
Beste advocaat JH Rodenburg, 

Een notaris berekende een erfenis door verhullingsoperaties van zijn berekening uit te voeren die 

volgens een reeks van de Fibonacci-klasse werden uitgevoerd. En dat kunnen we heel goed zien, 

want voor de notaris merken we dat de begrafenisondernemer zijn kosten op dezelfde manier heeft 

vastgesteld als de notaris: door te verwijzen naar dezelfde volgorde van eerste termijn 1230.52 

volgens de vijfde termijn die hij koos: 9844, en vanaf waarvan hij 110 of 111 aftrok. Dit aantal is een 

herhaalde eenheid, alleen bekend bij specialisten. 

Wat als volgt kan worden samengevat: 

9844 - 110 = 9734 EURO = De kosten van de begrafenis. 

Het enige verschil dat hem onderscheidt van de notaris is dat de notaris de vierde term van dezelfde 

reeks kiest waarvan hij ook dezelfde waarde aftrekt die herhaalde eenheden wordt genoemd (110 of 

111). 

Wat als volgt kan worden samengevat: 

6152 - 110 = 6042 EURO = De kosten van de notariskosten. 

 

Dat is ontoelaatbaar bij de berekening van een erfenis omdat men dan een algoritme opmerkt. 

Daarnaast merken we dat de schuldeisers en debiteuren van de bankrekening van de overledene alle 

bedragen met dezelfde berekening vaststellen: 

een polynoom altijd identiek vanaf de datum van zijn overlijden: 

66² - 66 * Pi² - 13 = 3 * 1230,52 Euro = bedrag van de erfenis te verdelen over 3 erfgenamen. 

Of met een meer algemene en precieze formule: 

   66² - 66 * Pi² - 12 - 1 

= 66² - 66 * Pi² - (3 * 4) - 1 

= 3 * 1230,52 Euro = bedrag van de erfenis te verdelen over 3 erfgenamen. 

 

En bij het overhandigen van het saldo van een rekening met verzekeringen en spaargelden, geeft 

dezelfde polynoom het totale bedrag van zijn bankrekening. Alleen de waarde van de variabele 

verandert. 

Door in de polynoom te vervangen hebben we: 

 

123² - 123 * Pi² - 123 * 1 * 2 * 3 = totaal op bank = 13177 Euro. 



 

Al deze cijfers roepen ongeluk op en werden eerder gekozen. Dit omdat ik niet geloof in het herhalen 

van dezelfde kans of identieke opeenvolgende getallen zoals 123. 

De polynoom kan als volgt worden geschreven: 

X ^ 2 - X * (Pi) ^ 2 - C = Een bedrag van de erfenis. 

Met het symbool ^ wat exponent betekent. 

En waar C = (3 * t) of C = (3 * t) + (-1) ^ (X + 1) als we maximale precisie willen. 

Wat als volgt is geschreven: 

X ^ 2 - X * (Pi) ^ 2 - (3 * t) + (-1) ^ (X + 1) = Een bedrag van de erfenis. 

Voor het laatst genoemde geval geeft dit: 

123 ^ 2 - 123 * (Pi) ^ 2 - (123 * 1 * 2) * 3 + (-1) ^ (123 + 1) = totaal op bank = 13178 Euro. 

 

Kunt u mijn veroordeling van deze diefstal voor de rechtbank ondersteunen? 

Met vriendelijke groeten, 


