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Flying Colors of Mahābhārata
Vaikuṇṭhaloka

Pro forma beroepschrift van de minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: 
Mahābhārata, daartoe bevoegd Krachtens het besluit van de Regering van Mahābhārata, 
gedateerd op 15 mei 2016, welke beroep per fax is gericht aan Rechtbank Rotterdam,

betreffende het besluit van het College van burgemeester en wethouders van Brielle, gedateerd op 
15 november 2016, welk besluit bij brief van 17 november op 22 november d.a.v. is verzonden 
(bijgevoegd), kenmerk: SLZ-PH 16-0017147.
Het bijhorende advies van de bezwaarschriftencommissie Brielle / Westvoorne heb ik met mijn 
WOB-verzoek, gedateerd op 15 december 2016 en bij de gemeente Brielle ingekomen op 16 
december d.a.v., opgevraagd (eveneens bijgevoegd).

Onderwerp: verzoek aan het College van burgemeester en wethouders van Brielle om inschrijving 
op grond van de Wet basisregistratie personen.
Reden afwijzing van dit verzoek: artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dat bekend 
staat als het ne bis in idem beginsel.

Brielle, 22 december 2016 

Geachte leden van Rechtbank Rotterdam, Vrede zij met u!

In de eerste plaats wens ik u een Juiste viering van de Kerstdagen en een Nieuwjaar in Juistheid toe.

Ten tweede stel ik mijn beroep voorshands in op het wereldwijd erkende Volkenrecht, zo nodig 
aangevuld met internationaal recht. Want onder wereldwijd erkend Volkenrecht kan, en mag, en 
heeft de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, haar rechtmatige status opgeeist:

1. onze Community of Peace heeft op 15 mei 2014 onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: 
Mahābhārata, bij de Verenigde Naties uitgeroepen op grond van hun Eigen Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens en de daarop volgende Eigen Millenniumverklaring
in het jaar 2000;

2. onze Community of Peace heeft deze ver-Enigde Wereldwijde Natie bekend gemaakt aan 
uw Koning en zijn ministersploeg met afschrift aan uw Staten-Generaal;

3. onze Community of Peace heeft deze ver-Enigde Wereldwijde Natie bekend gemaakt aan 
den Volke in een persbericht dat is gepubliceerd bij het Press Center;

4. onze Community of Peace heeft uw Koning en zijn ministersploeg met een afschrift aan uw 
Staten-Generaal en uw Hoge Raad der Nederlanden de wettelijke termijn van zes weken 
gegund om alsnog te reageren op het bekend maken van onze ver-Enigde Wereldwijde 
Natie: Mahābhārata, bij gebreke waarvan zij het bestaansrecht van onze ver-Enigde 
Wereldwijde Natie hebben erkend;



5. omdat uw Koning en zijn ministersploeg binnen de gestelde termijn niet hadden gereageerd, 
heeft onze Community of Peace uw Koning en zijn ministersploeg schriftelijk gedankt voor 
de erkenning van het bestaansrecht van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, 
per 1 maart 2015 met wederom afschrift aan uw Staten-Generaal en uw Hoge Raad der 
Nederlanden;

6. aldus is er een rechtsbetrekking ontstaan tussen dat wat u noemt: “Staat der Nederlanden”, 
en onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, per 1 maart 2015;

7. uitspraak van Rechtbank Rotterdam, Team Bestuursrecht 1, van 16 augustus 2016, 
zaaknummer: ROT 16/838, waaruit duidelijk blijkt dat hetgeen niet is weersproken, 
vaststaat;

8. onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is tot heden niet weersproken; er zijn 
ook geen (rechterlijke) bezwaren tegen onze ver-Enigde Wereldwijde Natie ingekomen;

9. uit het gestelde achter de punten 6, 7 en 8 blijkt duidelijk dat ons Aller Mahābhārata thans 
zo vast staat als een Huis dat zeer solide op een Rots is gefundeerd;

10. ons Aller Mahābhārata heeft een grondgebied, namelijk de hele aarde – net zoals het 
vroeger was: door God aan ons geschonken om haar te beheren;

11. ons Aller Mahābhārata heeft een Volk, namelijk God's Volk dat uit Babylon wordt 
weggeleid en in ons Aller Mahābhārata wordt opgevangen (Bijbelboek Openbaring 18: 4 – 
5 en 14: 14 – 16), dit proces is gaande;

