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"DOOFPOTTEN" VAN DE NEDERLANDSE REGERINGEN IN "HET TORENTJE VAN DE HAAGSE BERMUDADRIEHOEK"
 

Geachte griffie(r)

In februari 2020 heb ik ook uw medewerking gekregen, dit gaat om heel veel door Nederland opgeroepen
internationale- en nationale problematiek, toen heeft u het ook doorgezonden naar B & W en de
Gemeenteraadsleden.

Bent u dat met deze lange berichtgeving ook te doen.

Mag ik u verzoeken deze lange berichtgeving door te zenden naar:

De Burgemeester en de Wethouders, en aan de Gemeenteraadsleden.

Dit heeft niet alleen te maken met de Oorlogsmisdaden en Mensenrechtenschendingen van het Koninkrijk
der Nederlanden en de Republiek-Indonesië, maar ook de Mensenrechtenschendingen van de Nederlandse
Regering in Nederland.

Zoals o.a. de Kinderopvangtoeslag, de houding van de Regering inzake de financiële afwerking, de al
tientallen jaren durende financiële afwikkelingen voor de schade aan de woningen in de Provincie
Groningen, enz.

Bij voorbaat dank voor het doorsturen van deze berichtgeving.

Siemon Goossensen 

Woonplaats: Zwolle
email: onderstesteen@hotmail.com
Juridisch- en Maatschappelijk Adviseur

Historisch Onderzoeker 

Met betrekking op de VOC, 
Nederlands-Indië, 
De Dekolonisatieoorlog, 
De Genocide van Nederland door de VOC,
De Nederlandse Oorlogsmisdaden van Nederland in Nederlands-Indië
De Genocide, vandaag de dag op (voormalig) Nederlands Nieuw-Guinea, door de Republiek-Indonesië. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE MENSENRECHTENSCHENDINGEN VAN OOK DE NEDERLANDSE REGERING(EN)

VANAF DE LIBERALE- EN CALVINISTISHE OVERHEID VANAF DE VOC IN HET JAAR 1602 !

TOT EN MET DE LIBERALE-,CALVINISTISCHE- EN SOCIALISTISCGE OVERHEID IN HET JAAR 2021 !
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MAAR OOK:

Het smerige handelen (in ieder geval de laatste 40/50 jaar tot nu toe in 2021) van
de: 

Liberale-. Calvinistische- en Socialistische Regeringen op het afschuiven
van: 

VERANTWOORDELIJKHEDEN, "DIE DE NEDERLANDSE REGERINGEN ZOUDEN MOETEN
UITVOEREN NAAR":  DE 355 GEMEENTEN EN DE 12 PROVINCIËN IN NEDERLAND.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERZENDEN AAN:

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Maximá

De Minister President van het Koninkrijk der Nederlanden, M. Rutte
De President van de Republiek-Indonesië, J. Widodo

De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden, S. Blok
De Minister van Buitenlands Zaken van de Republiek-Indonesië, Retno L. P. Marsudi

De Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden in de Republiek-Indonesië, dhr. GRIJNS
De Ambassade van de Republiek-Indonesië in Nederland - Den Haag, Mayerfas

De Dienst Oceanië en Azië (DOA) van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken

De heer F. Timmermans, Eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie

Het Nederlands Instituut Oorlog Documentatie (NIOD)
Het Militaire Instituut Militaire Historie (MIMH)
Het Koninklijk Instituut Taal-, Land- en Volkenkunde(KITLV)

De Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
De Commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
De Commissie Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
De Commissie Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
De Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Raad van State
Voorzitter en Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Voorzitter en Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Leden en gedeputeerden van de 12 Provinciale Staten in Nederland
Gemeenteraadsleden en Colleges van B & W van de 355 gemeenten in Nederland

Het Internationaal Strafhof in Den Haag
Het bestuur en Parlement van de Europese Unie (EU) in Brussel
Het Europese Gerechtshof in Luxemburg



De Regeringen van de overige 26 EU-landen
De Verenigde Naties (VN) in New York

Amnesty International in Nederland en in de Republiek-Indonesië
Meerdere andere Mensenrechtenorganisaties

Nederlandse Dagbladen

Landelijke Nederlandse Tv-kanalen
Provinciale Nederlandse Tv-kanalen

VRT en Canvas - Belgische Tv-kanalen

Tv-kanalen in de Republiek-Indonesië:

tvOne Indonesia
TVRI Sulawesi Utara
TVRI Papua
TVRI Maluku
TVRI Aceh
MNC News
Kompas TV
JAK TV
Molucca TV
Bali TV
Bandung TV
DKI Jakarta

De in ROOD aangegeven instanties/personen ontvangen deze berichtgeving in het Bahasa.

Meerdere andere instanties krijgen deze berichtgeving vertaald in het Frans, Duits of Engels.

Zoals onder andere de EU, VN, Internationaal Strafhof, Frankrijk en alle andere EU-landen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HET NEDERLANDSE "BEESTENGEDRAG" VANAF: 1602 tot 2021

VANAF 1602 "DE GOUDEN GENOCIDE EEUW" TOT EN MET 1949 NAAR DE

GENOCIDE, MENSENRECHTENSCHENDINGEN t/m de DEKOLONISATIEOORLOG.

ONRECHTMATIGE BEZETTING VAN DE EILANDENGROEP VANAF 1602 TOT 1942.

MINIMAAL "2.000.000" EILANDBEWONERS "DOOR NEDERLAND" VERMOORD! 

"350 JAAR ONDER DE DWANG" VAN "DE NEDERLANDSE REGERING"

NEDERLAND WAS VAN 1602 - 1940 "EEN ROOFSTAAT" IN NEDERLANDS-INDIË



NA DE TWEEDE-WERELDOORLOG WAS NEDERLAND BIJNA FAILLIET EN:

WILDEN ZE VANAF 1946/1947 WEER GAAN ROVEN IN DE REPUBLIEK-INDONESIË

BEEL EN DREES GAVEN DE OPDRACHT OM NEDERLANDS-INDIË  TE HEROVEREN

-------------------------------------------------------------------------------------------

MENSENRECHTENSCHENDINGEN DOOR DE REPUBLIEK-INDONSIË OP:

OOST-TIMOR: 200.000 DODEN EN 4.000 KINDEREN GESTOLEN, jaren '70/'90

JAVA               : 150.000/200.000 DODEN, beginjaren 1900

MOLUKKEN  : 500.000 tot 1.000.000 DODEN, jaren 1990-2000.

OP ANDERE EILANDEN ZIJN OOK VELE DUIZENDEN INWONERS VERMOORD.

VOORMALIG NEDERANDS NIEUW-GUINEA, NU PAPUA/WEST-PAPUA:

DE GENOCIDE BEGON IN 1962, TOT VANDAAG 600.000 VERMOORDDE PAPOEA'S

GEACHTE ? ? ?  HEER (OP)RUTTE.

Als  u  de bovenste regels hebt doorgelezen, dan is daar gelijk een antwoord waarom u na 2012, geen
activiteiten hebt opgepakt op de met Algemene Stemmen aangenomen motie van het Schenden van de
Mensenrechten door de Republiek-Indonesië.

De smerige situaties die Nederland vanaf 1602 (VOC) , Genocide, Mensenrechtenschendingen en
Oorlogsmisdaden daar heeft uitgevoerd, is zonder meer de reden dat u met die zaak verstopt blijft in uw
BERMUDADRIEHOEKTORENTJE. Nee, maar daardoor, door het niet oppakken van de door de Republiek-
Indonesië, bent u medeverantwoordelijk voor dode Papoea's vanaf die met Algemene Stemmen
aangenomen motie door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Als ik een automobilist een fietser zie doodrijden en ik onderneem geen stappen, dan kan
de Rechtbank mij ook veroordelen.

Zolang als u al in de politiek zit  en uiteraard ook vanuit de door u gevolgde studie GESCHIEDENIS:

DROMMELS GOED WEET ! ! ! 

WAT DAAR IN DE REPUBLIEK-INDONESIË GEBEURDE / GEBEURT VANAF DE VOC TOT HET WEGGOOIEN VAN
DE PAPOEA'S in 1962 EN WAT ZICH DAAR  GEBEURDE/GEBEURT TOP DE DAG VAN VANDAAG NU IN 2021.

Toen u als staatssecretaris in 2005, tegelijkertijd met Ben Bot (CDA), de toenmalige Minister van
Buitenlandse Zaken, een stoel bezette in het Kabinet Balkellende 2, heeft u zeer zeker mee gekregen dat
Ben Bot het onderzoek van het NIOD door Pieter Drooglever, "DAAD VAN VRIJE KEUZE", weigerde van



Drooglever in ontvangst te nemen. 

Dat onderzoek is verricht op verzoek van de Tweede Kamer in 1999.

Jozias van Aartsen, toenmalig fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer nam het rapport toen maar
aan van Pieter Drooglever. 

Het rapport was opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer, dus je zou mogen verwachten dat dit rapport
via de Tweede Kamervoorzitter bij de andere Tweede Kamerleden terecht zou komen.

Maar mooi niet, de regering kwam ook heel veel REGERINGSLEUGENS tegen, waarover Pieter Drooglever
in zijn rapport aandacht aan had geschonken.

Dus Jozias van Aartsen zal overlegd hebben met de toenmalige premier Balkellende, er is besloten
LIBERALEN (VVD)- EN DE CALVINISTEN (CDA) dat rapport niet te overhandigen aan de Tweede Kamer. 

Het werd heel ver wegstoppen in een DOOFPOT of achter een hele hoge schutting te
gooien.

DUS MIJNHEER RUTTE:

15 jaar later ! ! ! IN 2021 wacht de Tweede Kamer nog steeds op het rapport 

                                                         "Daad van vrije KEUZE"

MIJNHEER RUTTE WEET VAST WEL IN WELKE DOOFPOT DAT IS VERSTOPT

HIJ WAS TOEN STAATSSECRETARIS IN DAT KABINET BALKELLENDE 2

Niet vreemd, want dat hoort bij een LIBERALE(VVD)- EN CALVINISTISCHE (CDA) burgerlijke en wettelijke
dictatuur, al vanaf 1602 tot toen in 2005, en die gaat gewoon door, ook nu nog in 2021.

Ben Bot wist drommels goed dat zijn vader Theo Bot allang wist dat de Papoea's overgeleverd zouden
worden aan de Republiek-Indonesië. 

En hij was geen haar beter als zijn collega/regeringsleden uit die periode. Hij was het laatste  NEDERLANDSE
regeringslid dat officieel contact had met de Papoea's.

Toen hij in december 1961 de Papoea's een NATIONALE VLAG EN EEN NATIONALE VLAG OVERHANDIGDE
OPWEG NAAR ZELFSTANDIGHEID, 

wist hij al meerdere jaren als Staatssecretaris voor NEDERLANDS NIEUW-GUINEA dat de
Papoea's van een "KOUDE KERMIS THUIS ZOUDEN KOMEN"! ! !

DAT ONDERZOEK IS TOEN MET TEGENZIN, DOOR HET KABINET KOK 2, bij Pieter Drooglever
(NIOD) neergelegd om zijn onderzoek naar de handelingen van de Nederlandse Regeringen in de periode
1950-1962 te verrichten. 

Het onderzoek betreft de handelingen van de Nederlandse Regeringen rondom de situatie Nederlands
Nieuw-Guinea vanaf 1950 tot 1962, toen ze door de Nederlandse Regering werden weggegooid.



U mag weten dat ik over een kopie van dat onderzoek (DAAD VAN VRIJE KEUZE} beschik. 

Het is schofterig hoe de Nederlandse Regeringen gespeeld hebben in die periode en alle leugens die zijn
geuit.

