Onderwerp: SMERIGE EN LEUGENACHTIGE DOEN EN LATEN VAN DE KABINETTEN RUTTE 1, 2 en 3

Geachte griffie-afdelingen / griffiers van de Nederlandse Provinciale-Staten,
De onderstaande beschrijving van 19 pagina's gaat ook over het Mensenrechten schendende
doen en laten van de Nederlandse Regering in Nederland, waar tienduizenden zo niet
honderdduizenden Nederlandse Burgers finaal kapot gemaakt.
Er is geen Provincie of Gemeente in Nederland waar geen tientallen mensen wonen die
kapot gemaakt worden door de Kinderopvangfraude die uitgevoerd wordt door de
Belastingdienst.
In de Provincie Groningen en Drenthe worden bijna honderdduizenden bewoners die zelfs in
hun slaap niet tot rust komen in hun zwaar beschadigde huizen door de angst dat er wat in
elkaar stort tijdens hun slaap, en dat is al in 1986 begonnen. Ik heb zelf vanuit mijn
toenmalige woonplaats Delfzijl de eerste aardtrillingen ervaren.
Maar ook hoe gaat Nederland schofterig om met de boeren, u kunt lezen dat Mevrouw van
Nieuwenhuizen leugenachtige klimaatmetingen heeft laten uitvoeren, namelijk bijvoorbeeld
bij het ergste punt van de klimaatvervuiling op Schiphol en Tata-Steel op een hoogte van
5.000 meter en om de boeren in een verkeerd daglicht te stellen, deden ze het daar op een
hoogte van 3.000 meter.
Dat is de kern van deze lange beschrijving inclusief de Nederlandse Oorlogsmisdaden in
voormalig Nederlands-Indië (nu de Republiek-Indonesië) en de Genocide die op voormalig
Nederlands Nieuw-Guinea die wordt uitgevoerd door de Republiek-Indonesië en die vanaf
1962 tot vandaag al meer dan 600.000 Papoea's het leven heeft gekost.

Is de griffie genegen om deze berichtgeving in uw Provincie door te zenden
naar: de Commissaris van de Koning, de Gedeputeerden van uw provincie en
naar de leden van de Provinciale Staten in uw Provincie.
Mocht aan mijn verzoek geen gehoor kunnen worden gegeven, bent u dan genegen om mij
dat aan te geven?
Met vriendelijke groet,

Onderwerp: HET SMERIGE EN LEUGENACHTIGE DOEN EN LATEN VAN DE KABINETTEN RUTTE 1, 2 en
3

VOORAL VOOR:
"HET PARLEMENT, DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL".
HIERIN WORDEN DE VELE LEUGENS, BEDROG EN MENSENRECHTENSCHENDINGEN
VERMELD

VAN DE KABINETTEN RUTTE 1, 2 en 3 AANGEGEVEN,

ZOALS DE HUIZENSCHADE IN GRONINGEN,
DE KINDEROPVANGTOESLAG,
HET KLEINEREN VAN DE BOEREN
DE GENOCIDE OP VOORMALIG NEDERLANDS NIEUW-GUINEA EN
HET ONRECHTMATIGE ONDERZOEK VAN DE DEKOLONISATIEOORLOG
VELE ANDERE MISSTANDEN UITGEVOERD DOOR DE NEDERLANDSE OVERHEID
ZOALS DE 500.000 - 1.000.000 VERMOORDDEN OP DE MOLUKKEN (19902000)
WAPENLEVEREINGEN DOOR KOK EN BALKENENDE
DE MENSENRECHTEN SCHENDENDE UITSPRAKEN VAN:
GENERAAL B.D. HOMAN, VERBONDEN AAN CLINGENDAEL (okt. 2002)

Aan: Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en Hare Majesteit Koningin Maximá.

Aan: Het Nederlandse Parlement, de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Aan: Alle leden van de 12 Provinciale Staten in Nederland

: Alle Gemeenteraadsleden van de 352 Gemeenten in Nederland
: Het NIOD, het NIMH en het KITLV.
: De Nederlandse Dagbladpers en Tv-zenders

Aan: De Regering van de Republiek-Indonesië in Jakarta.
: De Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek-Indonesië mevr. Marsudi.
: Aan de Ambassade van de Republiek-Indonesië in Den Haag.
: Aan Radio- en Tv-zenders in de Republiek-Indonesië.
Voor allen vertaald in de Indonesische taal Bahasa.

Aan: Het Internationale Strafhof in Den Haag.
: De Verenigde Naties in New York.
: Het bestuur van de Europese Unie in Brussel, incl. Frans Timmermans
: Alle leden van het Europese Parlement.
Voor allen vertaald in het Engels.

Zwolle: 22/23/24 mei 2012.
Het smerige doen en laten, de leugens en het bedrog, het weglopen voor
verantwoordelijkheid van de Minister-President Rutte van de Kabinetten Rutte 1, 2 en 3
en zijn Ministers en Staatssecretarissen, kan de Nederlandse Burger in één seconde
waarnemen uit een recente situatie nadat de Regering Demissionair was geworden, op de
Nederlandse Televisie waarnemen/opmerken.
Getroffen burgers konden/mochten vragen stellen aan de overheid.
Het gaat om een meer dan zwaar getroffen ouder door de Kinderopvangfraudetoeslag.
Zij mocht de mede-aanwezige heer Rutte een vraag mocht stellen.
Deze, meer dan emotioneel getroffen en beschadigde moeder stelde de heer Rutte de

volgende vraag:
Mijnheer Rutte, waarom heeft u dit zover over ons heen laten komen?

Het toneelstuk van de heer Rutte kon beginnen en zag er als volgt
uit:

Hij stond achter de tafel en kruiste zijn armen diagonaal tegen zijn lichaam aan en
antwoordde als volgt:

Ja, mevrouw het is een grote schande!
Maar, zei hij, en vervolgens spreidde hij zijn armen wijduit en sprak verder de volgende
woorden:

Maar wij, de overheid, hebben heel veel goede dingen gedaan.
Hij creëerde daarmee gelijk de gelegenheid om het gesprek met de zwaar getroffen
mevrouw te beëindigen, om voor hem:
Alleen maar over positieve onderwerpen te kunnen praten om in een beter daglicht
komen te staan.
Ik wil er mee aangeven, dat het menselijk doen en laten van de heer Rutte ver te zoeken
is.
IK ZOU DE INFORMATEUR MARIËTTE HAMER ADVISEREN MET HET VOLGENDE VAN START
TE GAAN!
Zij is zelf ook Tweede Kamerlid geweest tot 2014.
De Tweede Kamer zou voor de vorming van een nieuw kabinet allereerst een debat
kunnen voeren met de heer Rutte, om hem dan de volgende vraag te kunnen stellen.
WELKE GOEDE DINGEN HEEFT U EIGENLIJK IN 11 JAAR MET UW 3 KABINETTEN VERRICHT?

EN ZO JA, KUNT U HET MET SCHRIFTELIJK BEWIJS AANTOONBAAR MAKEN
Want uw uitdrukkingen "Ik kan het me niet herinneren" en "Ik heb overleg gehad", daar
kotsen we inmiddels van.
Op deze vraag kunt u zelf al constateren waarover de heer Rutte en zijn Kabinetten met
Leugens, Bedrog en Weglopen voor vele vormen van problematiek, die door de overheid
zelf zijn gecreëerd, onnoemlijk veel Mensenrechten van de Nederlandse Burgers

hebben geschonden.
Het lijstje van veel goede dingen, zoals hij aan het slachtoffer van de
Kinderopvangfraudetoeslag aangaf vult:

nog geen A5 velletje papier.