12. ons Aller Mahābhārata heeft een grondwet, namelijk de Grondwet van Mahābhārata;
13. ons Aller Mahābhārata heeft een regering, namelijk de Regering van Mahābhārata, zij is 

niet een regering over, maar een regering van en voor God's Volk naar zijn Wil en daarom is 
er geen demo(n)cratisch gekozen parlement of volksvertegenwoordiging meer nodig; de 
Regering van Mahābhārata regeert namelijk volgens de Universele door God ingestelde 
Natuurwetten waarop de Grondwet van Mahābhārata is gefundeerd en daarom zijn er geen
andere wetten meer nodig – wat een deregulering;

14. ons Aller Mahābhārata heeft een Eigen Juistheidssysteem in Liefde waarin Mensen als 
Mens – en niet als verdachte – terecht staan en worden berecht, en zij hun opgelegde straf 
ondergaan als Mens waarbij zij een gratis cursus ASHA krijgen aangeboden om recidive te 
voorkomen, onze rechters kennen God en hebben hem Lief en zijn daarom Waarlijk 
onafhankelijk van al het andere, zij zijn bekend met ASHA, de Kosmische Ordening, en 
oordelen vanuit hun kennis over de Universele door God ingestelde Natuurwetten;

15. op grond van al het bovenstaande is ons Aller Mahābhārata een geheel zelfvoorzienende 
ver-Enigde Wereldwijde Natie die bestaat in Spirituele Districten, waaronder het Spirituele 
District Holland is begrepen;

16. op grond van het gestelde achter de punten 10 tot en met 15 is het vermelde Volkenrecht 
van toepassing;

17. op dit Volkenrecht en het eveneens genoemde internationale recht is in verscheidene 
procedures regelmatig een beroep gedaan, maar telkens weer werden deze rechten omzeild;

18. op grond van het vorenstaande was het College van burgemeester en wethouders van Brielle
reeds per 1 maart 2015 bevoegd, is het college nog steeds bevoegd en zal het college 
bevoegd zijn om de Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid voor de wetten van alle Spirituele 
Districten van ons Aller Mahābhārata van Krishnānanda in het Basis Register Personen op 
te nemen met als schrijfwijze: Dirk; otf van den Engel (© juni 1955, Eigendom van 
Krishnānanda), conform de Wet basisregistratie personen, in samenhang met de Auteurswet.
Deze schrijfwijze is in overeenstemming met zijn geboorteakte omdat daarin slechts zijn 
voornaam: “Dirk”, is vermeld. In zijn voornaam heeft Krishnānanda geen verandering 
aangebracht, reden waarom dit verzoek in het verleden al niet kon en mocht worden 
geweigerd. Daarom is een beroep op artikel 4:6 Awb alleen al uit den boze, te meer omdat 
alle besluiten zijn gericht aan ene: “heer D. van den Engel”, die in feite geen enkele 
aanvraag heeft ingediend!



Korte geschiedenis van verzoeken aan het College van burgemeester en wethouders van Brielle:
1. verzoek gedateerd op 2 april 2015 van Krishnānanda als Eigenaar van het © Auteursrecht op

zijn Eigen Naam: Dirk; behorende tot de familie: Van den Engel, inhoudende inschrijving 
van zijn natuurlijke rechtspersoonlijkheid voor de wetten van alle Spirituele Districten: 
Dirk; otf van den Engel (© april 2013), in feite al gedaan op Volkenrecht en op het Motu 
Proprio van Zijne Goddelijke Genade Paus Frnciscus I van Vaticaanstad, die het Ware 
Staatshoofd is van de Lage Landen sinds het Vredesverdrag na de Napoleontische oorlog;

2. verzoek gedateerd op 29 augustus 2015 eveneens van Krishnānanda als Eigenaar van het © 
Auteursrecht op zijn Eigen Naam: Dirk; behorende tot de familie: Van den Engel, conform 
de Auteurswet, dit is hetzelfde als zijn Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid voor de wetten van
alle Spirituele Districten: Dirk; otf van den Engel – waarbij otf de afkorting is van: of the 
family – (© april 2013, Eigendom van Krishnānanda) conform de Grondwet van 
Mahābhārata, waarbij het verzoek naast het Volkenrecht is gedaan op internationaal recht, 
met name: het Verdrag van Rome (Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden) en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 
waarvan artikel 8 regelt: de bescherming van persoonsgegevens, waaronder dus ook de 
Naam is begrepen (Namenclaim);

3. verzoek van de minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, 
van 23 mei 2016 om inschrijving op grond van de Wet basisregistratie personen.