Toen dat onderzoek begon had Kerkelijk Nederland ook 'DE WEGGOOIGEDACHTE"

KERKELIJK NEDERLAND (KVP-CHRISTELIJK- EN CAVINISTISCH NEDERLAND) gaven: 

voor 100 procent aan, dat de Papoea's onder/bij de Republiek-Indonesië dienden te blijven.

Ik wil wel aangeven dat "Kerkelijk Nederland al na 58 jaar excuses aanbood", maar er zijn
weinig dominees of missionarissen vanuit die periode hun mond hebben opengedaan over de GENOCIDE
daar werd uitgevoerd door de Republiek-Indonesië. 

                       "Zij kwamen "Jezus" brengen en over de rest hielden ze hun mond"

Maar de honderdduizenden Papoea's die vermoord zijn, zullen die excuses nooit te horen krijgen.

DAT ZIJN OOK MENSENRECHTENSCHENDINGEN DOOR DE REPUBLIEK-INDONESIË, 

WAAROVER EEN MOTIE MET ALGEMENE STEMMEN IS AANGENOMEN IN 2012. 

DIE DOOR U VOLLEDIG TER ZIJDE WORDT GESCHOVEN SINDS 2012 ! ! ! !

Door de Nederlandse Regeringen, worden de Papoea's al vanaf 1950 over boord gegooid. 

De Nederlandse Regeringen blokkeerden het eventuele bezit van Nederlands Nieuw-
Guinea voor de Republiek-Indonesië.

Vanaf 1950 tot 1962 werden de Papoea's voorgelogen door de Nederlandse Regeringen op
weg naar Zelfstandigheid, zoals de Nederlandse Regeringen hen aangaf.

De Nederlandse Regeringen beloofden de Papoea's door 10 jaar Nederlandse begeleiding
de Papoea's op weg te helpen naar: "Zelfstandigheid"! ! ! !

Ik noem de Leugenachtige Nederlandse Regeringen uit die periode tot en met 2021, de
periode voorafgaande aan de Genocide, die de Republiek-Indonesië begon uit te voeren in
1962 tot op de dag van vandaag, januari 2021 en: 

Waar ook de Regeringen Rutte 1, 2 en 3 voor wegliepen/weglopen! ! !

 

1946-1948: Kabinet Beel-1/ Drees:  KVP, PvdA 

1946/1947: NED. REGERINGSLEIDERS BEEL EN DREES ROEPEN DE DEKOLONISATIE UIT:



ZIJ ONDERTEKENEN EEN REGERINGSOPDRACHT WAARIN STAAT AANGEGEVEN DAT: 

"HET NEDERLANDS LEGER VOORMALIG NEDERLANDS-INDIË DIENT TE HEROVEREN"

De Minister-President weet drommels goed dat er een geheim document is, dat wel
ergens in een doofpot zit, dat aantoonbaar maakt dat:  

DE TOENMALIGE NEDERLANDSE REGERING IS VERANTWOORDELIJK VOOR:

DE CA. 5.000  DODE NEDERLANDSE MILITAIREN (ca. 2.500 tijdens de gevechten en ca.
2.500 door ziekte of ongeval) EN VOOR 150.000/200.000 AFGESCHOTEN VERMOORDDE,
VERDEDIGENDE INWONERS VAN DE REPUBLIEK-INONESIË ! ! !

"DAT KAN MEN WERKELIJK GEPLEEGDE NEDERLANDSE OORLOGSMISDADEN NOEMEN".

MAAR DEZE GEGEVENS EN ANDERE GEGEVENS ZULLEN WEL NIET IN HET NIOD-, HET-
MIMH- EN KITLV-ONDERZOEK, WAAROM DE MINISTER-PRESIDENT HEEFT VERZOCHT.
AANGEGEVEN WORDEN.

1948-1951: Kabinet Drees:                 PvdA, KVP, CHU

1951-1952: Kabinet Drees:                 PvdA, KVP, CHU, VVD

1952-1956: Kabinet Drees:                 PvdA, KVP, CHU, ARP

1956-1958: Kabinet Drees,                 PvdA, KVP, CHU, ARP

1958-1959: Kabinet Beel 2:                KVP, ARP, CHU

1959-1963: Kabinet de Quay:             KVP, CHU, ARP, VVD

Vanuit dit Kabinet, Calvinistisch- en Liberaal, werden de Papoea's in 1962 overgeleverd
aan de GENOCIDE die uitrgevoerd wordt door de Republiek-Indonesië ! ! !

Kabinetten tijdens periodes van mensenrechtenschendingen van Nederland in 1961 met
betrekking op de Papoea's, die worden overgeleverd aan de Republiek-Indonesië en dan
begint daar de GENOCIDE, die wordt  die wordt uitgevoerd door de Republiek-Indonesië

1963-1965: Kabinet Marijnen:           KVP, CHU, ARP, VVD

1965-1966: Kabinet Cals:                     KVP. ARP. VVD

1966-1967: Kabinet Zijlstra:                ARP, KVP

1967-1971: Kabinet de Jong:               KVP, ARP, CHU, VVD



In 1969 is alles over de DEKOLONISATIEOORLOG, wat met OORLOGSMISDADEN TE
MAKEN HAD, door de Minister-President de Jong in de REGERINGSDOOFPOT GESTOPT. 

Het was ook het jaar dat de Kiesmannen van NIEUW-GUINEA (1025 Papoea's) weken lang
in kampen zaten opgesloten, om onder veel levensbedreigende dreigementen te kiezen
voor de situatie dat Nieuw-Guinea bij de Republiek-Indonesië terecht zou komen.

Ik heb het geluk, dat ik één van de kiesmannen persoonlijk ken en ook nu nog veel contact
met hem heb. Nederland heeft (figuurlijk gesproken) in die periode 800.000 tot 1.000.000
Papoea's van de rotsen in de Indische Oceaan gegooid, na de smerige beloften van de
Nederlandse Regeringen die hen zou ondersteunen/begeleiden op weg naar
zelfstandigheid in 1969.

Het werkelijk vermoorden van Papoea's was al in 1962 begonnen met een
GENOCIDE "door de Republiek-Indonesië". 

Zij hebben tot op de dag van vandaag, al 600.000 Papoea's van het leven beroofd vanuit
die GENOCIDE, 

EN: DAAR LIEPEN/LOPEN OOK DE KABINETTEN RUTTE 1, 2 EN 3 VOOR WEG ! ! ! ! !

1982-1986: Kabinet Lubbers 1:           CDA, VVD

Het Kabinet Lubbers heeft daar in 1983/1984 nog een schepje bovenop gegooid. Er werd
een wet gecreëerd met betrekking op het aanspraak maken op de Nederlandse
Nationaliteit voor bewoners ui/van voormalige Nederlandse Kolonies.

Die wet gaf aan dat: Inwoners uit voormalige Nederlandse Koloniën, die geboren zijn voor
1 januari 1984, kunnen ten alle tijden aanspraak maken op de Nederlandse Nationaliteit
en dat geldt ook voor hun kinderen en kleinkinderen.

MAAR ER STOND HEEL EXPLICIET BIJ AANGEGEVEN:

                                             "DIT GELDT NIETVOOR NIEUW-GUINEA" ! ! !

1998-2002: Kabinet Kok 2:                   PvdA, VVD, D66

In 1999 kreeg de Tweede Kamer der Staten-Generaal, "ondanks weerstand van het
Kabinet Kok 2", toestemming, om onderzoek te laten uitvoeren voor onderzoek over het
doen en laten van de Nederlands Regeringen met betrekking op de overgangsjaren (1950-
1962).

De toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken , Jozias van Aartsen (VVD), gaf de
opdracht aan Professor Pieter Drooglever (NIOD), met het verzoek het onderzoek in 2005



gereed te hebben.

Pieter Drooglever is helaas een aantal jaren geleden overleden. Over dat onderzoek
("Daad van VRIJE KEUZE" - "ACT OF FREE CHOICE") heb ik meer dan regelmatig
gesproken/overleg gepleegd.  

Er is heel duidelijk aan te geven dat de Nederlandse Regeringen in die jaren "BOL STAAN
VAN DE LEUGENS" over die periode. Er was eigenlijk maar 1 persoon tye vertrouwen,
namelijk alleen Joseph Luns.

2003-2006: Kabinet Balkellende 2:     CDA, VVD, D66

In 2005 had Pieter Drooglever zijn onderzoek "DAAD VAN VRIJE KEUZE" AFGEROND. In
1999 kreeg hij het verzoek voor dat onderzoek van de toenmalige Minister van
Buitenlandse Zaken, Jozias van Aartsen (VVD). 

Hij wilde zijn onderzoek dan ook aan de Minister van Buitenlandse Zaken, toen het
onderzoek klaar was, overhandigen. Maar dat was niet meer Jozias van Aartsen. In 2005
was Ben Bot (CDA) de Minister van Buitenlandse Zaken van het Kabinet Balkellende. Jozias
van Artsen was op dat moment fractievoorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer.

Maar Ben Bot was niet genegen het onderzoek "Daad van Vrije Keuze", in ontvangst te
nemen, onder het mom van: "ik heb niet de opdracht gegeven en ik heb andere
afspraken". Maar dat was zeer beslist niet de juiste reden.

Er kwam toe al snel naar boven dat dat te maken had met een persoonlijke situatie van
Ben Bot met één van de beschreven Kabinetsleden. Zijn vader, Theo Bot (KVP), bleek in
1961 de Staatssecretaris te zijn voor Nederlands Nieuw-Guinea en de persoon te zijn die
de Papoea's in december 1961: 

De Nationale Vlag en Nationaal Volkslied overhandigde voor hun ZELFSTANDIGHEID! ! !

HET WAS EIND JAREN '50 ALLANG BEKEND DAT DE PAPOEA"S BIJ DE REPUBLIEK-
INDONESIË ZOUDEN GAAN HOREN, ZONDER DAT DAT BIJ DE PAPOEA'S BEKEND WAS.

DUS, DIE OVERHANDIGING VAN DE NATIONALE VLAG EN HET NATIONALE VOLKSLIED AAN
DE PAPOEA"S IN DECEMBER 1961, DOOR STAATSSECRETAIS THEO BOT, 

                   "WAS VANUIT DE NEDERLANDSE REGERING": EEN GROTE LEUGEN! ! ! ! !

MAAR DAN:

2007: Er komen dan al meerdere signalen naar buiten over de KINDEROPVANFRAUDE en
dan kan het hier onderstaande over de VOC-Mentaliteit er ook nog wel bij.



                 VOORMALIG MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE SPRAK IN 2005 DE VOLGENDE
WOORDEN:

                                                 "IK BEN TROTS OP ONZE VOC-MENTALITEIT".

2010-2012: Kabinet Rutte 1:                 VVD,CDA  (de PVV is gedoogpartner)

2012: De Tweede Kamer der Staten-Generaal neemt met ALGEMENE STEMMEN de MOTIE
aan waarin staat aangegeven dat: 

                                    DE REPUBLIEK-INDONESIË schendt de RECHTEN VAN DE MENS.

2012-2017: Kabinet Rutte 2:                 VVD, PvdA

2017-2021: Kabinet Rutte 3:                 VVD, CDA, D66, ChristenUnie 

Dit is de periode dat Minister Stef Blok het stuur in de handen heeft gehad op het
Ministerie van Buitenlandse Zaken. En als je hem aansprak op de situatie die de Papoea's
moesten ondergaan had hij altijd wel een antwoord.

Het vaste antwoord was altijd: We hebben overleg met de Republiek-Indonesië!