Hier begint de meer dan lange beschrijving van de onmenselijke beschadigingen die de
Kabinetten Rutte 1, 2 en 3 hebben toegebracht aan de Nederlandse Burgers, maar laten zij
ook voormalige Nederlandse onderdanen onnoemlijk veel problematiek overkomen.
Het dodental dat onder verantwoording van Nederland is uitgevoerd in voormalig
Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea bedraagt minimaal ca. 250.000.000 (250.000.000
miljoen) vermoordden en daar heb ik niet de 600.000 tot nu vermoordde Papoea's bij
opgeteld. Zij worden tot en met vandaag, met medeweten van de Nederlandse Regeringen
vermoord in een Genocide die de Republiek-Indonesië over hen uitstort MET:

DOOR NEDRLANDS GELEVERD WAPENMATERIAAL AAN DE REPUBLIEK
INDONESIË! ! ! ! !
HET SMERIGE EN LEUGENACHTIGE DOEN EN LATEN VAN DRIE KABINETTEN
RUTTE! ! !
MAAR OOK VAN VELE NEDERLANDSE REGERINGEN. (DREES, DE JONG, LUBBERS,
BALKENENDE e.a.

ZELFS EEN OORLOGSMISDADIGER 5 KABINETTEN ALS MINISTER-PRESIDENT.
MIN.-PRESIDENT DREES SMOKKELDE OORLOGSMISDADIGERS TERUG NAAR:
NEDERLAND VANUIT DE DEKOLONISATIEOORLOG.
DEMISSIONAIR MINISTER-PRESIDENT RUTTE GEBRUIKT DE DEKOLONISATIEONDERZOEK
ALS:
EEN HOGE SCHUTTING OM ZIJN LEUGENS EN BEDROG EEN AANTAL JAREN TE VERBERGEN.
HET ONDERZOEK DOOR HET NIOD, HET NIMH EN KITLV IS WETTELIJK ONRECHTMATIG

1) DE KABINETTEN RUTTE 1, 2 EN 3 ZIJN:

MEDESCHULDIG AAN DE GENOCIDE DIE WORDT UITGEVOERD OP NEDERLANDS NIEUWGUINEA.
2 moties die met Algemene Stemmen waren aangenomen met algemene stemmen:
MAAR,
DOOR DE MIN.-PRES. VERSTOPT EN VERBORGEN IN DE DOOFPOTTEN VAN HET TORENTJE

MAAR OOK:

DE MENSENRECHTENSCHENDINGEN VAN DE NEDERLANDSE BURGERS,
2) Het mensonterend handelen van de Nederlandse Regeringen vanaf 1986, inzake de
26.000 beschadigde woningen van de inwoners in de Provincie Groningen en inwoners in
het noordelijke gedeelte van de provincie Drenthe, met betrekking op de Huizenschade,
ca. 26.000 woningen, naar aanleiding van de Gaswinning.
3) Het zich verschuilen van de Nederlandse Regering achter de NAM.
4) Het mensonterend handelen van de 26.000 ouders en 80.000 kinderen door de
Nederlandse regering inzake de Kinderopvangfinanciën uitgevoerd door de
Belastingdienst.
5) Het mensonterend handelen door de Nederlandse regering van de Zeeuwse bevolking
inzake mogelijke overplaatsing van militairen naar de Provincie Zeeland.
6) Het kapotmaken van de Nederlandse Boerenbedrijven op valse metingen van de
klimatologie om het vliegverkeer ruim op te voeren en daardoor de luchtvervuiling te
minderen.
7) Het onrechtmatige onderzoek naar Nederlandse Oorlogsmisdaden in de
Dekolonisatieoorlog van 1946 tot 1949 door het NIOD, het NIMH en het KITLV met
mogelijk mede-onderzoekers van de Republiek-Indonesië.
Kabinet Rutte 2 heeft voor € 345.000.000 (345 miljoen) geleverd onder de verantwoording
van Frans Timmermans (PvdA (BuZa) en Lilian Ploumen PvdA (Min. Handel BuZa). Zij
hadden voor uitvoering van de 2 bovengenoemde moties gestemd. Toen de PvdA
regeringspartner werd van de VVD in Rutte 2, draaiden zij 180 graden om en voerden toen
uit waar ze eerst faliikant tegen stemden.
In de jaren Rutte 3 tussen 2017 en 2021 voor ruim € 1.000.000.000 (ruim 1 miljard) onder
de verantwoording van Minister van Buitenlandse Handel, Sigrid Kaag (D66) en de Minister
van BuZa Stef Blok (VVD).

Aan het einde van deze berichtgeving hou ik u de juiste regels voor, waaruit blijkt dat er
geen wapens geleverd hadden mogen worden aan de Republiek-Indonesië.

Als eerste zal ik u het mensenrechten schendende en schofterige gedrag van de
Nederlandse Regeringen aangeven met betrekking op de Genocide die door de RepubliekIndonesië wordt uitgevoerd.
De Kabinetten Rutte hebben, in 2011, 2 moties die met Algemene Stemmen door de
Tweede Kamer waren aangenomen om de Republiek-Indonesië aan te spreken op het
uitvoeren van mensenrechtenschendingen alleen maar ter kennisgeving aangenomen en
terzijde verstopt in een DOOFPOT.

Onder de geplaatste foto's van vermoordde Papoea's, "WAAR DE NEDERLANDSE
REGERINGEN AAN MEDESCHULDIG IS", zal ik verder gaan met de punten 2 t/m 7.

Geacht Parlement,

Ik toon u de beide moties betreffende de Mensenrechtenschendingen op de Molukken en
op Papua/West-Papua, door de Republiek=Indonesië, die in 2011 en 2012 door de Tweede
Kamer zijn geaccepteerd en met ALGEMENE STEMMEN zijn aangenomen.
Allereerst geef ik u de namen weer van die huidige Parlementsleden, die ook toen, ten
tijde van de stemmingen in 2011 en 2012 over de Mensenrechten die de RepubliekIndonesië uitvoert op de Molukken en Papua/West-Papua ook onderdeel uitmaakten van
het Nederlandse Parlement.
Bij die stemming maakten ook de huidige onderstaande genoemde Tweede Kamerleden
toen deel uit van de Tweede Kamer toen in 2011 en 2011 en werden beide moties met
Algemene Stemmen aangenomen.
Dus in totaal 150 stemmen voor die moties, inclusief de stemmen van de Tweede
Kamerleden van de Regeringspartijen VVD,

CDA en Gedoogpartner PVV!

F. Agema (PVV), K. Arib (PvdA), H. Beertema (PVV), M. Bosma (PVV), T.v. Dijck (PVV), J. v.
Dijk (SP), S. Fritsma (PVV), D. Graus (PVV), M. Harbers (VVD), L. Helder (PVV), J. Klaver
(GroenLinks), R. Knops, (CDA), A. Kuiken (PvdA), R. Leijten (SP), B. Madlener (PVV), P.
Omtzigt (CDA), E. Ouwehand (PvdD), R. d. Roon (PVV), C. v.d. Staaij (SGP), G. Wilders
(PVV).

de hierboven genoemde parlementsleden wil ik wel het volgende
meegeven:
DE GROTE LEUGENAAR VAN DEZE 3 KABINETTEN HEEFT ZICh ALLEEN MAAR VERSTOPT IN
ZIJN TORENTJE.

