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Antwoordbrief 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 brief is gericht aan Belastingdienst Kantoor Amsterdam, Particulieren, dienstverlening 
en bezwaar, t.a.v. mevrouw mr. W. van Wendel de Joode, Centrale Administratie te Apeldoorn, 
Kantoor Heerlen en Kantoor Rotterdam, p/a  Antwoordnummer 21160, 6400 ZX  HEERLEN,

betreffende Voorlopige Aanslag 2017 Inkomstenbelasting / Premie volksverzekeringen; jaar 2017,
uw voorlopige aanslag, gedateerd op 31 januari 2017,
aanslagnummer: 938.41.607.H.70.01,

Onderwerp: gebruik van mijn Namen

Brielle, 18 januari 2017

Geachte aangeschrevenen van de Belastingdienst, Vrede zij met u!

In de eerste plaats wens ik u Allen een gezond Nieuwjaar in Juistheid toe. 

Ten tweede deel ik u mee dat u mijn Namen nog steeds gebruikt in strijd met de brieven van de 
Mens Krishnānanda van 3 maart 2013, ter post bezorgd op 4 maart d.a.v., en 24 februari 2014, ter 
post bezorgd op dezelfde datum.
In deze brieven heeft de Mens Krishnānanda u verboden om zijn Namen te gebruiken zonder zijn 
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe en heeft hij u gewaarschuwd dat, indien u 
wederom opzettelijk inbreuk maakt op zijn Eigendom van het © Auteursrecht Krachtens de 
Auteurswet op zijn Namen en deze Namen wederom opzettelijk wederrechtelijk wijzigt in Capitis 
Dimunitio Maxima, hij daarvan aangifte zal doen. Tevens heeft Krishnānanda als Mens geschreven 
dat hij geen belastingplicht en daarmee ook geen aangifteplicht erkent, waarbij hij u vriendelijk 
heeft verzocht om hem in het vervolg te benaderen op het correspondentie-adres van Community of
Peace, t.a.v. Krishnānanda. Bovendien heeft hij u gewaarschuwd dat hij verkeerd geadresseerde 
poststukken zonder pardon zal vernietigen. Sommige poststukken heeft hij echter als service nog 
aan u geretourneerd.
Zonder die brieven te beantwoorden, gaat u maar door met het zenden van (voorlopige) 
aanslagbiljetten en aangiftebrieven. Dat vind ik geen manier van respect tonen aan de Mens 
Krishnānanda die zijn brieven hopelijk toch niet voor niets heeft geschreven.
Daarom heb ik zijn brieven ter beantwoording doorgegeven aan  mevrouw mr. W. van Wendel de 
Joode van Belastingdienst Kantoor Amsterdam. Zij heeft zich daarvan op een makkelijke wijze 
afgemaakt, maar daarna heb ik een repliek geschreven dat Zijne Goddelijke Genade Paus 
Franciscus I al per september 2013 zijn Motu Proprio heeft uitgesproken voor zijn hele 



grondgebied, dus ook voor dat wat u noemt: “Nederland”. Dit Motu Proprio komt hierop neer dat 
zij als bedrijfsmedewerker van de Belastingdienst een Eigen verantwoordelijkheid heeft en dat zij 
zich daarom niet kan en mag verschuilen achter het feit dat de Belastingdienst een uitvoerend 
orgaan is. Zoals ik haar had uitgelegd, is de Belastingdienst een dienst die Mensen dient te dienen. 
Zij als bedrijfsmedewerker van de Belastingdienst dient daarom – als zij daarop wordt gewezen – 
wèl de door mij gevraagde toets uit te voeren en naar aanleiding daarvan zo nodig te rapporteren 
aan haar directe baas, bedrijfsleider of wetgever. Pas dan heeft zij haar functie naar behoren 
vervuld, en dit geldt derhalve ook voor u Allen!
In mijn correspondentie aan haar heb ik geconstateerd dat haar conclusie omtrent haar toets of 
Krishnānanda als Mens al dan niet belastingplichtig is, niet juist is. Op grond van de in dit 
Spirituele District Holland tot gelding gebrachte belastingwetten is Krishnānanda als Mens niet 
belastingplichtig, doch is de natuurlijke persoon, waarmee hij totaal niets heeft te maken, die 
Eigendom is van dat wat u noemt: “het Rijk”, zelf belastingplichtig en daarmee ook 
aangifteplichtig. In verband daarmee zal uw Rijk zelf aan de hem opgelegde verplichtingen moeten 
voldoen, en er de Mensen niet mee lastig dienen te vallen.