Nu is met name dit laatste verzoek dat totaal afwijkt van de vorige twee verzoeken afgewezen op 
grond van het ne bis in idem beginsel als is bedoeld in artikel 4:6 Awb! Geen enkel verzoek is 
identiek, maar verzoek nummer 3. verschilt totaal van de vorige twee verzoeken. Immers: de 
minister van ASHA van de ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, is Krachtens het besluit 
van de Regering van Mahābhārata van 15 mei 2016 specifiek bevoegd verklaard: “The exclusive 
Power to enabling people into our United Worldwide Nation: Mahābhārata, belongs to the Minister
of ASHA in accordance with the Biblical Book of Revelations.” Nu ligt de gemeente Brielle in het 
Spirituele District Holland en daarom dient óók het onder Brielle ressorterende Basis Register 
Personen te worden aangepast. Anders kloppen de registers van onze ver-Enigde Wereldwijde Natie
en Brielle niet met elkaar. Om deze belangrijke reden bepaalt de Wet basisregistratie personen dat 
de actualisatie van het register dient te geschieden en dat van het verzoek daartoe melding dient te 
worden gemaakt in het register.
Met andere woorden: waar is hier sprake van het ne bis in idem beginsel als bedoeld in artikel 4:6 
Awb? De twee registers dienen met elkaar in overeenstemming te zijn omdat er anders ernstige 
gevolgen voor de Residenten van Mahābhārata kunnen ontstaan. Want onze ver-Enigde 
Wereldwijde Natie: Mahābhārata, kan dan niet als voorbeeld natie dienen voor al die andere ruzie 
makende naties die zich trouwens ook hebben verenigd in de nimmer Verenigde Naties.

In Waarheid ligt hier de vraag voor: wat Wilt u? Een derde Wereldoorlog of Vrede, Liefde 
Harmonie op de Weg van de Liefde naar het Aardse Paradijs? Ik mag u beloven dat u altijd krijgt 
wat u zelf oproept.
Maar die vraag hoeft u nog niet te beantwoorden omdat ik nog het bijgevoegde verzoek op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur heb ingediend bij de gemeente Brielle. Indien dit WOB-
verzoek negatief wordt beantwoord, heb ik het college voornoemd direct een hernieuwd verzoek om
ten spoedigste de Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid van Krishnānanda met als schrijfwijze: Dirk; 
otf van den Engel (© juni 1955, Eigendom van Krishnānanda), in het Basis Register Personen van 
Brielle op te nemen en op deze Naam: Dirk; otf van den Engel, een geldig paspoort af te geven, 
voorgelegd, waardoor het college voornoemd wordt genoopt tot een heroverweging van het besluit 
waartegen in beroep wordt gegaan.

Om deze reden verzoek ik uw rechtbank om dit beroep aan te houden tot het college voornoemd op 
mijn WOB-verzoek een beslissing heeft genomen, waartegen ik zo nodig eveneens beroep 
aanteken. Op deze wijze kunnen de zaken dan worden samengevoegd tot Eén beroep.



Mocht het college voornoemd echter alsnog besluiten om de actualisatie uit te voeren 
overeenkomstig mijn verzoek, dan trek ik dit beroepschrift vanzelfsprekend in.

In Licht en Liefde verbonden,
met vriendelijke groeten en hoogachting,

Krishnānanda, minister van ASHA, uw dienaar

Bijlagen:
➢ Kopie Mahābhārata-wereldpaspoort
➢ Uittreksel uit het register of Residents of Mahābhārata
➢ Besluit van 15 november 2016, bekend gemaakt per brief van 17 november, verzonden op 

22 november d.a.v.
➢ Mijn WOB-verzoek van 15 december 2016, bij de gemeente Brielle ingekomen op 16 

december d.a.v.
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