Jullie hebben in motie 2 het volgende als eerste aangegeven wat hij diende uit te voeren
1) de Indonesische regering MET SPOED aan te spreken op haar verplichtingen om zich te
onthouden van het plegen van geweld tegen de Papoea's.
2) er bij de Indonesische regering op aan te dringen de onderdrukking van de Papoea's te
staken en de om politieke reden gevangengenomen Papoea's vrij te laten.

Maar we zijn nu 10 jaar verder na die moties en wat hebben de Nederlandse Regeringen
Rutte 1, 2 en 3 ermee gedaan?

NIETS! ! ! ! !
Ja! ! !, ze hebben wel veel andere dingen gedaan, namelijk:
Frans Timmermans (PvdA), de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken heeft
gesprekken gehad over de handel van Nederland met de Republiek-Indonesië en de
handel van de Europese Unie met de Republiek-Indonesië, want de Europese Unie is op
een onmenselijke manier bezig de Republiek-Indonesië te dicteren om daar zelf voordeel
uit te halen.
Ja, maar ook de betrokkenheid. samen met de toenmalige Minister voor Buitenlandse
Handel mevrouw Lilian Ploumen (PvdA). In hun periode is er voor € 350.000.000
aan "WAPENMATERIAAL" geleverd aan de Republiek-Indonesië.
Maar ook: Mariëtte Hamer was toen in die periode KOK, BALKELLENDE en RUTTE vanaf
1999 tot 2014 Tweede Kamerlid van de PvdA.
Dan de periode 2017-2021, we hebben de nu demissionaire Minister van Buitenlandse
Zaken, Stef Blok (VVD) en de nu demissionaire Minister van Buitenlandse Handel Sigrid
Kaag (D66), die toch ook maar even van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om voor
meer dan € 1.000.000.000 (meer dan 1 miljard) aan WAPENMATERIAAL aan de
Republiek-Indonesië te leveren.
En verder zijn de heer Rutte en zijn regeringen ca. 10 jaar heel erg goed bezig geweest
met:

MENSENRECHTEN VAN VELE HONDERDDUIZENDEN NEDERLANDSE BURGERS
TE SCHENDEN.
Onder foto's van de vermoordde Papoea's kunt u meer over die situaties waarnemen.

Motie 1, datum: 04-10-2011:

Citeertitel: De mensenrechten van de Molukkers, Papoea's en Christenen daar
woonachtig.
Soort: Motie
Datum: 2011.10.04

Indiener

: W. R. F. Kortenoeven, PVV Lid Tweede Kamer.

Mede-indiener: E. Dijkgraaf, SGP Lid Tweede Kamer
Stemming

: 2011.10.04, AANGENOMEN MET ALGEMENE STEMMEN ! ! !

Stemverdeling : VOOR: VVD, CDA, PVV, CU, D66, GL, PvdA, PvdD, SP, SGP.

TEKST:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constateerde, dat er een bijzondere historische band
en betrokkenheid bestaat tussen Nederland en de Molukse bevolkingsgroep in Indonesië.
Die betrokkenheid tussen de Nederlandse overheid en de Molukse bevolkingsgroep is
meer dan ver te zoeken vanaf 1955, maar dat is om de Nederlandse tekortkomingen en
Nederlandse daadkracht voor de Molukse bevolkingsgroep in Indonesië dicht te schroeien.
voorts constaterende, dat er een historische band bestaat tussen Nederland en de
Papoeabevolking op voormalig Nederlands Nieuw-Guinea.
overwegende, dat aandacht voor de positie van de Papoea's en de Molukkers in Indonesië
ontbreekt in de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking
tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek-Indonesië
anderzijds, tevens overwegende, dat de MENSENRECHTEN VAN DE PAPOEA'S EN DE
MOLUKKERS VEELVULDIG GESCHONDEN WERDEN EN WORDEN.
voorts overwegende, dat de rechtspositie en de bescherming van christenen in Indonesië
formeel weliswaar geregeld zijn, maar in praktijk sterk te wensen overlaten, verzoekt de
Tweede Kamer der Staten-Generaal de Nederlandse regering de mensenrechten van de
Papoea's, de Molukkers en de christenen in liberale contacten met de Republiek-Indonesië
en in de relevante fora aan de orde te stellen, met als inzet het stoppen van de
mensenrechtenschendingen van de Papoea's, de Molukkers en de christenen en een
verslag daarvan op te nemen in de jaarlijkse mensenrechtenrapportage.

We nemen dit smerige Kabinet Rutte 1 mee naar de tweede motie, op dat moment had de
Minister-President van het Ministerie van Leugens en Bedrog nog geen enkele actie
ondernomen op de eerste motie van 4 oktober 2011.

Motie 2 van 24 november 2011.

Citeertitel: Onderdrukking van de Papoea's
Soort: Motie
Datum: 2011.11.24
Indiener

: W. R. F. Kortenoeven PVV-Lid Tweede Kamer

Mede-indieners: C. G. van der Staaij SGP-Lid Tweede Kamer
: H. J. Ormel CDA-Lid Tweede Kamer
: J. S. Voordewind CU-Lid Tweede Kamer
Stemming

: 2011.11.29:, AANGENOMEN MET ALGEMENE STEMMEN

Stemverdeling : VOOR: VVD, CDA, PVV, PvdA, SP, D66, GL, CU, SGP, PvdD.

Tekst:
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de Kamer in de motie - van der
Staaij c.s (32500-V, nr. 113), grote zorg heeftuitgesproken over de mensenrechten in Papua
en de regering heeft verzocht actie te ondernemen.
voorts wijzende naar de motie Kortenoeven/Dijkgraaf die ziet op de Kaderovereenkomst
met de Republiek-Indonesië (32431, nr. 10; constaterende, dat de Indonesische
autoriteiten nog zeer repressief en met geweld hebben opgetreden tegen de Papoea's, die
opkomen voor hun politieke, economische en maatschappelijke rechten,

VERZOEKT DE REGERING OM:
1) de Indonesische regering met spoed aan te spreken op haar verplichtingen om zich te
onthouden van het plegen van geweld tegen de Papoea's.
2) er bij de Indonesische regering op aan te dringen de onderdrukking van de Papoea's te
staken en de om politieke reden gevangengenomen Papoea's vrij te laten.
3) in internationaal verband aan te dringen op het instellen van
beschermingsmechanismes voor de Papoea's.
4) er bij de Indonesische regering op aan te dringen dat de dialoog met de Papoea's wordt
hervat en dat uitvoering wordt genomen van de Speciale Autonomiewet.

Geacht Parlement (Tweede Kamer der Staten-Generaal)
Nu gebruik ik een Calvinistische opmerking omdat het CDA toen de Regeringspartner was
van de VVD:

Hoe is het "in GODSNAAM mogelijk", dat een Minister-President (RUTTE)
twee met ALGEMENE STEMMEN aangenomen moties links laat liggen en
waarbij de Tweede Kamerleden van de Regeringspartijen ook UNANIEM hadden besloten
om voor die moties gaan.
Hij heeft daarbij dus ook gelogen tegen zijn eigen VVD-fractie, maar tegen het CDA en
gedoogpartner VVD en uiteraard tegen de volledige Tweede Kamer, DE
VERTEGENWOORDIGERS VAN 17.000.000 miljoen NEDERLANDERS.
Door de Republiek-Indonesië niet aan te spreken op het verzoek van de Tweede Kamer,
zijn de Kabinetten Rutte en voorafgaande Nederlandse Regeringen allemaal medeschuldig
aan de GENOCIDE (vanaf 2010-2021) die tijdens hun regeringsperiodes en eerdere
regeringen hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden.
Het Kabinet Rutte kwam door de aangenomen moties in grote problemen met de
Republiek-Indonesië.
In die periode liepen ze met een grote boog om het Nederlandse Parlement heen, want zij
hadden, zonder de Tweede Kamer in te lichten al contacten met de RepubliekIndonesië over de verkoop van 80 Nederlandse tank voor € 200.000.000. In die periode
waren er ook beleidsmedewerkers van de Republiek-Indonesië in Nederland voor de
aankoop van die tanks.
In een later stadium gaf de toenmalige Nederlandse LAKEI van Buitenlandse Zaken, Uri
Rosenthal (VVD) aan, dat de Nederlandse regering eerst die verkoop helemaal geregeld
wou hebben, voordat ze de Tweede Kamer daarover zouden inlichten.