Anders dan in de Van Dale staat geschreven, is er een groot verschil tussen Mens en natuurlijk 
persoon: volgens Genesis 1 schiep onze Moeder-Vader God: Rādhā-Krishna, de Mens naar zijn 
beeld en gelijkenis als Vrouw en Man. Volgens Genesis 2 blies hij zijn Levensadem in de neus van 
de Mens. En zo werd de Mens een Levend wezen.
Dat wat u noemt: “het Rijk”, creëerde zijn natuurlijke persoon uit van een Mens gestolen Namen 
naar zijn beeld en gelijkenis als juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest.
Gelet op het vorenstaande is de Mens een Levend wezen, terwijl een natuurlijk persoon een dood 
object is, welk object uit hoofde daarvan alleen al geen belasting kan betalen, noch aangifte kan 
doen. Bovendien is dat dode object Eigendom van zijn maker: dat wat u noemt: “het Rijk”. Dit is 
duidelijk te lezen op de wettelijk verplichte legitimatiebewijzen.

Mijn conclusie luidt daarom dat – zo er al iemand belastingplichtig kán zijn – dat wat u noemt: “het 
Rijk”, de belastingplichtige is omdat dat wat u noemt: “het Rijk”, de Eigenaar is van zijn omstreeks 
zeventien miljoen dode schepselen: de natuurlijke personen die in Nederland wonen!

Mijn slotconclusie luidt daarom: geen enkel Mens Die in dit Spirituele District Holland van onze 
ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, resideert, is belastingplichtig, noch aangifteplichtig.
Amen!

Dat wil derhalve zeggen dat u eerst met redenen moet omkleden dat een Mens in ons Spirituele 
District Holland desalniettemin tòch belastingplichtig en derhalve ook aangifteplichtig is. Zomaar 
een beroep doen op de dikke Van Dale kan hier niet volstaan!

Daarnaast bericht ik u nog het volgende: in mijn e-mail van 28 december 2015 aan de gemeente 
Brielle (die is inbegrepen in mijn e-mail aan de Staten-Generaal), heb ik haar gedankt voor haar 
antwoorden op mijn WOB-verzoeken. Uit deze antwoorden blijkt dat de gemeente Brielle niet in 
het bezit is van documenten waaruit blijkt: a. dat ik niet de Eigenaar ben van de aan mij bij 
geboorteakte overgedragen Naam: Dirk; en de aan mij ex lege toebedeelde familienaam: Van den 
Engel (WOB-verzoek van 7 november 2016, ontvangen door de gemeente Brielle op 18 november 
d.a.v. en beantwoord op 24 november 2016, onder kenmerk: 160017316, bijgevoegd) en daarom is 
zij ook niet in het bezit van documenten op grond waarvan ook mijn andere familienaam: 
Goudriaan, niet van mij is, en b. dat zij tegen het volkenrecht, zoals de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens en de Grondwet van Mahābhārata in, alsmede tegen internationaal recht, 
zoals bij voorbeeld het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, in, in strijd met de 
Auteurswet over de aan mij toebehorende Namen vrijelijk mag beschikken zoals ze doet (WOB-