Hij stuurde wel een nota over de Mensenrechtenschendingen naar Syrië na 8 jaar "voor het
schenden van de mens" met als resultaat 200.000 vermoordde Syriërs.

In het jaar dat Syrië begon met het vermoorden van de burgers, werd in de Tweede Kamer een
Motie met ALGEMENE STEMMEN aangenomen met betrekking op de
Mensenrechtenschendingen van de Republiek-Indonesië.

De Republiek-Indonesië moet ondanks het feit, dat zij vanaf 1950 al 2.000.000 (2 miljoen)
mensen, tot nu toe, hebben vermoord, "

"Maar even in de rij staan voor een nota van Nederland, want daar gebeuren de
Mensenrechtenschendingen pas 70 jaar"! ! !

Maar ja, hij realiseert zich ook wel dat als wij een nota over de mensenrechtenschendingen aan
de Republiek-Indonesië sturen, krijgen wij van hen een nota van het onrechtmatig in bezit
nemen van de eilandengroep die 350 jaar door Nederland in bedwang werd gezet en de
2.000.000 miljoen eilandbewoners die door Nederland om het leven werden gebracht.

Een Gouverneur-Generaal van de VOC deed de volgende uitspraak in aansluiting van de
GENOCIDE die Nederland op de BANDA-Eilanden uitvoerde:

"Nederland is het WREEDSTE LAND VAN DE WERELD".



OMDAT U WEET DAT ALS U  DE REPUBLIEK-INGONESIË DAAR SCHRIFTELIJK OP 
AANSPREEKT, ZAL ER EEN TSUNAMI OVER U UITGESTORT WORDEN DOOR INDONESIË, 
DE GENOCIDE UITGEVOERD DOOR DE VOC, EN HET ONRECHTMATIG IN
BEZIT NEMEN VAN DEEILANDENGROEP, WAT NU DE REPUBLIEK-INDONESIË IS.

TEN TIJDE VAN DE MET ALGEMENE STEMMEN AANGENOMEN MOTIE OVER DE:
MENSENRECHTENSCHENDINGEN DOOR DE REPUBLIEK- INDONESIË IN 2012, 
WAREN DE POLITIEKE HANDELINGEN NU, HETZELFDE ALS IN DE VOC-PERIODE, nl,

LIBERAAL EN CALVINISTISCH EN CALVINISTISCH. LIBERAAL ALS VOORLOPER VAN DE
VVD,CALVINISTISCH NEDERLAND ALS VOORLOPER VAN DE ARP en MOGELIJK CHU.

U SCHUIFT HET DOEN EN LATEN OVER DIE MOTIE IN HET NIET RECHTSGELDIGE
ONDERZOEK VAN HET NIOD, HET MIMH EN HET KITLV EN SCHUIFT DAARDOOR UW
VERANTWOORDING VOOR HET AANSPREKEN VAN DE REPUBLIEK-INDONESIË  OVER
DE MENSENRECHTENSCHENDINGEN 2 TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN (2017 en 2021) OP

HET HOOGGERECHTSHOF HEEFT AL AANGEGEVEN DAT DE NEDERLANDSE OORLOGSMISDADEN
NIET VERJAREN. ALS EEN LANDEN OORLOGSDADEN UITGEVOERD, ZIJN ONDERZOEKEN NAAR
DIE OORLOGSMISDADEN NIET RECHTSGELDIG.

DE REPUBLIEK-INDONESIË IS GELIJKWAARDIG AAN: 

DE NEDERLANDSE GENOCIDE, OORLOGSMISDADEN EN HET VERMOORDEN:

"ZIJ HADDEN MENSENRECHTEN SCHENDENDE NEDERLANDSE LEERMEESTERS"! ! !

VANAF 1602: DE NEDERANDSE GENOCIDE EN MENSENRECHTENSCHENDINGEN:

1.200.000 SLAVEN GEDEPORTEERD EN VERHANDELD DOOR/VANUIT DE VOC.

6.000.000 SLAVEN GEDEPRETEERD EN VERHANDELD DOOR/VANUIT DE WIC.

1 SITUATIE VAN OORLOGSMISDADEN VAN ÉÉN VAN UW
VOORGANGERS, OORLOGSMISDADIGER CALVINIST HENDRIK COLIJN:

ALS ADJUDANT ONDER GENERAAL VAN HEUTSZ MEDEVERANTWOORDELIJK: 

VOOR HET DODEN VAN 200.000 EILANDBEWONERS OP JAVA - BEGIN 1900. 

WAS ROND 1930/1940 van 5 KABINETTEN MINISTER-PRESIDENT.

ONDER ZIJN BEWIND STOND OOK:

HET CONCENTRATIEKAMP IN NIEUW-GUINEA: BOVEN-DIGOEL 

OP DE GRENS MET (TOEN) AUSTRALISCH NIEUW-GUINEA, NU PNG,



VELE DUIZENDEN EILANDBEWONERS ZATEN DAAR JAREN OPGESLOTEN, ONDER HEN OOK
DE LATERE(1945) EERSTE PREMIER VAN INDONESIË ! ! !

MAAR OOK DAT ER NU IN 2021, TIENDUIZENDEN PAPOEA'S, NAAR
SCHRIJNENDE,ONMENSELIJKE VLUCHTELINGENKAMPEN NAAR PNG ZIJN GEVLUCHT! ! ! 

"OCH", denkt ook dit Nederlandse Kabinet: "Het is de andere kant van de wereld, een

Papoea meer of minder maakt niet uit"! ! ! ! !

2 SITUATIES UIT DE DEKOLONISATIEOORLOG:

1947 KAPITEIN WESTERLING EN ZIJN MANNEN VERMOORDDEN MEER DAN: 

40.000 EILANDBEWONERS OP CELEBES (nu Sulawesi).

1949/1950:

Minister-President Drees helpt Westerling en enkele van zijn assistenten,
via Singapore naar Nederland vluchten, omdat President Soekarno hen wil
arresteren voor het PLEGEN VAN OORLOGSMISDADEN.

Aangekomen in Nederland mogen ze vrij doen en laten wat ze willen! ! ! ! !

MAAR DAN:

MENSENRECHTENSCHENDINGEN VAN NEDERLAND IN EIGEN HUIS - NEDERLAND! !

DOOR DE:

MENSENRECHTENSCHENDE "NEDERLANDSE FABELTJESKRANTPOLITICI",

Aan de Minister-President M. Rutte,

Minister-President van de Leugenkabinetten Rutte 1, 2 en 3,

In deze lange berichtgeving hou ik u uw leugens voor, recent heb ik een fractievoorzitter van een Partij
in de Tweede-Kamer heel duidelijk horen zeggen: "U bent een Leugenaar".

Dat zijn leugens over de Nederlandse geschiedenis vanaf 1602, toen de eilandengroep die nu Republiek-
Indonesië heet. Van de Staten-Generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie kregen zij het
Monopolierecht voor de handel en scheepvaart op Azië, tot en met de Mensenrechten die u schendt van
Nederlandse Burgers in 2021.

Het centrale beleid werd bepaald door de "Heeren Zeventien" en kreeg van de VOC de opdracht om: 

"TE VEROVEREN/OORLOG TE VOEREN", FORTEN TE BOUWEN EN VERDRAGEN TE
SLUITEN"

Tot de overgang van het VOC (1602 - 1799) naar de Nederlandse Regering, ca. 1800, zijn er onder de
verantwoording van de Staten-Generaal van de VOC en de Heeren Zeventien van de VOC,
honderdduizenden eilandbewoners vermoord, eilanden ontvolkt door een Genocide en



Mensenrechtenschendingen verder uitgevoerd, dat later door Nederland door Nederlands-Indië, tot en
met de DEKOLONISATIEOORLOG GEWOON DOORGING! ! !

In het begin van de VOC-veroveringen werd één van de Bandaeilanden werd volledig ontvolkt, van de
16.000 eilandbewoners zijn er door van Heutsz 15.000 eilandbewoners vermoord en de bijna 1.000
overledenen werden als slaven gedeporteerd naar Batavia. 

Dus: 

DE NEDERLANDSE GENOCIDE OP DE BANDA-EILANDEN, VANAF 1609, WAS/IS HETZELFDE,
ZOALS DE GENOCIDE DIE DE REPUBLIEK-INDONESIË NU UITVOERT OP VOORMALIG
NEDERANDS NIEUW-GUINEA. VANAF 1962 TOT OP DE DAG VAN VANDAAG.

OOK WEET U DROMMELS GOED DAT VELE VERMOORDDEN IN HET BEZIT WAREN VAN
EEN NEDERLANDSE GEBOORTEAKTE. 

IN DE DEKOLONISATIEOORLOG HEEFT HET NEDERLANDSE LEGER ("ONDER
VERANWOORDING VAN DE TOENMALIGE REGERINGEN BEEL EN DREES") OOK: 

TIENDUIZENDEN NEDERLANDSE INDONESIËRS VERMOORD, DIE: IN HET BEZIT WAREN
VAN EEN NEDERLANDSE GEBOORTEAKTE ! ! ! ! !

In deze lange berichtgeving staat een specificatie van veel van die situaties.

Dan gaan we door naar uw Leugenkabinetten - de Fabeltjeskrantpolitiek! ! ! vanaf 2010 tot en met
vandaag, januari 2021.

Met name:

Het schenden van de rechten van vele tienduizenden Nederlandse personen, gezinnen en kinderen door
de Kinderopvangtoeslag, Men kan gerust zeggen: "DE FRAUDE DIE WERD GEPLEEGD ONDER DE
BEVOEGDHEID VAN  MINISTERS EN DE BELASTINGEN" gedurende 13 jaar. 

EN EEN MINISTER-PRESIDENT IS WEL DE EINDVERANTWOORDELIJKE VOOR HET DOEN
EN LATEN VAN EEN KABINET. 

VOOR DIE VERANTWOORDELIJKHEID LOOPT U/de heer RUTTE, AL 10 JAAR WEG! ! !

MAAR JA, u zult wel zeggen: "VAN ACHTER DE SCHUTTING ZIE IK ALLES"

Mijnheer Rutte, u weet drommels goed dat dit al begonnen is in 2007 - het Kabinet Balkellende 4.

Als u daar op aan wordt gesproken, dan is uw éne leugen nog groter dan de andere, om maar
aantoonbaar te maken dat u met oplossingen bezig zou zijn. 

U bent alleen maar bezig geweest om ook die situaties over verkiezingen heen te schuiven. 

Vandaag, 7 januari 2021, geeft het OM te kennen:

Geen strafrechtelijk onderzoek zal komen naar de handelingen van de Belastingdienst
en Ambtenaren van de Fiscus. 

Dat komt mij niet vreemd open, want zij doen hun werk middels de door de overheid: 

OPGEBOUWDE BURGERLIJKE WETTELIJKE DICTATORIALE OPBOUW VAN
DE WET- EN REGELGEVING.

ZIJ VOEREN HUN WERK UIT, UIT STAPELS WET- EN REGELGEVINGEN.

DAT WERD MEERDERE JAREN GELEDEN AL DUIDELIJK:

EEN MEDEWERKER GAF AAN DAT DE HEN OPGELEGDE WERKWIJZE NIET CORRECT



WAS:

DE eindverantwoording ligt bij de Minister van Financiën en daarboven de Minister-President

En dan doet u alleen maar beloftes voor na de verkiezingen, want ja, het winnen van
stemmen moet voor het behoud van uw plaats in uw 

                       "TORENTJE VAN DE HAAGSE BERMUDALEUGENHOEK", gewoon doorgaan.

U hebt ook al beloofd dat de pensioenen na de komende verkiezingen in maart 2021 niet zullen dalen.
Want u denkt natuurlijk dan zullen die wel op de VVD stemmen. 