Dus het Kabinet Rutte 1 had voor zichzelf in 2010:
de situatie ONMACHT en MACHT al omgedraaid naar Macht (Regering) en ONMACHT (de
Tweede Kamer).
In die periode heb ik ook uitvoerige berichten naar de Tweede Kamer verzonden. Door die
berichtgeving heeft de Tweede Kamer de beslissing voor de Verkoop van die tanks
geblokkeerd, waardoor Rutte met die 2 moties om zijn nek, met de RepubliekIndonesië in de problemen kwam.
Ook heb ik toen uitvoerig aangegeven dat de Republiek-Indonesië een GENOCIDE uitvoert
en die ook vandaag nog in 2021 uitvoert.

Omdat de Republiek-Indonesië ook contacten had met Duitsland voor aankoop van
wapenmateriaal, heeft de heer Nederland Duitsland aangesproken en aangegeven, dat als
Duitsland wapenmateriaal zou verkopen aan de Republiek- Indonesië, dat:
Duitsland dan daarmee DE MENSENRECHTEN VAN DE REPUBLIEK-INDONESIË zou
schenden.
Want Rutte wilde met een zekerheid van 100% de 80 Nederlandse Tanks aan de RepubliekIndonesië verkopen, maar dat werd dus door het Nederlandse Parlement geblokkeerd.
Maar vrij vlot heeft Nederland onder de hoeden van Frans Timmermans, Minister van
BuZa (PvdA) en Lilian Ploumen, Minister van Buitenlandse Handel (PvdA) die de Tweede
Kamer voorgelogen hebben, waarin op dat moment ook de volgende informateur Mariëtte
Hamer zitting had, door de Tweede Kamer onjuist in te lichten op valse rechtsgronden
voor € 345.000.000 wapenmateriaal die werd verkocht aan de Republiek-Indonesië.
Let wel, we praten over politici de eerst de levering van de Tanks (Rutte 1) niet goed
keurden, maar wel de levering van Wapenmateriaal die op basis van valse gronden van de
heer Rutte wel goedgekeurd werden(Rutte 2)
Maar ook in Rutte 3 werd, onder de mede-bevoegdheid van de Minister van Buitenlandse
Handel, Sigrid Kaag (D66) en de Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok (VVD) meer
dan 1.000.000.000 (1 miljard euro) aan Wapenmateriaal verkocht aan de RepubliekIndonesië.
Rutte kwam steeds meer onder druk te staan, ook de rechtszaken van nabestaanden van
de doden door Nederlandse Oorlogsmisdaden in de Dekolonisatieoorlog kwamen in
beweging, want de Rechtbank had een uitspraak gedaan dat de door Nederlandse
Militairen gedane Oorlogsmisdaden in voormalig Nederlands-Indië "NIET ZOUDEN
VERJAREN". en daardoor meer leugens en bedrog van de heer Rutte naar buiten zou
komen.
Onderstaande na de foto's, geef ik aan hoe en waarom de heer Rutte geen activiteiten
heeft verricht in opvolging van de beide moties, de oorlogsmisdaden in de
Dekolonisatieoorlog (1946-1949) vooruit schoof en een onderzoek laat verrichten door het
NIOD, het NIMH en het KITLV dat niet rechtsgeldig is.
Een natie waarvan bekend is dat zij oorlogsmisdaden hebben gepleegd is niet rechtsgeldig
om onderzoek te laten verrichten door een organisatie dat uit datzelfde land afkomstig is.
Ook wil ik aangeven dat het NIMH betrokkenheid heeft met de Dekolonisatieoorlog.

Dit was één van mijn contacten op (voormalig) Nederlands Nieuw-Guinea, hij is daar
vermoord op 19 januari 2013 door DENSUS88
Van
: . . . . . . . . . . . . . . . . @hotmail.com>
Verzonden : donderdag 14 februari 2013 19:56

Aan
: Siemon Goossensen <onderstesteen@hotmail.com>
Onderwerp: Foto's uit Propinsi Papua. DIT MOET JE KIJKEN
Goedenavond Siemon,
Dit is mijn telefoonnummer (06- . . . . . . . . ) . soms is er geen verbinding als ik op mijn werk
ben.
Hoe is het verder met Janty en Sole?
Bedankt voor jou moeite voor hen .
Met vriendelijke groet
Kaleb

From : onderstesteen@hotmail.com
To
: . . . . . . .. . . . @hotmail.com
Subject: Foto's uit Propinsi Papua. DIT MOET JE KIJKEN
Date : Mon, 11 Feb 2013 09:10:26 +0100
Goedemorgen Kaleb,
Ik heb geprobeerd jou te bellen, maar het nummer dat ik van jou heb schijnt niet meer in gebruik te
zijn.
Vind het erg voor Yanti, want zij wilde tot enkele weken terug gewoon wachten op de
beschikking van de IND, die ieder moment kan afkomen.
Siemon,

From:
Subject: Foto's uit Propinsi Papua. DIT MOET JE KIJKEN
Date: Feb 2013 17:01:44 +0100
Ontvangen doorgestuurd bericht

PAPOEA'S VERMOORD IN DE PERIODE VAN DE REGERINGEN
RUTTE.

DIT MOET JE ZEKER KIJKEN DAN
ZIE JE WAT ER IN NIEUW - GUINEA GEBEURT ......

.....maar wees

gewaarschuwd: het is zeer zeer, schokkend.....!!!!

40 jaar oud, vermoord opTimika, 19 jan. 2013
This photo was taken and sent to the FWPC by the victim's family with their full permission.
They asked that it be shared so that the world can see what is happening to innocent lives in
West Papua.
We are very sorry to share this image and to have to report the death of . . . . . . . . . . . 40
years old, who has been found dead in the village of Kwamki Lama.
He was ex-employed by PT Freeport Indonesia. he

has been killed by an
Indonesian intelligence operation last Saturday, 19
January 2013 in Kwamki Lama – Timika (West- Papua).

Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2013.0.2897 / Virusdatabase: 2639/6072 - datum van uitgifte: 01/31/13

Ook beschik ik over recente foto's waarop te zien is dat kortgeleden

HELIKOPTERS van de Luchtmacht van de Republiek-Indonesië op Papua/WestPapua (voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea) dorpen platschieten en mensen
vermoorden.

De helikopters zijn van het type waarvoor Nederland
herstelmateriaal geleverd heeft. Dus hierdoor toont Nederland aan dat
financiën voor de Nederlandse Regering ontelbare malen belangrijker is dan
mensenlevens.