verzoek van 15 december 2016, bij de gemeente Brielle ingekomen op 16 december d.a.v. en 
beantwoord op 21 december 2016, onder kenmerk: SLZ/PH 16.0018166, eveneens bijgevoegd).
.
Uit de bovenbeschreven WOB-verzoeken mogen wij (uw Belastingdienst en ik) thans concluderen 
dat het © Auteursrecht op mijn Eigen Naam: Dirk; en mijn beide familienamen: Van den Engel en 
Goudriaan, op grond van de Auteurswet van mij is en dat daarvan noch door het college van Brielle,
noch door een willekeurige ander zonder mijn toestemming gebruik mag worden gemaakt.
Uit de Voorlopige aanslag 2017, gedateerd op 31 januari 2017, afkomstig van de een of andere 
inspecteur die is gericht aan ene “D VAN DEN ENGEL”, blijkt dat u wederom zonder de 
toestemming van de Mens Krishnānanda van zijn Eigen Naam: D(irk); en van zijn familienaam: 
Van den Engel, op de door de hem verboden wijze in Capitis Dimunitio Maxima gebruik hebt 
gemaakt, hetgeen een inbreuk is op zijn © Auteursrecht ingevolge de Auteurswet. Dit is in de 
Auteurswet strafbaar gesteld en zelfs gekwalificeerd als een misdrijf zoals blijkt uit de 
bovenvermelde brieven van de Mens Krishnānanda.

Uw Voorlopige aanslag 2017 is dus gericht aan ene: “D VAN DEN ENGEL”.
Laat mij u eerst nog eens duidelijk uitleggen dat ene: “D VAN DEN ENGEL”, nimmer kan worden 
gedwongen tot tot het doen van aangifte, noch tot het betalen van een voorlopige aanslag of wat dan
ook omdat een dood object nimmer aangifte kán doen, noch een aanslag kán betalen! Want 
hierboven heb ik u meegedeeld het verschil tussen een Mens en een natuurlijk persoon.

Gelet op het bovenstaande mogen we daarom weer gezamenlijk concluderen dat wat u noemt: “het 
Rijk”, zijn natuurlijke persoon heeft gecreëerd op basis van de van de Mens Krishnānanda gestolen 
Namen (Eigen Naam en familienaam) – nimmer is hem namelijk om toestemming gevraagd om zijn
Namen hiervoor ter beschikking te stellen – naar zijn beeld en gelijkenis als juridische entiteit 
waarin geen Leven is van de Geest. Reeds daarom is uw Voorlopige aanslag 2017, Aanslag-
nummer: 938.41.607.H.70.01, aan de verkeerde entiteit gericht, ongeacht wat u er ook van vindt!

In mijn e-mail van 6 januari 2017 gericht aan de Staten-Generaal heb ik met betrekking tot de 
Namenkwestie geconcludeerd dat datgene wat u noemt: “het Rijk”, identiteitsfraude pleegt. 
Immers: als dat wat u noemt: “het Rijk”, zonder mijn toestemming daarvoor en daarom mijn Namen
had gestolen om daarvan een natuurlijk persoon te maken naar zijn beeld en gelijkenis als een 
juridische entiteit waarin geen Leven is van de Geest, en bovendien deze juridische entiteit over mij
heen legt als ware ik die natuurlijke persoon, dan is hier niet alleen sprake van diefstal, maar ook 
van bedrog. Daarom kán ik me niet identificeren, en hoef ik me ook niet te identificeren met dat 
dode object wat: “natuurlijke persoon”, is genoemd.
U kunt het al dan niet hiermee eens zijn, maar dat wat u noemt: “het Rijk”, heeft de Macht over de 
van ons Allen gestolen Namen, heeft daarvan natuurlijke personen gemaakt en heeft hen: 
“Nederlanders”, genoemd en is daarom de Eigenaar van omstreeks zeventien miljoen wat u noemt: 
“Nederlanders”, en daarom schrijft uw Belastingdienst mij aan als Nederlandse natuurlijk persoon, 
een dood object dat in wezen lijfeigene is van dat wat u noemt: “de Staat der Nederlanden”. Dit is in
strijd met het Volkenrecht en zeker ook met het internationale recht. Ik ben dat niet; ik ben Die ik 
ben: een Spirituele ziel! Daarom maak ik u met deze brief opmerkzaam op deze misdaden, en 
onderneem actie vanwege de geconstateerde identiteitsfraude:

Krishnānanda is ingevolge de Auteurswet de Ware Eigenaar van het © Auteursrecht op zijn Eigen 
Naam: Dirk; behorende tot de families: Van den Engel en Goudriaan.
Mijn Namen mogen niet wederrechtelijk worden gebruikt, noch misbruikt omdat ze zijn 
beschermd Krachtens Volkenrecht en internationale wetgeving, waaronder artikel 8 van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie is begrepen, welk grondrecht voor dit 
Spirituele District Holland onder meer is uitgewerkt in de genoemde Auteurswet.
Daarom zijn mijn Namen als onderdeel van de bescherming van mijn Persoonlijkheid onder 



geheimhouding neergelegd in het Basis Register Personen van de gemeente Brielle.
Wederrechtelijk gebruik en misbruik van mijn Namen zullen worden bestraft!

U bent nu gewaarschuwd en daarom stel ik de navolgende regels voor het gebruik van mijn Namen 
in de vorm van de door mijzelf geschapen Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid voor de wetten van 
alle Spirituele Districten vast:

1. Mijn Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid mag in ons Aller Mahābhārata slechts worden 
gebruikt voor de wetten van alle Spirituele Districten van onze ver-Enigde Wereldwijde 
Natie: Mahābhārata. Alle andere adresseringen dienen te worden gericht aan: 
Krishnānanda.

2. De spelling van de Namen van mijn Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid is als volgt: Dirk; otf
van den Engel.

3. Mijn Natuurlijke Rechtspersoonlijkheid heeft haar correspondentie-adres in de gemeente 
Brielle: 

Mahābhārata
Spiritual District of Holland

P.O. Box 47
3230 AA  BRIELLE

en mag niet worden gecombineerd met mijn geheime woonadres. Neemt u Allen hiervan 
goede nota en geef het door aan uw medewerkers, want nogmaals: wederrechtelijk gebruik 
en misbruik van mijn Namen zullen worden bestraft.

Tenslotte deel ik u mee dat onze ver-Enigde Wereldwijde Natie: Mahābhārata, zowel volgens de 
constitutieve als volgens de declaratieve opvatting bestaat.
Bovendien heeft Rechtbank Rotterdam op 16 augustus 2016, zaaknummer: ROT 16/838, zèlf 
uitgesproken dat alles vaststaat wat niet is weersproken: ons Aller Mahābhārata is nog steeds niet 
weersproken en er zijn nog steeds geen (rechterlijke) bezwaren tegen ingebracht. Daarom staat ons 
Aller Mahābhārata zo vast als een Huis op een Rots en dient uw Belastingdienst daarmee thans 
rekening te houden. Dit houdt in dat de aangiftebrief niet meer mag worden verzonden en dat er 
geen aanslagen meer mogen worden opgelegd. Want in ons Aller Mahābhārata is Alles al aanwezig
waardoor er binnen onze ver-Enigde Wereldwijde Natie geen geld hoeft om te gaan en er op basis 
daarvan geen belastingplicht kán zijn.

Op grond daarvan zend ik uw Voorlopige aanslag 2017 met machtigingsbrief retour in uw portvrije
retour envelop, waarvoor ik u dank zeg.

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

Krishnānanda, minister van ASHA, uw dienaar



Bijlagen:
➢ Voorlopige aanslag 2017 met machtigingsbrief van 31 januari 2017;
➢ zogenaamd kortrecht besluit van 24 november 2016, kenmerk: 160017316, genomen op 

mijn daarin in cursief afgedrukte WOB-verzoek;
➢ zogenaamd kortrecht besluit van 21 december 2016, kenmerk: SLZ/PH 16.0018166, 

genomen op mijn daarin cursief afgedrukte WOB-verzoek.
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