Het ABP heeft de PENSIOENEN voor de AMBTENAREN al geregeld, dus zij kunnen op u
stemmen in maart 2021! ! !

Het schenden van de rechten van honderdduizenden inwoners van de Provincie Groningen en
aansluitende andere provinciedelen, naar aanleiding van al tientallen jaren aardbevingen waardoor hun
huizen meer dan zwaar beschadigd zijn en vele huizen onbewoonbaar zijn geworden. 

Nederland is de opdrachtgever en verantwoordelijk voor oplossingen en herstel. Er zijn nog
tienduizenden woningen die hersteld dienen te worden. 

Maar ja, daar heeft u enige tijd geleden, ook al aangegeven dat er ruim 1,5 miljard euro, na de
verkiezingen, zal worden gebruikt voor herstel.

DUS OOK DE GRONINGERS ZULLEN (WEL NIET) OP U STEMMEN.

En of dat nog niet genoeg stemmen oplevert, heeft u ook recent de GETROFFEN OUDERS
DOOR DE BELASTINGFRAUDETOESLAG, verzekerd dat u, in dit geval ook, na de verkiezingen over
de brug zult komen. 

Maar ik denk dat de Groningers en de Ouders die getroffen zijn door die behandelingen vanuit de
Belastingen, u liever naar een ONBEWOOND eiland zien vertrekken.

De overheid ontvangt, ook op dit moment zelfs nog honderden miljoenen/miljarden, van de NAM voor de
leveringen van aardgas. 

Had daar geen geld van gebruikt kunnen worden voor de inwoners van de Provincie Groningen en de
gezinnen, ouders en kinderen die te maken hebben met de KINDEROPVANGTOESLAG.

Het naast u neerleggen van de met Algemene Stemmen aangenomen motie in 2012 over het schenden van
de Mensenrechten door de Republiek-Indonesië. 

Dat heeft u aan de kant geschoven omdat u de Republiek-Indonesië niet wil aanspreken, omdat dan
vanuit de Republiek-Indonesië een TSUNAMI wordt uitgestort over de Nederlandse
OORLOGSMISDADEN vanaf 1602 tot en met de DEKOLONISATIEOORLOG van 1946-1949.

Door geen activiteiten op te starten vanuit die met Algemene Stemmen aangenomen motie mijnheer
Rutte: 

Zijn u en uw Nederlandse Regeringen ook voor een deel medeschuldig aan de Genocide die tot op de dag
van vandaag al 600.000 Papoea's het leven heeft gekost

IK geef weer wat de basis is van geen actie ondernemen inzake de met ALGEMENE STEMMEN
AANGENOMEN motie op de Mensenrechtenschendingen van de Republiek-Indonesië:

Het in 2016 overhandigen van een NIET RECHTSGELDIG ONDERZOEK MET BETREKKING OP
DE DEKOLONISATIEOORLOG aan het NIOD, het MIMH en het KITLV, gebruikt u om u te
vrijwaren van het aanspreken van de Republiek-Indonesië op de mensenrechtenschendingen, die zij tot
op de dag van vandaag nog plegen. 

U loopt met een grote boog om die met Algemene Stemmen aangenomen motie uit 2012 heen.

De regeringen Beel/Drees hebben in 1946/1947 aangegeven dat het NEDERLANDSE LEGER



NEDERLANDS-INDIË DIENDE TE HEROVEREN. 

Daar is een GEHEIM NEDERLANDS REGERINGSDOCUMENT VAN! ! ! 

In het document van Drees/Beel staat zelfs aangegeven dat hun opdracht niet naar
buiten mag komen, dus in de REGERINGSDOOFPOT. 

Dus daar begonnen in 1946/1947 de OORLOGSMISDADEN van NEDERLAND in de
DEKOLONISATIEOORLOG tegen de REPUBLIEK-INDONESIË, uitgevoerd door het
NEDERLANDSE LEGER.

U weet ook dat: "EEN LAND DAT OORLOGSMISDADEN uitvoert/heeft uitgevoerd, niet
gerechtelijk bevoegd is om hun eigen uitgevoerde oorlogsmisdaden te onderzoeken. 

Dus het NIOD, het MIMH en het KLITV ontvangen dus ruim € 4.000.000 (4 miljoen euro) voor een
onderzoek dat geen enkele rechtsgeldigheid heeft.

U zult hen - het NIOD, het MIMH en het KITLV (en dan zegt u: NAMENS DE REGERING, om u zelf
weer te verstoppen) al wel aangegeven hebben, dat er niet teveel oorlogsdaden en
mensenrechtenschendingen in opgenomen mogen worden in dat niet rechtsgeldige onderzoek! !

DAARNAAST:

In 2012 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal met ALGEMENE STEMMEN aangenomen dat de
Republiek-Indonesië de Mensenrechten schendt. 

Dat kwam voor u op een verkeerd moment, omdat u druk bezig was Oorlogsmisdaden uit de
Dekolonisatieoorlog, in een Onderzoek te stoppen van het MIMH, het NIOD en het KITLV, dat in 2016
opgestart en niet eerder klaar behoefde te zijn dan na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

U weet drommels goed dat de Nederlandse Militairen daar tekeer zijn gegaan als beesten, nadat zij 
opdracht kregen in 1947 de de Regeringsleiders Beel en Drees. Zij kregen de opdracht om
(toen)voormalig Nederlands-Indië te HEROVEREN. 

Van die opdracht, die toen is uitgegeven door Beel en Drees in 1946/1947, heb ik een
kopie met ook als inhoud: 

"Wij geven het NEDERLANDSE LEGER OPDRACHT OM NEDERLANDS-INDIË TE
HEROVEREN"

In die perioden waren ook rechtszaken die nabestaanden van de door het Nederlandse Leger vermoorde
personen uit Rawagede en Celebes(nu Zuid-Sulawesi aanspanden tegen de Nederlandse Regering. 

Toen dat gebeurde wist u al dat als dat verder zou gaan, Nederland een TSUNAMI van door hen
gepleegde Oorlogsmisdaden over zich heen zou krijgen. 

U probeert dat met: het onderzoek van de DEKOLONISATIEOORLOG 5 jaar te vertragen. 

Daarom heeft u ook geen stappen ondernomen om de Regering van de Republiek-Indonesië aan te
spreken op het uitvoeren van Mensenrechtenschendingen. 

Als u dat zou doen, zou de Republiek-Indonesië u bedelven met bewijsmateriaal en documenten, over
wat daar is uitgehaald vanaf de VOC-periode, Nederlands-Indië tot en met de Dekolonisatieoorlog.

Dat was de hoofdreden dat u voor de NAAM VAN NEDERLAND ALS NATIE, niet inging op het feit dat
de Tweede Kamer zich "ÉÉNSTEMMIG HAD UITGESPROKEN". dat de Republiek-Indonesië de
mensenrechten schendt. 

Toen wist u dat u wel heel snel een andere oplossing moest zoeken/creëren om de Republiek-Indonesië
niet op HET DAK VAN HET TORENTJE te krijgen. 

U hoopte er ook nog stil op dat het Hooggerechtshof in Nederland akkoord zou gaan met de verjaring
van die Oorlogsmisdaden, want dan zou Nederland GERED zijn van nog geldende aanklachten
Oorlogsmisdaden te hebben gepleegd.



In 2019 heeft het Hooggerechtshof uitgesproken dat de Oorlogsmisdaden die in de Dekolonisatieoorlog
NIET VERJAREN. Dat was/is voor de heer Rutte een hele zware tegenvaller. 

U weet drommels goed dat er, in ieder geval van het NIMH weinig tot geen
Oorlogsmisdaden in dat Onderzoek zullen komen, 

Want u zult bij het verstrekken van het verzoek aan het NIOD, MIMH en het KITLV heus wel hebben
aangegeven dat er weinig tot geen Oorlogsmisdaden en Mensenrechtenschendingen in dat onderzoek
beschreven mogen worden ! ! !

--------------------------------------------------------------------------------------------------

De Minister-President van de Verenigde Ongeloofwaardige Ministeries Rutte 1,2 en 3,

Of misschien VMM: "DE VERENIGDE MENSENRECHTEN-SCHENDENDE MINISTERIES".

VVD-Volkspartij Voor Vrijheid en Democratie is niet meer van toepassing!

De Kabinetten 1,2 en 3

Ook van daaruit worden al 10 jaar MENSENRECHTENSCHENDINGEN uitgevoerd! ! !

Ook voor de VVD, CDA en PvdA is de VOC-MENTALITEIT NOOIT WEGGEWEEST! ! !

ZIJ schenden nu ook FINANCIËEL de MENSENSENRECHTEN VAN DE BURGERS,

Tienduizenden inwoners in de Provincie Groningen i.v.m. hun beschadigde woningen!

De Nederlandse Overheid is de OPDRACHTGEVER VOOR DE GASWINNING! ! !

Zij dragen de VERANTWOORDING voor vergoeding indien er schade ontstaat! ! ! 

Tienduizenden ouders "KAPOT GEMAAKT" i.v.m. de Kinderopvangbelastingfraude!

HET WAS VROEGER DE "VOC", MAAR HETEN NU "VOM-Rutte 1, 2 en 3! ! !

DE  "VERENIGDE ONGELOOFWAARDIGE MINISTERIES"! ! !, MET:

LIBERALE-, CALVINISTISCHE- en SOCIALISTISCHE DOOFPOTTEN!

Die Doofpotten van die Nederlandse Regeringen zijn verstopt in:

Het TORENTJE VAN DE "Haagse Bermudaleugendriehoek"! ! !

------------------------------------------------------------------------------------------------------

"DE BURGELIJKE WETTELIJKE DICTATUUR" GAAT GEWOON DOOR, OOK IN 2021!

Aan alle MINISTERIES van het Kabinet (OP)Ro/utte(n),

Ik ga er tenminste vanuit dat de heer Rutte , als Regeringsleider? ? dit doorstuurt naar
zijn ministers.



Als vooral de  VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie nu eens goed nota nemen van het
onderstaande: 

Dan zullen jullie misschien beseffen dat jullie totaal geen recht hebben om de regering te
vormen voor de Nederlandse Burgers zoals deze:

                      
                      "LEUGENACHTIGE MENSENRECHTEN SCHENDENDE
REGERING"! ! !

En vanuit jullie leugenachtige gedrag is het grootste deel van derze regering niet gerechtvaardigd nog 1
dag op hun leugentroon te zitten of op kieslijsten te staan voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart
2021.

Minister-President Rutte, u bent de eindverantwoordelijke van/voor deze puinhoop, dus neem u
leugenaars mee en meldt u bij de Koning voor een aanvraag voor een:

                                         "REGERINGSVERGOEDINGSUITKERING"

Het 1e jaar: € 136.000 - ruim € 11.000 per maand

Het 2e jaar: € 119,000 - bijna € 10.000 per maand

Het 3e jaar: € 119,000 - bijna € 10.000 per maand

UITKERINGEN WAAR IEMAND MET EEN SOCIALE DIENSTUIKERING EEN JAAR VAN MOET
LEVEN ! ! !

Hoe verklaart u zo'n vlotte afhandeling richting de vele duizenden gezinnen, vaders en moeders met
kinderen, die geteisterd worden voor de wijze van behandeling inzake de
"BELASTINGSKINDEROPVANGFRAUDE". 

                            "WAAR ZIJ AL VELE JAREN OP RECHTVAARDIGING WACHTEN"

UW REGERINGSVERGOEDINGSUITKERING ONTVANGT U DIRECT NA HET INDIENEN VAN
UW ONTSLAG EN HET ONTSLAG VAN DE ANDERE MINISTERS EN/OF
STAATSSECRETARISSEN.