In het begin van de jaren 2000 waren er al ca. 400.000 (vierhonderdduizend) Papoea's vermoord
door de Genocide vanuit de Republiek-Indonesië.
Aan het einde van de Kabinetten Balkenende (eigenlijk zou ik willen zeggen: de
Kabinetten: BALK-ELLENDE), was het dodental van de Papoea's al opgelopen tot
ca. 500.000 (vijfhonderdduizend) Papoea's.
In 2011 heeft het Parlement 2 moties met Algemene Stemmen aangegeven aan
de Nederlandse Regering dat de Republiek-Indonesië aangesproken diende te
worden om de Mensenrechtenschendingen te beëindigen
Nu, medio 2021, is het aantal vermoordde Papoea's, vanaf 1962 al opgelopen tot
ruim 600.000 vermoordde Papoea's.
Toen u voor € 170.000 per jaar ontvangen had van BELASTINGVERGOEDING, uw
dure stoel bezette, toen stond het dodental van de Papoea's op 500.000.
Nu aan het einde van Kabinet Rutte 3 staat het dodental van de Papoea's al op
ruim 600.000.

De heer Rutte heeft totaal niets met de beide Moties gedaan.
Maar wel op een wettelijke niet toelaatbare gelogen wijze wapenmateriaal
geleverd aan de Republiek-Indonesië! ! ! ! !
Och denkt de Nederlandse Regering die onder uw verantwoording staat, als de
GENOCIDE doorgaat, kunnen wij mooi doorgaan met het leveren van wapens en
wapenmateriaal blijven leveren aan de Republiek-Indonesië.
Op de foto's hierboven zijn 6 vermoordde Papoea's te zien die zijn vermoord in de jaren 2013 en
2014, de persoon waarvan de darmen tegen zijn lichaam hangen is gestoken door een militair van
DENSUS 88 met een bajonet en vrij vlot na die foto overleden.

U hebt na eind 2011, na de 2 met algemene stemmen aangenomen moties door
het Parlement geen enkele stap gedaan om de situaties op voormalig Nederlands
Nieuw-Guinea te veranderen.
Er stond toch heel duidelijk in de Moties, met ALGEMENE STEMMEN weergegeven
dat, u werd verzocht:
1) de Indonesische regering met spoed aan te spreken op haar verplichtingen om
zich te onthouden van het plegen van geweld tegen de Papoea's.
2) er bij de Indonesische regering op aan te dringende onderdrukking van de
Papoea's te staken en de om politieke reden gevangen genomen Papoea's vrij te
laten.
en nog 2 meer politieke redenen.
We zijn haast 10 jaar verder na de overhandiging van die 2 moties van het
Nederlandse Parlement en u heeft niet anders gedaan dan om u te verstoppen
vanaf dat moment als het over de Genocide gaat die op Nieuw-Guinea, met uw
medeweten ,wordt uitgevoerd door de Republiek-Indonesië.

Mijnheer Rutte,
Naast de doden van de foto's bent u en uw regeringen persoonlijk
medeverantwoordelijk voor de moorden in de GENOCIDE van ruim 600.000
Papoea's tijdens uw 3 regeringsperiodes en worden uitgevoerd door de
Republiek-Indonesië, één van Nederlands beste cliënten om wapenmateriaal te
kopen.
Ook tijdens de Regeringsperioden van uw voorgangers Kok en Balkenende
waarover ik meer dan voldoende bewijsmateriaal bezit! ! ! !
U bent, MAAR OOK UW REGERINGEN 1, 2 en 3 MEDESCHULDIG AAN HET DOOR
DE REPUBLIEK-INDONESIË LATEN VERMOORDEN VAN DE INWONERS VAN
VOORMALIG NEDERLANDS INDIË EN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA (nu PAPUA en WESTPAPUA).
EVENALS UW VOORGANGERS VANAF DECEMBER 1961, TOEN DE TOENMALIGE
STAATSSECRETARIS VAN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA, THEO BOT, DE LAATSTE OFFICIËLE
NEDERLANDSE REGERINGSFUNCTONARIS, OP LEUGENACHTIGE WIJZE, DE
PAPOEA'S ONDER VALSE VOORWENDSELEN EEN NATIONALE VLAG EN EEN NATIONAAL VOLKSLIED
OVERHANDIGDE.
EN HEN OP WEG STUURDE NAAR DE GENOCIDE DIE DAAR VANAF 1962 t/m VANDAAG IN 2021
NOG STEEDS PLAATSVINDT.

MIJNHEER RUTTE, WAAR U OOK U AL 10 JAAR AAN MEEDOET EN MEDEVERANTWOORDELIJK
VOOR DE DODE PAPOEA'S DIE DOOR DEZE GENOCIDE OM HET LEVEN WORDEN GEBRACHT.

NU, MEI 2021, 10 JAAR NA BEIDE MOTIES HEEFT U NOG STEEDS GEEN
GEHOOR GEGEVEN AAN:

HET VERZOEK VAN DE TOEMALIGE TWEEDE KAMER"HET NEDERLANDSE PARLEMENT"

Nu ga ik over tot andere minder prettige situaties die de Nederlandse Burgers zijn overkomen
vanuit het Leugenachtige Gedrag van de Nederlandse Kabinetten Rutte 1, 2 en 3 en in sommige
situaties die al waren begonnen in eerdere Nederlandse Regeringen.

2+3)
De situatie NAM, Gaswinning, Woningschade van tienduizenden Woningen in de
Provincie Groningen en een gedeelte van de Provincie Drenthe, waardoor
tienduizenden woningeigenaren/gezinnen/ouders/kinderen, al tientallen jaren
moeten leven vanuit levensgevaarlijke situaties en bergen van schulden dienen
weg te werken.
Maar de Nederlandse Overheid met vingers wijst naar alle verantwoordelijken
behalve naar zichzelf voor het oplossen van de woningschade die over hen wordt
uitgestort.
Recent gaf de demissionaire Minister van 't Wout van Economische Zaken dat de
NAM niet gaat over de de versterkingsoperatie in Groningen.
De NAM moet alleen de rekening betalen, waren zijn woorden en als dat niet goed
komt zal de Regering Juridische stappen ondernemen.
Er wordt steeds minder gas gewonnen en als dat gaat stoppen, zal de NAM niet
lang meer bestaan, daar zorgen de Shell en Esso heus wel voor.
Voor de Nederlandse Regeringen is al tientallen jaren de opbrengst belangrijker
als de Problematiek die Aardbevingen door de Gaswinning over hen uitstort en de
Nederlandse Regeringen honderden kilometers wegloopt om niet aansprakelijk
gesteld te worden.
Geachte bewoners van de Provincie Groningen en gedeeltelijk de Provincie
Drenthe,

De Nederlandse Regeringen wijzen met alle vingers naar de NAM, dat zou de
verantwoordelijke partij zijn waarop de schade verhaald zou kunnen worden, dat
klopt, meer niet op de manier waarop de Nederlandse Regering dat aangeeft.
In 1947 richten de Shell en Esso een dochterbedrijf op, genaamd de NAM.

