inzake de 
dossiers Joris Demmink & Baybasin de Nederlandse staat omdat ik 
mijzelf met mijn achtergrond & beoordelingsvermogen in tegenstelling 
tot de NL Trias Politica wel in staat acht ook deze dossier waarin de 
rechtsgang veelvuldig is gesaboteerd tot klaarheid te brengen.

Daar waar bijvoorbeeld (dirty) Harry Van Bommel (SP), snotneus 
Pietertje Omtzigt (CDA) en vliegende Hollander Erik de Vlieger het 
kennelijk uit angst lieten afweten, dat wat ik naar al die slachtoffertjes 
die zich niet konden/kunnen verweren ronduit walgelijk laf vind, gaat 
“Willem de Boemerang alias de Rechter van Oranje” deze dossiers via 
Internationale procedures straks in een onnavolgbaar snel tempo tot 
klaarheid brengen waarbij alleen nog de allerbeste rechters ter 
Wereld, die ook net als De Haan extreem/zeer hoog in het 
abstractieniveau, IQ & EQ zitten hem nog kunnen volgen op basis van 
100% logica en met 100% focus (precisie) richting uitspraken waaraan 
niet meer valt te tornen.

Gaarne verneem ik voor 21 juli’17 de bevestiging dat al mijn zaken 
van de PVAZ (Partij Voor Alle Zaken), waaronder dit wrakingsverzoek, 
worden overgedragen aan het Internationaal Gerechtshof en het 
Europees hof omdat ik al mijn goede zaken zoveel en zo snel 
mogelijk, bij voorkeur in een razend snel tempo, tot klaarheid wenst te 
brengen zoals Vrouwe Justitia dat ooit heeft bedoeld.

Gaarne met spoed vernemend & zo ook het ontslag / de afzetting van 
de heer Rutte (Pinoccio).

Met vriendelijke groet,

Jan Willem de Haan
PVAZ (Partij Voor Alle Zaken)
(officieel ook nog kandidaat lijsttrekker CDA, de partij die hij na 
een grondige reiniging binnen het CDA wil omdopen naar de PVAZ