Voor de verkiezingen van maart 2021 zult u ook nog meer scherpe berichten ontvangen inzake
NEDERLANDS KABINETBEDROG EN DE GENOCIDE DIE PLAATSVINDT, DIE U OOK LAAT
PLAATSVINDEN OP VOORMALIG NEDERLANDS NIEUW-GUINEA. 

WANT JULLIE LOPEN DUS OOK AL 8 JAAR VOORBIJ AAN, DE MET ALGEMENE STEMMEN
AANGENOMEN MOTIE DOOR DE TWEEDE KAMER - DE REPUBLIEK-INDONESIË SCHENDT
DE RECHTEN VAN DE MENS, OOK OP VOORMALIG NEDERLANDS NIEUW-GUINEA WAAR
AL MEER DAN 600.000 PAPOEA"S ZIJN VERMOORD! ! ! ! !

Geachte heer Rutte (VVD) in het Torentje van uw Haagse "Bermudaleugendriehoek",

Deze gebeurtenissen zullen, met de verkiezingen in aantocht, echt wel niet op uw agenda staan, want als
u de zaken vanuit het verleden hebt doorgenomen, die u ook verzwegen hebt, ondanks het feit dat u ook
Geschiedenis hebt gestudeerd, dan is er maar 1 OPLOSSING:

Uw acties om de Dekolonisatieoorlog in plaats van het niet ondernemen van stappen naar aanleiding van
de door de Tweede Kamer met Algemene stemmen aangegeven Mensenrechtenschendingen van
Indonesië. 



Maar ook uw figuurlijke mensenrechtenschendingen tegenover tientallen jaren
Woningschade in Groningen en de Belastingfraude die door het Ministerie van
Financiën wordt uitgevoerd. 

"Maar ja, net als in vele andere situaties schuift u alles vooruit", 

In ieder geval tot na de volgende verkiezingen want dan kunt u zich weer een tijdje
verbergen voor antwoorden.

Al vanaf 2007, vanaf het Kabinet Balkellende 4 overgaand in de Kabinetten Rutte 1, 2
en 3. 

"Er al 10 jaren Mensenrechtenschendingen vanuit uw Regeringen richting de
tienduizenden ouders en kinderen met betrekking op de zogenaamde
"Kinderopvangfraude" uitgevoerd, 

Ook hier worden door u/dit kabinet de uitbetalingen vooruit geschoven tot na de
volgende verkiezingen".

Het overgrote deel van uw Kabinetten, onder uw verantwoording, al die jaren, net zo als
u, alles aan de laars lapt! ! !

Veel ouders zijn gescheiden, woningen moesten om financiële problemen worden
verkocht, velen zijn hun baan kwijtgeraakt en velen dienen nu rond te komen van een
WW-UITKERING of een uitkering van de Sociale Dienst. 

En dan moeten zij het hele jaar rondkomen voor een bedrag dat u per maand ontvangt
(ca.€ 14.000) met leugens en bedrog.

Het kreeg de naam: Kinderopvangfraude, maar het verdient de volgende namen: 

Kabinet/Regeringsfraude, en zeker ook: "Belastingmedewerkersfraude".
In 2012 neemt Tweede Kamer der Staten-Generaal met ALGEMENE STEMMEN de nota aan dat de
Republiek-Indonesië de Mensenrechten schendt.

U legt het terzijde en door die handeling bent u (INFORMEEL) SCHULDIG AAN DE
MENSENRECHTENSCHENDINGEN.

In ieder geval op voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, want u loopt aan die stemming
van de Tweede Kamer voorbij. 

U heeft totaal geen gevoel/begrip voor de honderduizenden vermoordde Papoea's:

Waarvan de meesten in het bezit waren van een NEDERLANDSE GEBOORTEACTE!
! !

U heeft het alleen ter kennisgeving aangenomen en terzijde gelegd! ! !

Uw leugens met betrekking op de Dekolonisatieoorlog en het niet rechtsgeldige onderzoek door het
NIOD, MIMH en KITLV, dat u in 2016 pontificaal over 2 Tweede Kamerverkiezingen heen tilde om uw
Regeringsperiode te verlengen, in ieder geval tot na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.



"Mijnheer Rutte, U gebruikt het NIOD, MIMH en KITLV alleen voor het
verschuiven van verantwoording naar de Republiek-Indonesië over de
verkiezingen in maart 2021 heen" ! ! ! ! ! 

Het Hooggerechtshof heeft u inmiddels ook al kenbaar gemaakt dat, die "oorlogsmisdaden niet
verjaren" en daarop heeft u geen bezwaar tegen aangetekend, want zo voorkomt u voorlopig
weer dat er een TSUNAMI van NEDERLANDSE OORLOGSMISDADEN uit die periode over u wordt
heen uitgestort.

Het onderzoek dat u in 2016 heeft doorgeschoven naar het NIOD, MIMH en KITLV heeft totaal geen
enkele rechtsgeldigheid, maar ook dat: 

Het MIMH echt niet met  veel Oorlogsmisdaden aan zal komen dragen, die uitgevoerd zijn door de
Nederlandse Militairen. 

OORLOGMISDADENONDERZOEKEN dienen, indien nodig, uitgevoerd te worden door
"ONAFHANKELIJKE EXTERNE ORGANISATIES".

Die situatie zal het Internationale Strafhof wel een goede ingang geven. 

Voor deze situatie ligt de verantwoording volledig bij de Nederlandse regering:

Die hebben aangegeven dat Nederlands-Indië door het Nederlandse Leger heroverd
diende te worden! ! !

De NEDERLANDSE REGERINGSOPDRACHT AAN HET NEDERLANDSE LEGER
heeft opgeleverd: 

Dat er tussen de 150.000 en 200.000 Indonesiërs het leven hebben verloren: 

Waaronder tienduizenden vaders, moeders, ouders, kinderen en burgers! ! !

                                                     
              "DAT ZIJN DUS NEDERLANDSE OORLOGSMISDADEN"! ! !

Dat het Indonesische Leger onmenselijke  dingen heeft gedaan, daar hoeft u niet aan te
twijfelen, MAAR ZIJ VERDEDIGDEN ZICH TEGEN DE HEROVERING van de toen al
zijnde REPUBLIEK-INDONESIË tegen het Nederlandse Leger:

"ZODAT NEDERLAND NIET VOOR DE TWEEDE MAAL HUN
EILANDENGROEP  "ONRECHTMATIG IN BEZIT KON NEMEN"! ! !

Zij kunnen nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden dat zij Oorlogsmisdaden hebben uitgevoerd
in de Dekolonisatieoorlog.  Zij verdedigden zich tegen het HEROVEREN van voormalig Nederlands-
Indië tegene NEDERLAND omdat NEDERLAND DAAR TOTAAL GEEN RECHT OP
HAD! ! ! ! !

Nederland probeerde voor de tweede maal "ONRECHTMATIG" in het bezit te komen van
Nederlands-Indië, de Republiek-Indonesië had op 17 augustus 1945 de zelfstandigheid uitgeroepen. 

Als het éne land het andere probeert te veroveren noemen ze dat oorlog EN ALS ER DOOR DE
HANDELINGEN VAN DE VEROVERAAR DODEN VALLEN bij de zichzelf verdedigende partij, de
Republiek-Indonesië, ZIJN DAT OORLOGSMISDADEN VAN DE AANVALLENDE PARTIJ - DUS
DOOR NEDERLAND.



Maar ja, in die jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog bezat Nederland alleen nog lege
portemonnees en geen geld op de bankrekeningen.

Nederland stond aan de rand van een faillissement en waar kon men beter roven dan in
voormalig Nederlands-Indië, want dat had men daarvoor al 340 jaar onrechtmatig in
bezit genomen en beroofd, uitgevoerd met moord, doodslag, slavernij en nog veel meer
mensenrechtenschendingen. 

Zij konden in het geheel geen aanspraak maken op voormalig Nederlands-Indië, want
dat bestond vanaf 17 augustus 1945 niet meer.

De Republiek-Indonesië probeerde zich daar afdoende tegen te verdedigen, want zij hadden zich al ca,
345 jaar moeten laten overheersen op een gewelddadige manier, dat kunt u in het gedeelte zien over:
Genocide en misdaden die door de VOC-Nederland vanaf 1602 daar zijn uitgevoerd! ! !

Nederland moet zich zelfs ook schuldig voelen voor de dood van Nederlandse Militairen
die hierbij om het leven zijn gekomen, 2.500/3.000 Militairen tijdens gevechtssituaties en
2.500/3.000 Militairen door ziekte en/of andere overlijdenssituaties. 

ZIJ WAREN DOOR BEEL EN DREES GESTUURD OM VOORMALIG NEDERLANDS-INDIË TE
HEROVEREN, DE NEDERLANDSE REGERING

Nederland kan dus aangerekend worden dat zij in die periode door Oorlogsmisdaden,
150.000/200.000 inwoners van de Republiek-Indonesië hebben vermoord. 

De Nederlandse Regering had in 1946/1947 het Nederlandse Leger: "de opdracht
gegeven om Nederlands-Indië te HEROVEREN"! ! !

Meerdere andere naties spraken schande uit over het doen en laten vanuit de Nederlandse Regering,
waaronder Amerika, Engeland, Australië en andere landen. Nederland gaf in 1949 aan dat ze zouden
stoppen, maar gingen, ondanks die belofte nog maanden door.

Het bewijs van die opdracht door de Nederlandse Regering in die periode 1946-
1949," zal ongetwijfeld bij u in een "DOOFPOT" verstopt zijn".

U zult wel aangeven dat u dat document niet kunt terugvinden, maak u niet nerveus, ik beschik over een
kopie van die opdracht.

In het laatste deel van deze lange berichtgeving ga ik in op Nederlands-Indië van 1800 tot aan de Tweede
Wereldoorlog en de door Nederland uitgevoerde Dekolonisatieoorlog

Eerst ga ik naar de Kabinetten (OP)Ru/otte 1, 2 en 3 om aan te geven dat het uitvoeren van
Mensenrechtenschendingen ook in eigen land uitgevoerd kunnen worden, maar dan op een andere
manier.

Op de eerste plaats zouden de Kabinetten Rutte 1, 2 en 3 zich anders moeten noemen.

We hadden ruim 400 jaar geleden de VOC-De Vereinigde Oost-Indische Compagnie.

U zou de letters VOM kunnen gebruiken voor de (on)mogelijke volgende termijn van uw kabinet:

                                    "Het Verenigde Ongeloofwaardige Ministerie"

De leugens die al tientallen jaren worden uitgesproken naar tienduizenden inwoners van de Provincie
Groningen met betrekking op hun beschadigde woningen door de gaswinning. 

"Ziet u de heer Wiebes nog met zijn armen zwaaien en het ontelbare malen aangeven
"dat het wel snel in orde komt"?

Geachte heer Rutte, ook hier schuift u de mogelijke financiële oplossingen ook over de



verkiezingen heen, maar als het dan niet goed gaat:

Kunt U het zo weer maanden, kwartalen of jaren vooruitschuiven.

De leugens van mevrouw van Nieuwenhuizen (VVD) met betrekking op haar uitleg over
haar LEUGENACHTIGE  KLIMAATMETINGEN, voor de grootste 

klimaatvervuiler, AIR-FRANCE/KLM  wordt er op 5 km. hoogte gemeten  en  bij de
boeren op 3 km. hoogte.  

                         "De boeren worden de grootste slachtoffers".