Maar dan:
De eigenaren van de NAM zijn: Shell en Esso voor 50% en de Staat der
Nederlanden voor de andere 50%.
De NAM krijgt een concessie (opdracht) van de Nederlandse Overheid en is de
enige verantwoordelijke producent van de gaswinning in Nederland.
In de loop der jaren is zijn er constructief wijzigingen aangebracht in de
structuur Shell en Esso, dochterbedrijf de NAM (eigendom NAM 50% en de
Nederlandse Staat 50%. In de loop van de jaren hebben de Shell en Esso zich op
een aparte manier teruggetrokken.
Zij kunnen niet meer aansprakelijk gesteld worden voor misactiviteiten, maar
delen financieel nog wel mee in de winst die de NAM oplevert.
Dus alles wat er gebeurt valt onder de verantwoording en de NAM. Maar de NAM
voelt zich niet verantwoordelijk voor financiële problematiek die de aardbevingen
opleveren bij de gaswinning. De NAM heeft een concessie gekregen voor de
Gaswinning, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de
aardbevingen.
Nederland is de opdrachtgever van de NAM voor Gaswinning, Nederland had
zichzelf moeten realiseren dat als men iets met de bodem uitvoert dat dat
problemen oplevert die men niet kan neerleggen bij het bedrijf dat de gaswinning
uitvoert.
Er zijn al rechtszaken geweest, waarbij de NAM niet verantwoordelijk is gesteld
voor de schade die is voorgekomen uit de aardbevingen.
Het is ook zo, dat als Gaswinning wordt gestopt, de NAM ook zal ophouden te
bestaan en het Koninkrijk der Nederlanden zal niet ophouden te bestaan en dan
zal alle financiële problematiek op de bureau's gelegd worden van de
Nederlandse Overheid, wat in principe al zo behoort te gaan. De NAM heeft een
concessie voor de Gaswinning en voert die ook uit en de Staat der Nederlanden is
verantwoordelijk voor de financiële plus- en minpunten.
Nederland kan/mag niet zeggen dat de schade van de huizen bij de NAM terecht
moet komen, dat is onjuist.
DUS EIGENLIJK KAN MEN ZEGGEN:

DE NAM "GAF" en de STAAT DER NEDERLANDEN "NAM"! ! ! !
!

De NAM "GAF" miljarden aan gas en de overheid "NAM" miljarden euro's
WERELDWIJD IS HET BEKEND DAT ER AARDBEVINGEN/TRILLINGEN IN DE
AARDE ONTSTAAN ALS MEN ER IN GAAT WERKEN EN DAT IS OOK ZO ALS MEN
EEN LAAG UIT DE AARDE WEGZUIGT, WAT HE OOK IS.
DAAR IS NIET DE GASWINNER VOOR VERANTWOORDELIJK MAAR DE
OPDRACHTGEVER.
MAAR DEZE OPDRACHTGEVER, DE NEDERLANDSE KABINETTEN TOT EN MET
RUTTE 3 VONDEN/VINDT DE FINANCIËN BELANGRIJKER ALS DE VEILIGHEID
VAN WONEN VOOR DE BEWONERS.
Het is een bekend gegeven dat er nauwelijks beschadigde woningen zijn
onderzocht. En nu kan van 't Wout in de Tweede Kamer wel benadrukken dat de
beschadigde 26.000 panden volgens afspraak worden geïnspecteerd en dat dit
worden versterkt.
Hoe lang dat gaat duren weet hij niet, maar wij weten wel dat door dit
ondeskundig handelen van de Nederlandse Regeringen, zeer zeker in een 4-jarig
Kabinet Rutte 4 (we gaan ervan uit dat dat Kabinet er ook niet komt), dan dienen
straks anderen die grote puinhoop op te knappen waar ze niet verantwoordelijk
zijn.
Er zijn ook uitzendingen op de televisie geweest, waarin emotioneel zwaar
beschadigde eigenaren, ouder/kinderen die al heel veel jaren in hun zwaar
beschadigde woning wonen die redelijk rechtop wordt gehouden door vele balken
en zelfs amper durven te slapen.
Men dient de heer Rutte en alle leden van de Regeringen vanaf de eerste
aardbeving in 1968 een levenslange taakstraf te geven met als uitkering een
gewone uitkering van €1.000 per maand van de Sociale Dienst en dus zonder die
ongeveer € 1.500.000 miljoen euro per jaar in de opvolgende 3 jaar.
4)
Het al ca. 15 jaren durende mensonterende behandelen van 26.000 ouders en
80.000 kinderen door de Nederlandse Regeringen inzake de
Kinderopvangfinanciën.
Nog dagelijks worden er fouten gemaakt tegenover ouders en kinderen. U weet
wat u aangaf tijdens een Tv-uitzending tegen een mevrouw die getroffen was
door het onmenselijke doen en laten doen tegen deze mensen.
In een toneelstuk vertelde u aan de mevrouw de het schandelijk was met directe
de toelage: Ik/wij hebben ook HEEL VEEL goede dingen gedaan.
De 26.000 ouders en 80.000 kinderen krijgen er ook al andere getroffenen bij,
namelijk mensen die in hun woonplaats worden getroffen door het met
onmiddellijk stopzetten van hun sociale dienstuitkering en ook als fraudeer
worden genoteerd.

Een andere zaak is dat ook al de Provinciale Staten van Groningen en Limburg
betrokken raken door frauduleuze handelingen door gedeputeerden of leden van
de Provinciale Staten, hetzij voor zichzelf hetzij zakelijk.
Uw kabinet bestaat voor het overgrote deel uit een koppel liegende a-sociale
jachthonden.
Er zijn maar enkele ministers/staatssecretarissen die op een normale menselijke
manier fungeren.
Nadat het eerst overduidelijk werd dat de Regering niet te vertrouwen is, begint
dat dus ook vanuit de Provinciale Staten of vanuit de Gemeenten, maar als zij
maar kunnen blijven eten uit een gevulde portemonnee, de mensen die getroffen
worden door de mensonterende fouten van de overheid moeten maar eten
vragen aan de buren of familie.
5)
Het mensonterende handelen van het Ministerie van Defensie tegenover de
Zeeuwse bevolking inzake het overplaatsen van militairen naar Zeeland.
In 2012 waren er al activiteiten om te komen tot het overplaatsen van militairen
uit Doorn naar Zeeland. Het heeft vele jaren geduurd. Op een gegeven moment
gaf de Staatssecretaris Barbara Visser aan de de militairen naar Zeeland
overgeplaatst zouden worden.
Maar achter het regeringsgordijn was dat nog helemaal niet zeker, want er waren
steeds meer militairen die daar niet mee akkoord gingen en dachten eraan om
ontslag te nemen.
Zeeland werd aan een touwtje gehouden en dat de militairen toch naar Zeeland
kwamen. Die situatie duurde ongeveer 2 jaar en Zeeland was druk bezig om
situaties te creëren voor de overplaatsing.
Toen kwam opeens de melding dat de militairen niet overgeplaatst zouden
worden naar Zeeland maar naar Nieuw-Millingen op de Veluwe.
Kostenfactor ruim 1.000.000.000 euro, waarvan bijna 700.000 euro aan Zeeland
betaald moest worden voor gemaakte kosten.
6)
Het kapotmaken van Nederlandse Boerenbedrijven op basis van valse metingen met betrekking op
de luchtvervuiling.
Mevrouw van Nieuwenhuizen (VVD) is een voorstander om de Luchtvaart op Schiphol uit te
breiden en creëerde Vliegveld Lelystad erbij voor de vele vakantievluchten, zodat er op Schiphol
meer andere vluchten kunnen komen en gaan.

