
HRH Prince Patrick from the Noble House Molier 
JHA Schaperlaan 52 
2283 GS  Rijswijk 

 

 

Wapenen der edele en aensienlyke 

geslachten in het souvetain 

Greafschap van Zeeland,  

Prinsdom van Mogilew, 

Molier anno 1157, 

Tandem Erit Messis 

 

 

 

 
Bij deze is de Kroon (van het Koninkrijk der Nederlanden) 
en haar onderdanen, ambtenaren en vertegenwoordigers 
medegedeeld en worden zij geacht op de hoogte te zijn 
van het volgende:  
 
*) Elke keer dat ik vanaf heden onrechtmatig door een vertegenwoordiger van De Kroon 
aangehouden word, breng ik desbetreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon een 
bedrag in rekening van € 500,-.  
 
*) Voor het onrechtmatig betreden van mijn privéterrein of het aanraken van mijn 
persoonlijke eigendommen door een vertegenwoordiger van De Kroon aangehouden 
word, breng ik desbetreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon een bedrag in 
rekening van € 1000,-.  
 
*) Voor het per ongeluk of met voorbedachten rade toebrengen van fysieke schade, het 
ongewenst aanraken van mijn lichaam, of dat van een of meerdere mensen welke ik 
vertegenwoordig, door een vertegenwoordiger van De Kroon aangehouden word, breng ik 
desbetreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon een bedrag in rekening van 
tenminste € 5000,- tot een maximum van € 500.000,-, afhankelijk van de zwaarte van het 
onrechtmatige handelen.  
 
*) Voor elk kwartier dat ik in hechtenis genomen wordt, dan wel gevangen gezet ben dan 
wel beroofd van mijn bewegingsvrijheid door een vertegenwoordiger van De Kroon 
aangehouden word, breng ik desbetreffende vertegenwoordiger van De Kroon een bedrag 
in rekening van € 1000,-.  
 
*) Voor elke minuut die ik staande gehouden word door een vertegenwoordiger van De 
Kroon, breng ik desbetreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon een bedrag in 
rekening van € 100,-.  
 
*) Voor elke vraag die mij gesteld wordt waarop een antwoord geëist wordt onder dreiging 
of onder elke willekeurige bedreiging met represailles door een vertegenwoordiger van De 
Kroon breng ik desbetreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon een bedrag in 
rekening van € 200,-. 
 
*) In elke situatie, hierboven niet beschreven, ontstaan door enigerlei soort gedrag of 
interventie door een vertegenwoordiger van De Kroon jegens mij, heb ik het recht 
betreffende vertegenwoordiger dan wel De Kroon een ter plekke nader vast te stellen 
bedrag in rekening te brengen. Word ik in dat recht belemmerd, dan zal dat bedrag 
tenminste € 500,- bedragen.  
 

Rijswijk, 1 februari 2013 
 

Ik, gekend als HRH Prince Patrick from the Noble House Molier, roepnaam Patrick, geboren 

op 6 april 1965 en levende als vrij en soeverein mens van vlees en bloed op het vaste land 

bij de gratie Gods, als executeur en administrateur handelend in volwaardige capaciteit als 

agent en auteur van de copyright naam, eigenaar van de naam en handtekening:  

© ALBERT PATRICK MOLIER en/of elke afgeleide daarvan, alle rechten voorbehouden. 