Mevrouw van Nieuwenhuizen, U liegt en bedriegt, ook inzake het verdwijnen van stukken bos
voor snel(wegen) u kweekt aan de éne kant meer luchtvervuiling door de luchtvaart en zou wel veel
boeren willen uitkopen, zodat hun eventuele luchtvervuiling naar beneden zal gaan, maar het
vliegverkeer zal door uw gedachtengang om meer vliegverkeer veel meer stijgen dan dat het bij de
boeren daalt. 

Waarom gaat u niet eens een keer aan de gang bij de 10 grootste luchtvervuilers in Nederland,
daar zitten bedrijven bij die procentueel lang niet zoveel belasting betalen als de boeren. 

Als de boeren stallen bouwen krijgen zij een vergunning, als ze uitbreiden,
krijgen zij een vergunning. 

Zelfs de voeding, die de boeren aan hun dieren verstrekken, is goed gekeurd
door de overheid.

Nederland heeft 30 jaar niets gedaan aan natuur en klimaat en daar moeten de boeren
voor boeten, maar u gaat de natuur zelfs nog meer laten vervuilen via het nog te openen
vliegveld in Lelystad en het toestaan van DUIZENDEN VLUCHTEN OP SCHIPHOL! !
!

De leugens van mevr. Barbara Visser- Staatssecretaris Ministerie van Defensie (VVD)
aan de Provincie Zeeland met betrekking op de verhuizingen van militairen naar
Zeeland, terwijl u al 1 jaar wist dat dat niet door zou gaan en daardoor al vele miljoenen
extra gekost hebben voor ondernomen activiteiten in Zeeland.  

De minister-President zal wel gezegd hebben: 

"Och, een klein foutje, we gaan gewoon verder en stoppen het in de doofpot van het
Ministerie van Defensië".

Siemon Goossensen
onderstesteen@hotmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwolle: 08/09/10 januari 2021

DE NEDERLANDSE "REGERINGSDOOFPOTTEN", DIE VERSTOPT ZIJN/WORDEN GEHOUDEN IN
HET:

                                   
                                               "REGERINGSTORENTJE VAN DE POLITIEKE HAAGSE BERMUDADRIEHOEK



Geachte Minister-President Rutte en het FabeltjeskrantKabinet,

Die VOC-Mentaliteit met betrekking op: Moorden, (be)Roven, Leugens (meer dan veelvuldig
tegen de Nederlandse Burgers), hebben de Nederlandse Regeringen vanaf 1602, tot op de dag van
vandaag, januari 2021, nog echt niet losgelaten. 

Het Moorden op voormalig Nederlands Nieuw-Guinea laat u nu gewoon doorgaan door
de Republiek-Indonesië. 

Ondanks het feit dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal zich in 2012 met Algemene
Stemmen heeft uitgesproken over de situatie dat: 

De Republiek-Indonesië de Mensenrechten schendt. 

Maar het Beroven van, en Liegen tegen de Nederlands Burgers, ook vanuit het
MINISTERIE VABN ALGEMENE ZAKEN, dus de Minister-President:

                 "Vaker Orde van de Dag",dan:  "de Waarheid aangeven"! ! ! ! !

Ook nu, 420 jaar na het begin van de VOC heeft Nederland nog steeds (voor het grootste deel Liberaal,
Calvinistisch of Socialistisch) regelmatig een regering die een "Wettelijke Bestuurlijke Dictatuur"
uitvoert. Dat klopt ook wel richting uw voorganger voormalig Minister-President Balkellende (CDA). 

Hij heeft zich toch heel duidelijk uitgesproken dat hij: Trots is op de "VOC-Mentaliteit" in 2005. 

Zelf heeft u zich ook altijd meer dan positief uitgelaten over "de Gouden Eeuw".

Ook gaf een Calvinistische Predikant in Zeeland in 1602 toestemming voor het in bezit nemen van slaven
voor de slavenhandel. Hij gaf aan dat als "de MOREN" (donkergetinte Afrikanen) niet Christelijk
waren of niet in God geloofden, zij als slaaf verhandeld mochten worden. 

En dat werd met beide handen aangepakt door Liberaal- en Calvinistisch Nederland! ! !
! !

Ruim 340 jaar later is er in Nederland nog niets veranderd ten opzichte van de getinte mensen, oud-
oorlogspremier Pieter Gerbrandy (ARP) voegde daar nog een vorm van racisme aan toe en en
vlak voor de Dekolonisatieoorlog gaf hij aan: 

"Er worden geen NIKKERTJES in het NEDELANDSE LEGER" toegelaten!

Maar er werden er in de Dekolonisatieoorlog wel honderden NIKKERTJES:

UIT SURINAME NAAR VOORMALIG NEDERLANDS-INDIË GESTUURD OM:

OP HUN LAND VAN HERKOMST (JAVA) ! ! ! LANDGENOTEN TE VERMOORDEN,

IN DE JAREN RONDOM 1915/1920 ZIJN ER VAN JAVA NOG 15.0000 tot 20.000

ALS SLAAF NAAR WEST-INDIË GEDEPORTEERD/GETRANSPORTEERD DOOR NEDERLAND.

De Slavernij duurde op sommige delen van Java tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog.

Ik zal u en Nederland aangeven welke smerige geschiedenishandelingen handelingen altijd door de
Nederlandse Regeringen in de DOOFPOT gestopt zijn vanaf de VOC tot en met de leugens en bedrog
van het Kabinet Rutte 3 in 2021. 

Via Nederlands-Indië naar de Dekolonisatieoorlog waarna in 1950 de Republiek-Indonesië de
Mensenrechtenschendingen van Nederland overnam door de Mensenrechtenschendingen in Oost-Timor,
in Java, in de Molukken en op andere eilanden tot en met de Genocide die tot op de dag van vandaag nog



op voormalig Nederlands Nieuw-Guinea nog wordt uitgevoerd en al aan minimaal 600.000 Papoea's het
leven heeft gekost, ook door uw Kabinetten Rutte 1, 2 en 3 ! ! !

1602:
Op 20 maart 1602 verlenen de toenmalige Staten-Generaal aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie
het MONOPOLIE van handel en scheepvaart op Azië. Het centrale beleid wordt bepaald door de
"Heren Zeventien". 

Maar dan: 

"DE VOC MAG OORLOG VOEREN, FORTEN BOUWEN EN VERDRAGEN
SLUITEN! ! !

Is het eerste gedeelte: "de VOC MAG OORLOG VOEREN! ! ! ! !".  

Dus precies hetzelfde, als de opdracht, die de Regeringsleiders Beel en Drees, ca. 340
jaar later, aan het Nederlandse Leger opdroegen in 1947 als start voor de
Dekolonisatieoorlog : 

"HET NEDERLANDSE LEGER MOET NEDERLANDS-INDIË HEROVEREN", 

En daar zijn geheime documenten van, van de toenmalige Regeringen BEEL en
DREES. 

In die periode beschikte de VOC over 1.600 Nederlandse soldaten, 300 Javaanse dwangarbeiders en een
behoorlijk aantal vrijgekochte slaven en Japanse gevechtsmoordenaars, dus het was toen al wel heel duidelijk
dat het op dat moment op de eerste plaats niet ging om handel, maar om: 

"ONRECHTMATIG in bezit te komen van de eilandengroep die vanaf 1945 de
Republiek-Indonesië heet".

Mijnheer Rutte, die documenten kunt u opzoeken in "uw DOOFPOTTEN", ik wil u ook wel aangeven
dat ik over een kopie beschik van die opdracht, waarin zelfs nog in is opgenomen dat die opdracht van
Beel en Drees niet naar buiten mag! ! !

"DE VOC MAG FORTEN BOUWEN", daar hebben ze ook driftig gebruik van gemaakt, want voornamelijk
in de onderste helft van Afrika en ook in Zuid Oost-Azië staat het er helemaal vol mee en ook op in beslag
genomen gronden.

"DE VOC MAG VERDRAGEN SLUITEN", dat waren voor het overgrote deel éénzijdig opgedrongen
verdragen, vooral op de eilandengroep die nu de Republiek-Indonesië heet.

1603:
Onder admiraal Van der Haghen zeilt in december 1603 voor de eerste maal een vloot uit onder de vlag van de
VOC. Pas in volle zee verneemt de admiraal de OORLOGSZUCHTIGE OPDRACHT VAN DE
COMPAGNIE. 

De bekendmaking van de instructies wekt grote beroering onder het scheepsvolk. Velen hebben zich niet
aangemonsterd om te gaan vechten.

1605: 
Van der Haghen neemt op Ambon in februari 1605, zonder slag of stoot het toen nog moderne versterkte
Portugese fort van hen over en noemt het "Victoria". Daarmee is het onterecht in bezit nemen van de
eilandengroep, die nu de Republiek-Indonesië heet, begonnen.

1609-1621:
Jan Pieterszoon Coen verovert, ("dus onrechtmatig bezit"), stap voor stap de eilandengroep, te beginnen met
de Banda-eilanden, het was het begin van een GENOCIDE op veel eilanden. Er was een eiland, waar ca.
16.000 eilandbewoners gevestigd waren. 

"Het is door een GENOCIDE door het VOC-LEGER helemaal ontvolkt". 



Ca. 15.000 eilandbewoners werden vermoord door de VOC-soldaten en de overige bewoners, ca. 800,
werden als slaven naar Batavia gedeporteerd/getransporteerd.

Hiermede dwong het VOC het door hen gewenste monopolie af, dus ONRECHTMATIG en MET
EEN MASSAMOORD.

1609:
De VOC verlangde een volkomen specerijenmonopolie, naast Ambon werden vervolgens ook de Molukken en
Banda onder gezag van de VOC gebracht met en zonder geweld.

Toch was er in die paar jaren ook al veel weerstand ontstaan onder de bevolking over de ONRECHTMATIGE
BEZETTING van de eilanden door de VOC. En dat werd ook wel duidelijk Toen Verhoeff (VOC) op Banda
Neira een fort wilde oprichten waar de eilandbewoners het volkomen mee oneens waren. 

Toen hij dat probeerde door te drukken, werden hij en 46 andere medewerkers door de Bandanezen
vermoord.

1616:
Jan Dirkszn. Lam verovert Pulau, één van de vele Banda-eilanden. Een vloot van 9 VOC-schepen komt op 21
maart 1619 aan bij het Bandaneze-eiland Ai, waarvandaan de vernietigingen van de Bandanezen verder
gaan.

1618: 
Na een hevige strijd met de Bantammers, slaagt Jan Pieterszoon Coener in om Jakarta te veroveren met vele
honderden gedode eilandbewoners. Op de plaats van de verwoestte stad Jakarta werd Batavia gesticht, 

HET HOOFDKWARTIER VAN DE VOC IN AZIË, dus op onrechtmatig in bezit genomen grond.

1621: 
Tussen 24 april 1621 en 1 mei 1621 werden er door de Hollanders op het Bandanezen eiland Lonthor, onder
leiding van Jan Pieterszoon Coen ruim 1.200 bewoners vermoord.  Daarvoor had hij ook al met een leger
van 2.000 soldaten al op Banda eilanden ontvolkt.

De VOC-Gouverneur-Generaal Laurens Reaal, van 1616-1619, ook al aangegeven dat Holland "HET
WREEDSTE LAND VAN DE WERELD" was in die tijd! ! !

De veroverde gronden werden verdeeld in grote perken, die aan oud-compagniedienaren (zij werden
perkeniers) worden toegewezen en "ZIJ KREGEN ER SLAVEN BIJGELEVERD! ! !"