Nu is de regio Schiphol (Luchthaven en Tata-Steel) de grootste luchtvervuiler van ons land. Dat
werd heel goed zichtbaar toen meerdere weken geleden de sneeuw werd bedekt door stof. Och er
was een probleempje bij Tata-Steel was de smoes.
Dus door het bouwen van Vliegveld Lelystad en het toelaten van meer vliegtuigen op Schiphol
werk niet mee aan een mindere Klimaatvervuiling.
Wacht maar even dacht mevrouw van Nieuwenhuizen, ik moet de boeren aanpakken, maar hoe
doe ik dat.
Opeens wist ze het, ik laat klimaatmetingen uitvoeren. Eerst was ze op Schiphol bezig en liet ze een
klimaatmeting verrichten op een hoogte van 5.000 meter.
Nu nog meten in een boeren omgeving en ik zal laten meten als er niemand kijkt en dan doen we
dat op een hoogte van 3.000 meter. En dan kan ik lasten zien dat de boeren der grootste
luchtvervuilers zijn.
Nu is het wel zo dat er centraal op de Veluwe wel een gedeelte was waar de klimaatvervuiling van
een aantal boerenbedrijven bij elkaar wel wat hoog was. Maar daar staan die boerenbedrijven in
een bosrijke omgeving en stijgt de vervuiling wat centraler omhoog, terwijl op het vlakke land de
wind vrij spel heeft en dat dan de luchtvervuiling meer uiteen waait.
Mevrouw van Nieuwenhuizen, het boerenleven behoort niet eens bij de 20 grootste
luchtvervuilers. Ik geef u die namen:
1. Omgeving Schiphol en Tata Steel
2. RWE Eemshaven Centrale
3. Shell Nederland Raffinaderij B.V.
4. Vattenfall Power Velsen
5. Vattenfall Centrale Hemweg
6. Vattenfall Magnum Centrale Eemsmond
7. Uniper Centrale Maasvlakte
8. Esso Raffinaderij Rotterdam
9. Power Plant Rotterdam
10. BP Raffinaderij Rotterdam B.V
11. Dow Chemical Vlissingen
En dan 10/15 plaatsen lager pas de luchtvervuiling van de boeren.
Als u verder op een landkaart kijkt met de grote kruisingen op de snelwegen kunnen die bij
bovenstaand rijtje worden toegevoegd alvorens u de boeren erop aan kunt spreken, maar dan
moet u WEL BELOVEN dat u de boeren niet meer bedriegt door op een mindere hoogte te meten.

7)
Het onrechtmatige onderzoek naar de Nederlandse Oorlogsmisdaden in de Dekolonisatieoorlog
(1946-1949) door het NIOD, het NIMH en het KITLV.
In het bovenste gedeelte van deze beschrijving heb ik aangegeven dat Demissionair MinisterPresident dit onderzoek laat uitvoeren als een schutting voor zijn taken die hij niet uitvoert. In
2011 heeft de Tweede Kamer, het Parlement met Algemene Stemmen 2 Moties aangenomen over

de Mensenrechtenschendingen van de Republiek-Indonesië op de Molukken en voormalig
Nederlands Nieuw-Guinea.
50 Amerikaanse Democratische Senatoren tijdens de periode dat Obama president was hebben
zich ook uitgesproken in 2010 dat de Republiek-Indonesië de mensenrechten schendt evenals
Engeland, Australië en meerdere andere landen.

Maar voor de heer Rutte is het meer dan moeilijk om de Republiek-Indonesië
aan te spreken op hun Mensenrechtenschendingen, zoals de Tweede Kamer
in die 2 Moties hem had gewezen
Zonder de ruim 600.000 vermoordde Papoea's, die de Genocide op Papua en West-Papua al heeft
opgeleverd vanaf 1962 tot en met vandaag, heeft de Republiek-Indonesië vanaf 1965 ook al
3.000.000 (3 miljoen) mensen vermoord op Oost-Timor, op Java, op de Molukken en andere
eilanden.
Want als hij de Regering van de Republiek-Indonesië aanspreekt, krijgt hij een tsunami van
(oorlog)misdaden vanuit de Republiek-Indonesië over zich heen, te beginnen met 150.000 tot
200.000 doden door oorlogsmisdaden in de Dekolonisatieoorlog over zich heen. Rechtbanken
hebben al uitgesproken dat die oorlogsmisdaden niet verjaren.
Winnie Sorgdrager (D66), voormalig Minister van Justitie, heeft zich rond 1998 heel positief
uitgesproken over die oorlogsmisdaden in de Dekolonisatieoorlog. Zij gaf aan dat de Nederlandse
Regering en die van de Republiek-Indonesië in 1950 goede afspraken hadden gemaakt en dat men
daarmee Nederland niet aan kon spreken op Oorlogsmisdaden.
Maar ja, al is de leugen nog zo snel, de WAARHEID ACHTERHAALT HEM (de LEUGEN) WEL.
In de beginjaren van het Kabinet Rutte 1 kwamen dan ook meerdere berichtgevingen over de
NEDERLANDSE OORLOGSMISDADEN naar boven, dan die 2 Moties, maar ook de situatie waarbij de
Tweede Kamer de Regering verbood om 80 tanks aan de Republiek te leveren.
Een hardere situatie is het gebeuren dat het KNIL-Leger tijdens de periode Nederlands-Indië bij
elkaar bijna 2.000.000 (2 miljoen) inwoners van Nederlands-Indië heeft vermoord, dus
eilandbewoners die over het algemeen beschikten over een geboorteacte van Nederlands-Indië.
Dus de inwoners van Nederlands-Indië hebben goede leermeesters aan Nederlanders gehad.
Dat waren allemaal door Nederland uitgevoerde misstanden die de heer Rutte over zich heen zal
krijgen als hij de Republiek-Indonesië aanspreekt op de Mensenrechtenschendingen die zij
uitvoeren.
Ik zoek een voorlopige uitweg dacht hij. Er werd op dat moment al veel gepraat over wat er in de
Dekolonisatieoorlog door Nederland is uitgevoerd en ga zorgen dat daar een (zogenaamd)
onderzoek wordt uitgevoerd. Als men mij er dan over aanspreekt waarom ik de Regering van de
Republiek-Indonesië nog niet heb aangespreken, kan ik zeggen:
"dat komt wel goed, dat neem ik in het onderzoek mee"
Het onderzoek begon officieel in 2016, maar het sudderde al vanaf 2012/2013. Dat onderzoek zou
minimaal 5 jaar duren en toen dacht hij, dan beginnen we er in 2016 mee, want dan tilt het

onderzoek me ook nog over 2 verkiezingen (2017 en 2021) heen waarbij ik dan niet lastiggevallen
wordt over contact met de Republiek-Indonesië.
Het onderzoek wordt verricht door het NIOD, het NIMH en het KITLV. Ik zou u willen adviseren om
contact op te nemen met mevr. Sorgdrager. U kunt haar vragen of een onderzoek in deze situatie
wettelijk geoorloofd is.
Ik zal u vast aangeven dat Oorlogsmisdaden uitzoeken door het land dat die Oorlogsmisdaden
heeft verricht, rechtmatig is. U kunt het ook opzoeken op een juridische website, en dan kunt u
lezen dat een onderzoek wordt uitgevoerd door een organisatie vanuit dezelfde nationaliteit niet
rechtvaardig is.
Maar dan ook nog dat deze organisaties financieel voor 100% afhankelijk zijn van de Nederlandse
Overheid en wat denkt u, zou het NIMH (Nederlands Instituut Militaire Historie) en het NIOD
(Nederlands Instituut Oorlog Documentatie) in hun onderzoek aangeven dat Nederland in de
Dekolonisatieoorlog 150.000 tot 200.000 Oorlogsmisdaden heeft gepleegd?
Ook het NIOD, NIMH zullen zeer zeker afstand nemen van Oorlogsmisdaden door Nederlandse
Militairen en een werk breien dat de Republiek net zo veel schuld krijgt als de Nederlandse
Militairen.
Maar dat is onmogelijk. Drees heeft heel duidelijk aangegeven, en daar heb ik een geheim
document van, dat hij de Republiek-Indonesië/Nederlands-Indië door oorlogsvoering wilde
veroveren. Dat wil zeggen dat de eilandbewoners zich verdedigden en geen oorlogsmisdaden
pleegden en Nederland de veroveraar en dus wel oorlogsmisdaden pleegden.