1623:
Gouverneur van Speult van fort Victoria op Ambon laat 10 Engelse kooplieden OPHANGEN op
beschuldiging van samenzwering tegen de VOC

1634:
Oorlog en geweld door de VOC in de Molukken om het kruidnagelmonopolie af te dwingen. De harde maatregelen
van de VOC-troepen op verzet bij de inwoners van Hitu en leiden tot bloedige gevechten, opgestart door de VOC dat
leidde tot honderden zo niet duizend vermoordde eilandbewoners.

1637:
Van Diermen onderneemt keiharde actie op het eiland Ceram in de plaats HOAMOAL. Ontelbare dode
eilandbewoners en vele gewonden.

1646:
Op het eiland Hitu komt een voorlopig einde aan de strijd in de Molukken met de verovering door de VOC van de
vesting Kapaha.

Op de Ambonese eilanden deed zich in die jaren een meer dan ernstige bevolkingsafname voor, 37 procent van
de bevolking werd vermoord en dat was te wijten aan de door de VOC uitgevoerde oorlogen.

DUS DE VOC VERMOORDDE BIJNA 40 PROCENT VAN DE EILANDBEWONERS!

1655:
Arnold de Vlamingh van Outshoorn maakt met grof geweld een einde aan de oorlog op het schiereiland
Hoamoal (West-Ceram). 

Het schiereiland wordt totaal verwoest en naast veel doden worden de overige eilandbewoners



gedeporteerd naar Ambon. Ook bewoners van Ternate worden gestraft en verwijderd.

1677:
Kapitein Jonker verdrijft met zijn VOC-soldaten de Makassaren van Oost-Java, vele doden en
gewonden.

Tot het ophouden van het bestaan van de VOC in 1799 zou ik nog tientallen pagina's vol kunnen
aangeven met bovengenoemde Genocideactiviteiten en doden die worden veroorzaakt door de VOC-
HOLLAND. 

Het is daar op dat moment niet anders dan Afrikaanse landen die ook gekolonialiseerd zijn/worden. De
bewoners worden gebruikt/misbruikt voor financieel gewin voor de VEROVERAARS zoals
HOLLAND/NEDERLANDS-INDIË! ! !

Wij hadden/hebben in Nederland te maken vooral met Liberalen en Calvinisten. Vooral de Calvinisten, ook nu
nog, eens moeten overdenken wat zij hun naasten aandoen, maar ja er is nog steeds de uitspraak: "Op zondag
gaan we naar de Kerk en hebben we onze naaste wel lief, maar door de week doen we net als iedereen vuil,
smerig en mensenrechten schendend werk, ook in Nederland zelf.

In 1799 op 31 december houdt de VOC op de bestaan, hun goederen gaan over naar de Nederlandse Staat en
daardoor is Nederlands-Indië geboren, wel is duidelijk aantoonbaar dat de werkwijze van Nederlands-Indië
gelijk is aan de VOC. 

Dus de EILANDENGROEP is vanaf dat moment (begin 1600) ONRECHTMATIG BEZIT VAN HET
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN MET DE NAAM NEDERLANDS-INDIË! ! !

Aan  het einde kunt u De Nederlandse Oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië en de
Mensenrechtenschendingen van de Republiek-Indonesië tot en met de nog steeds lopende Genocide
waarnemen.

===================================================================

Voor vertrekkende POLITICI:

Jullie behoeven je geen zorgen te maken over jullie wachtgeld. Jullie krijgen het eerste jaar MINIMAAL 80
procent van jullie huidige vergoeding en dan de volgende 2 jaar MINMAAL 70 procent. Jullie behoeven geen
Sociale Dienstuitkering aan te vragen, want een uitkering is niet zo hoog. 

Jullie zouden dan een jaar moeten doen om te leven met wat jullie nu in een maand
ontvangen.

Ik zou daar graag het volgende aan toevoegen inzake:

"wet tegen verplichte boete voor bijstandsgerechtigden"

In 2014 steunde de Tweede Kamer de Participatiewet, waarin het boetesysteem staat.

Er is een mevrouw veroordeeld tot het terugbetalen van € 7.000, omdat haar moeder haar
financieel had geholpen door boodschappen te doen voor haar.

Mijnheer Rutte, Kabinet en Tweede Kamer,

Ik adviseer jullie om ook een Participatiewet te maken voor politici, zodat politici als zij de
politiek dienen te verlaten van leugens en bedroog, een behoorlijk gedeelte van hun
ontvangen financiële vergoeding voor de deelname in de politiek "dienen terug te



betalen".

===========================================================================================

De Minister-President en zijn Kabinet kunnen met elkaar beter een nieuwe politieke partij oprichten, de

naam VOC is al in gebruik, dus helaas kunt u er geen Verenigde Ongeloofwaardige Compagnie van maken, u

heeft toestemming om de naam VOM gebruiken en die betekent:

                                         "de Verenigde Ongeloofwaardige Ministeries"

Met zaken die het buitenland aangaan, behoort de heer Blok (VVD) de actieve werker te zijn van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, maar hij is een behoorlijke verantwoordingverstopper. Onder de supervisie van de
Minister-President heeft hij ook, net als al zijn voorgangers, geen verantwoording genomen om de
Mensenrechtenschendingen van de Republiek-Indonesië aan te pakken. Nee want dan gaat Nederland de
wereld over met afgezakte schouders

De heer Rutte (VVD) de eindverantwoordelijke bewindsman, die eindverantwoording dient te
dragen voor het doen en laten van alle Ministeries in Nederland naar het Parlement (de Tweede Kamer der
Staten-Generaal) toe, maar ja, daar heeft hij in de afgelopen 10 jaar geen blijk van gegeven, dat is ook wel
gebleken in de bewindslieden in die 10 jaar verplicht moesten opstappen, het waren veelal VVD-, en CDA-
bewindslieden.

Zo hoort het te zijn, maar bij jullie als regering is dat totaal niet van toepassing. het is meerder malen
voorgekomen dat de oppositie mededelingen, tekst en uitleg en beslissingen van de overheid uit de
dagbladen moesten lezen, terwijl de VVD-, CDA-. D66- en CU-Tweede Kamerfracties wel op de hoogte
zijn/waren!

Als Minister van Buitenlandse Zaken kun je niet verantwoordelijk gesteld worden voor wat de voorgangers
hebben nagelaten, wel voor de activiteiten die u dient te verrichten om situaties wel zo uit te voeren zoals
het hoort of situaties te herstellen of opnieuw op te starten. 

Wel is het zo, dat ook de vorige Ministers van Buitenlandse Zaken in de Kabinetten Rutte ook met een grote
boog om de GENOCIDE in Papua/West-Papua en de Mensenrechtenschendingen in andere delen van de
Republiek-Indonesië.

Uri Rosenthal (VVD), Frans Timmermans (PvdA), Bert Koenders (PvdA), Halbe Zijlstra (VVD), maar ook

Minister Blok zelf (VVD), hebben niets constructiefs aan die problematiek gedaan, zij zijn informeel net zo
verantwoordelijk voor de Genocide die daar wordt uitgevoerd. 

Ook tijdens hun periode als Minister van Buitenlandse Zaken zijn er duizenden Papoea's vermoord. 

En zet daar de Ministers van Buitenlandse Zaken uit de periode van Minister-President Balk-ellende II maar
bij. U heeft daar ook een aantal jaren als Staatssecretaris gefungeerd, ook in de periode dat het Rapport
Drooglever (NIOD) "Daad van vrije keuze" niet door Ben Bot (CDA) is geaccepteerd.  

Aan de éne kant is het te begrijpen, want zijn vader was de laatste REGERINGSLID vanuit dat Nederlandse
Kabinet in december 1961 en die met grote leugens een Nationaal Volkslied en een Nationale Vlag
overhandigde. 

Op weg (zoals zij dachten) naar ZELFSTANDIGHEID, "dat dus niet zo was en dat was ook
al meerdere jaren bekend bij de Staatssecretaris Theo Bot".



Jozias van Aartsen (VVD) heeft het dus toen in ontvangst genomen. 

Het is nooit aan de Tweede Kamer der Staten Generaal verstrekt.  

Het is door het Kabinet Balkellende II (CDA, VVD en D66) over de schutting richting archief
gegooid

Hebben zij er iets aan-/mee gedaan? 

Ja hoor:

Zij hebben de oren dicht gehouden, de ogen gesloten en en de monden dichtgehouden,
net als alle Ministers uit Fabeltjeskrantkabinetten Rutte 1, 2 en 3! ! !

Zij hebben in hun kantoortjes 3 beeldjes staan: 

"NIET HOREN, NIET ZIEN EN ZWIJGEN" ! ! !

Toen Frans Timmermans nog voor de PvdA in de Tweede Kamer zat, voordat hij Minister
van Buitenlandse Zaken werd, was hij het voor 100 procent eens met de oppositie om
stappen te ondernemen de Republiek-Indonesië aan te spreken voor de
Mensenrechtenschendingen. 

Na zijn overstap van Kamerlid naar Minister van Buitenlandse Zaken, draaide Frans

Timmermans (PvdA) 180 graden om en liep ook hij in de "slip-stream" van de mensonterende VVD-
gedachtegang  met betrekking op de mensenrechtenschendingen door de Republiek-Indonesië, achter de
Minister-President aan.

Nee en toen hij als Mimister van Buitenlandse Zaken was de handel met de Republiek-Indonesië het enige
agendapunt, maar daar maakte hij 1-A en 1-B van. 1-A was de handel van Nederland met de Republiek-
Indonesië en vervolgens 1-B, dat betekende de handel van de Europese Unie met de Republiek-Indonesië. 

Praten over de GENOCIDE op voormalig Nederlands Nieuw-Guinea komt de volgende keer
wel, want al die dode Papoea's zullen echt niet wglopen! ! ! ! ! 

Toen was hij al volop actief om een hoge stoel te bezetten in de EU! ! !

Tijdens zijn 2-daagse bezoek aan de Republiek-Indonesië is er geen woord gesproken over
die mensenrechtenschendingen. Dat is mij per mail aangegeven door een medewerker van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Maar ja, op vreemde bodem zijn Handel en Financiën beter en belangrijker om te
overleggen dan te spreken over de Mensenrechten die de Republiek-Indonesië schendt.

Maar dat is voor minister Blok (VVD) altijd een vooruitschuivend probleem geweest, om zijn werkelijke

werkactiviteiten uit te voeren, waren zijn ogen en oren vooral gericht op andere problemen in



de wereld, zodat hij daar "figuurlijke stenen tegenaan kon gooien" om te laten zien dat
Nederland het best goed deed richting landen die mensenrechten schonden of geschonden hadden, maar

gezien het gezamelijk smerige verleden, hoort daar voor zelfbehoud van Nederland, de Republiek-
Indonesië niet bij. 

Daarmee werden de onvolkomenheden van Nederland achter gesloten deuren gehouden
en dat viel ook in goede aarde bij de Minister-President Rutte.

De Minister-President heeft wel te maken met/over wat zijn voorgangers hebben uitgehaald, zeker naar
andere landen, en blijft wel verantwoordelijk voor wat uw voorgangers hebben gedaan en nagelaten, maar
ook voor de Bewindslieden in uw Kabinetten.

Er zijn ook in dit Kabinet Rutte (VVD-CDA-D66-CU) Kabinetsleden, die als ze hun werkwijze op dezelfde manier
hadden uitgevoerd in de maatschappij, zij op staande voet zouden zijn ontslagen, inclusief de Minister-
President. 

"10 jaar leugens en bedrog tegen de Nederlandse burgers"! ! ! ! !

U zou de eerste zijn die de deur/ die de regering werd uitgezet. 

Met uitzondering van Minister Grapperhaus, zijn er verder ook weinig ministers die zelf verantwoording
namen voor de uitvoerende activiteiten van hun departement. 