Het is alsof u theoretische moordenaars hun eigen misdaden laat onderzoeken!.
Geachte leden van de Tweede Kamer,
Toch wil ik ook een kritisch woord aan jullie richten, want dit is mijn zoveelste
lange beschrijving vanaf de situatie rondom de levering van de 80 tanks. Ik mis
bij de oppositie een stuk vermogen om, zeker ook in deze situatie samen deze
mensenrechten schendende premier er samen tegen te vechten. Ik besef dat de
fundering van veel oppositiepartijen verschillend.
Maar dat wil niet zeggen dat jullie over bepaalde zaken best ongeveer in dezelfde
richting zitten.
Deze Mensenrechten schendende premier behoort geen seconde meer zicht te
mogen hebben op een Kabinet opRU/oTTEn 4.
Het is de grootste leugenaar die ik ooit ben tegengekomen, zelfs naar zijn eigen
Ministers en Staatssecretarissen en de Tweede Kamers in de loop van die jaren.
In zijn regeringsperioden zijn ca. 10 Ministers en Staatssecretarissen gesneuveld,
er waren/zijn ook ministers die geen verantwoording namen.
Maar de heer Rutte hebben we als eindverantwoordelijke weinig tot nooit tekst
en uitleg zien geven over situaties die verkeerd gingen en waar hij toch de
eindverantwoording MOET DRAGEN,

In de regio waar ik woon, wonen ook 8 mensen uit voormalig Nederlands-Indië
en uit voormalig Nederlands Nieuw-Guinea.
Er komt er één uit Rawhagede en die heeft zijn vader als kind van 7 jaar
vermoord zien worden. De vermoordde 425 mannen/vaders en ook nog jonge
jongens waren in het centrum van het dorp gedreven en afgeknald door een
groep Nederlandse Militairen die zich na de Tweede Wereldoorlog hebben
aangemeld als dienstplichtig soldaat.
Na een opleiding van wel 6 weken zijn ze op transport gezet naar Indonesië om
de opdracht van Drees uit te voeren. Oorlog voeren om, wat toen NederlandsIndië was, te heroveren. Nederland zat in die jaren op zwart zaad.
Maar ik heb ook veel gesproken met inwoner van Celebes, nu Sulawesi, die de
moordpartijen door Westerling als kind heeft zien gebeuren, ook één van de
kiesmannen op voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, die onder onmenselijke
dwang van Militairen in 1969 te kiezen voor aansluiting bij de RepubliekIndonesië
Mijnheer Rutte, u kunt een zielig verhaal vertellen over de situatie dat uw vader
in een Jappenkamp vast heeft gezeten. Dat is voor uw vader heel erg.
Maar kunt u ook een emotioneel verhaal vertellen over de families van de
150.000 - 200.000 Indonesiërs die vermoord zijn door Nederland in de
Dekolonisatieoorlog, kunt u ook een een emotioneel verhaal vertellen over wat
u en uw regeringen hebben uitgestort in 15 jaar over de 26.000 ouders en
80.000 kinderen die kapot gemakt zijn door de Kinderopvangfraude door de
Nederlandse Belastingdienst en dan ook nog of u een emotioneel verhaal kunt
vertellen over de ca. 45 jaar die de ca. 26.000 huizenbezitters in Groningen en
Drenthe al met angst en beving doormaken en waar bewoners van veel huizen,
als ze gaan slapen, zich afvragen of ze morgen wel weer wakker worden.
En maar met uw vinger wijzen naar de NAM voor het herstel van de woningen.
Mijnheer Rutte de Staat der Nederlanden dient daar, als mede-eigenaar van de
NAM net zo goed aan mee te betalen. Hoort u van 't Wout nog zeggen dat als de
NAM niet betaald, de overheid naar de Rechtbank zal stappen. Een onmogelijke
stap, die van de Nederlandse Regering uit, een onmogelijke stap is.
Ik heb u al eerder aangegeven dat vele Nederlandse Regeringen in de loop van de
jaren eveneens wapens aan de Republiek-Indonesië achter de ruggen van de
Tweede Kamers heen. Dan zal ik u op de hoogte brengen van een situatie uit
2002, het Kabinet Balk-ellende 1 was net gestart en waarin u fungeerde als
Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ook toen werd er al volop
wapenmateriaal geleverd aan de Republiek-Indonesië, eveneens als in de beide
Kabinetten Kok voor Balkende 1.
Er zitten Indonesische militairen op het Nederlandse Instituut voor Defensie
Leergangen en was Generaal b.d Homan aan Clingendael verbonden. Zijn bijnaam
toen hij nog actief aan hert leger was verbonden was: "Generaal Bek Dicht".
Hij was heel actief op het uiten van uitspraken, waarvan ik u een voorbeeld geef:
"Alleen met hulp van het leger kunnen de verschillende gewelddadige sociale

conflicten en gewapende opstanden (in Indonesië) worden overwonnen. Een
fatsoenlijk en normaal mens weet drommels goed als men al schietend een land
probeert te veroveren, er wordt teruggeschoten om te verdedigen, waarmee ik
probeer te zeggen dat het onderzoek door Nederland (NIOD, NIMH, KITLV) niet
gerechtvaardigd is om uit te zoeken wat de Republiek-Indonesië gedaan heeft in
de Dekolonisatieoorlog.
De Nederlanders, in opdracht van Willem Drees pleegde NEDERLAND
OORLOGSMISDADEN en de REPUBLIEK-INDONESIË HAD HET RECHT OM ZICH TE
VERDEDIGEN! ! ! !
Geachte leden van de Tweede Kamer,
Ten opzichte van wat Nederland allemaal uitgehaald laat ik het achterste van
mijntong nog niet zien, want mocht opRo/utte(n) zijn vele (wan)daden
ontkennen dan is hij nog niet jarig.
Er is nu vorming van een nieuw Kabinet, maar als iets nieuws moet komen, zal
men toch eerst de gepleegde misstanden en uitgesproken Leugens (Kabinetten
Rutte) dienen uit te praten om niet meer in dezelfde sloten te vallen.
In het normale bedrijfsleven wordt een Leidinggevende op staande voet
ontslagen als hij dezelfde organisatieleugens verteld en uitspeelt zoals Rutte, hij
ontvangt geen uitkering en kan zich melden voor een uitkering van de Sociale
Dienst.
Tegen deze onmenselijke Demissionaire Premier MOETEN ALLE MOGELIJHEDEN
WORDEN AANGEWEND OM HEM DE POLITIEK UIT TE SCHOPPEN, want in doen en
laten om weer in een Kabinet plaats te nemen zal hij, een meer dan heel kleine
periode, zich een heel klein beetje aanpassen, maar binnen no-time gebeurt
hetzelfde als in de afgelopen periode
Rutte 1, 2, en 3 en dan zal ook het mensenrechten schenden van de NEDERLANDSE BURGER
GEWOON DOORGAAN.

Met vriendelijke groet,

PS:
Voor meer tekst en uitleg kunnen/mogen leden van het Parlement- de Tweede
Kamer contact met mij opnemen.