Nee de staatssecretarissen moesten de puinhopen die onder de bevoegdheden van de Ministers en het
Kabinet werden geproduceerd  maar weer onder controle zien te krijgen. 

Dat lukte meerdere malen niet en dan konden ze vertrekken en voor de Nederland waren zij degenen waar
de fouten vandaan kwam. 

"De Minister-President en meerdere Ministers keken wel over de schutting toe". 

Hoe kunt u verwachten, dat als een regering jarenlang op de puinhopen van hun eigen
werkzaamheden zit, "een staatssecretaris dat in een paar maanden oplost".

In de gewone Maatschappij dient  iemand die wordt ontslagen, zich te melden bij het UWV voor een WW-
uitkering, maar als dat ontslag op basis van een onjuiste werkwijze wordt uitgesproken, komt men niet in
aanmerking voor een WW-uitkering en dient men zich te melden bij de Sociale Dienst van de gemeente
waarin men woonachtig is om aanspraak te maken op een Sociale Dienstuitkering.

In de politiek spreekt men niet over een SALARIS, maar over een vergoeding, daar zit men al gauw op een
vergoeding van € 100.000 op jaarbasis (Tweede Kamer) en tussen de € 140.000 en € 180.000 (leden van de
regering). En als die vertrekken krijgt men het eerste jaar 80 procent en daarna in ieder geval 2 jaren 70
procent. 

Aangezien er in de Kabinetten Rutte 1, 2 en 3 in 10 jaar tijd vele regeringsleden en Tweede Kamerleden al
opstapten, in de Kabinetten Rutte gaven er 24 de brui aan, waarvan een aantal door misstappen. 

Beseft u misschien dat wij daarvoor KAPITALEN aan belasting betalen, en zij kunnen dan
minimaal 3 jaar achterovergeleund in een uitruststoel minimaal € 100.000 per jaar
uitgeven.



Soms doet men het in de politiek ook nog wel eens iets anders, enige tijd geleden stapten een tiental
Tweede Kamerleden, ruimschoots voordat hun termijn erop zat uit de Tweede Kamer, zoals de heer
Pechtold (D66). 

Elf maanden voordat zijn termijn erop zat, stapte hij uit de Tweede Kamer, dus hij nam vrijwillig
ontslag. (dan krijg je in de Maatschappij geen WW en wordt een eventuele Sociale
Dienstuitkering gekort).

Het duurde 13 maanden voordat de heer Pechtold (D66} zijn "rechterhand"  voor de PC en zijn PEN,
weer in beweging bracht bij het CBR (Centraal Bureau Rijbewijzen), maar in de 11 maanden daarvoor, na
zijn vertrek uit de Tweede Kamer, kreeg hij zijn Tweede Kamervergoeding van mimimaal zo'n € 8.000 per
maand gewoon uitbetaald. 

Hij kreeg een SOCIALE REGERINGSVERGOEDINGSUITKERING per maand, waarvoor een
Sociale Dienstgerechtigde bijna een jaar uitkering voor nodig had om ook aan dat
inkomstenbedrag te komen.

Maar ja, zeggen de (verplicht) vertrekkende politici, de Nederlandse burger behoeft niet te weten dat wij
"iets" meer ontvangen en per slot van rekening, met betrekking op onze twijfelachtige

handelswijze, mogen wij best een paar stuivers meer ontvangen.

Nee het waren de staatssecretarissen die van het éne moment op het andere moment
maar moesten zien dat ze binnen "no time" problemen oplosten die al jaren duurden.
Maar er zijn ook Ministers en Staatssecretarissen die het niet zo nauw namen met de
regels, door soms/regelmatig onwaarheden uitvoerden waar het anders diende te gaan.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE NEDERLANDSE OVERHEIDSLEUGENS OVER HET VERLEDEN EN HEDEN VAN 1600 TOT
VANDAAG 2021.

DE MENSENRECHTENSCHENDINGEN/OORLOGSMISDADEN UITGEVOERD DOOR
NEDERLAND EN INDONESIË

Kabinet-De Jong stopte Nederlandse oorlogsmisdaden in de DOOFPOT ! ! !

Indonesische slachtoffers verdienen meer aandacht dan het Onderzoek dat Minister-
President Rutte heeft opgestart inzake de Dekolonisatieoorlog ! ! !

Deze Minister-President (Rutte) en Minister Slob weten drommels goed wat zich daar heeft afgespeeld,

"zij hebben GESCHIEDENIS GESTUDEERD".

Maar ja, hun antwoord zal wel zijn dat ze in hun studie geen SLAVERNIJ, GENOCIDES, OORLOGSMISDADEN
en MENSENRECHTENSCHENDINGEN ZIJN TEGENGEKOMEN. 

Verder zullen ze wel aangegeven dat hun Geschiedenisstudie ging over POLITIEK



in de WERELD.

Hoe Nederlandse OORLOGSMISDADIGERS  uit de Dekolonisatieoorlog aan vervolging

wisten te ontkomen ! ! !

Hoe er vanaf 1602 op een ONRECHTMATIGE MANIER een eilandengroep door
Nederland in bezit is genomen tot 1942 ! ! !

De "FABELTJESKRANTPOLITIEK" VAN DE KABINETTEN RUTTE (VVD) 1, 2 EN 3 !
! !

"Geachte heer Rutte (VVD)"

Ik zou u eerst willen meenemen naar het smerige handelen van de Nederlandse Overheid
toen en uiteraard ook nu, inzake de Nederlandse Oorlogsmisdaden in de
Dekolonisatieoorlog, want u heeft het NIOD, het MIMH en het KITLV opdracht gegeven
onderzoek te doen naar wat er in de Dekolonisatieoorlog is gebeurt.

Het NIOD, het NIMH en de KITLV "zijn geen onpartijdige/onafhankelijke
onderzoeksorganisaties", zij zijn financieel afhankelijk van de Nederlandse Overheid. 

Daarnaast is het MIMH vanuit het Ministerie van Defensie een direct betrokkene in de
Dekolonisatieoorlog, heel simpel gezegd: 

"MENSENRECHTENSCHENDERS DIE SITUATIES VAN MILITAIREN ONDERZOEKEN WAAR ZE
ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN". 

Het MIMH valt onder de verantwoording van het Ministerie van Defensie en daar gaat
vooral over de gedragingen van de Nederlandse Militairen. 

De Dekolonisatieoorlog was daarnaast in OPDRACHT van de toenmalige Nederlandse

regering een poging van (ONTERECHT) HEROVEREN van Nederlands-Indië dat

Nederland honderden jaren ONRECHTMATIG in bezit heeft gehad.

In jullie rapport zal echt niet komen te staan dat Nederland, na de onterechte
bezetting van de eilandengroep Indonesië in 1602, dat Nederlandse regering
daarna opdracht heeft gegeven om in de Dekolonisatieoorlog de Republiek-
Indonesië NOGMAALS TE HEROVEREN!

En vanuit het MIMH zullen echt niet de juiste gegevens voor het onderzoek van de



Dekolonisatieoorlog aangedragen zullen worden.

In deze lange beschrijving komt u ook tegen, dat het NIOD (professor Drooglever) onderzoek
heeft gedaan naar het doen en laten van de Nederlandse Overheid met betrekking op het
moeten loslaten van Nieuw-Guinea tussen 1950 en 1962. 

Het rapport is in 2005 door Jozias van Aartsen (VVD) in ontvangst genomen en tot op de dag

van vandaag "niet overhandigd" aan de Tweede Kamer, die om dat onderzoek gevraagd
had. 

Ook zal in het rapport over de Dekolonisatieoorlog, dat door u is aangevraagd, 

"echt niet de diepte van de Mensenrechtenschendingen en Oorlogsmisdaden die
door het Nederlandse Leger zijn uitgevoerd worden weergegeven". 

En als dat wel zo zou zijn, dan zal dit echt niet openbaar gemaakt worden voor de Tweede

Kamer en de Nederlandse burgers! ! !

Nee, dan gaat het rapport over de Dekolonisatieoorlog , dat nu samengesteld wordt, het
rapport van Professor Drooglever "(Daad van vrije keuze)" achterna over een hoge schutting in
de Haagse Politieke Bermudadriehoek en wassen jullie de handen en van de Nederlandse
Overheid in onschuld! ! !

Daarnaast weet U ook drommels goed, dat er in het bezit van de Nederlandse
regering een geheim rapport is, waaruit blijkt dat de Nederlandse Overheid bekend

was van/met het feit dat er in de Dekolonisatieoorlog MASSAEXECUTIES  ! ! ! zijn
uitgevoerd door de Nederlandse militairen.

U mag best weten dat ik over documenten beschik waarin ruim 800 situaties van

Oorlogsmisdaden, Executies en Mensenrechtenschendingen ! ! ! vermeld staan.

De Nederlandse militairen hebben in voormalig Nederlands-Indië (1945-1949) op grote
schaal extreem geweld gebruikt tegen Indonesiërs.  

Minister Rutte er is ruim 4 miljoen euro uitgetrokken zodat het NIOD, het NIMH en het KITLV op uw verzoek
onderzoek verrichten naar de Dekolonisatie, maar u zult wel gezegd hebben dat er niet teveel situaties over
Nederlandse Oorlogsmisdaden in mogen komen te staan en wat er verder wel en wat verder niet vermeld
kan/mag worden.

Dat waren geen incidentele misdragingen van een paar eenheden zoals het officiële
regeringsstandpunt luidt, maar het gebeurde structureel. 

De leugens van de overheid waren ook niet incidenteel ! ! !



De legerleiding stond het oogluikend toe, stopte oorlogsmisdaden in de doofpot en deed
er actief aan mee.

Mishandeling, verkrachting, marteling, standrechtelijke executies en brandende kampongs
waren schering en inslag "en zeer zeker niet het resultaat van ontsporing van enkele
individuen".

In de periode 1945-1949 gebruikte de Nederlandse krijgsmacht "structureel extreem
geweld" tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, die door Nederland is/was
opgestart en Nederland probeert zoveel mogelijk richting de Republiek-Indonesië te
wijzen voor de vele conflicten met veel slachtoffers, 

Maar mijnheer Rutte, 

U weet ook drommels goed dat:  Minister Beel en Minister-President Drees "het
Nederlandse Leger opgedragen hadden" Nederlands-Indië te HEROVEREN.

"Ook daar is een geheim document van", de Minister-President heeft niet voor niets
Geschiedenis gestudeerd, net als Minister Slob (CU). 

Vele zuiveringsacties op in/op kampongs, mannen werden veelal gescheiden van vrouwen en kinderen,
afgevoerd, en elders doodgeschoten. 

Maar ook werden vluchtende mannen, vrouwen en kinderen al schietend gemaaid/gedood/vermoord
terwijl ze op de vlucht waren. 

Ook openden de Nederlandse Militairen zonder enige aanleiding geregeld het vuur op onschuldige burgers,
waaronder vrouwen, kinderen en bejaarden.

Honderden excessen van extreem geweld (OORLOGSMISDADEN) werden ook toegeschreven aan de
Inlichtingendiensten en commando's van Raymond Westerling, die met zijn manschappen op Celebes (nu
Sulawesi geheten) zeer zeker meer dan 40.000 doden op hun geweten hebben. 

Ook vernam de Nederlandse regering dat Soekarno Westerling wilde arresteren voor het
plegen van OORLOGSMISDADEN, 

Direct creëerde de Nederlandse regering (DREES) een vluchtroute voor Westerling
en enkele ondergeschikten naar Singapore en konden zij, teruggekeerd in
Nederland, vrijuit verder gaan met zijn leven. 

De Nederlandse regering was o zo bang dat Westerling door Soekarno
gearresteerd zou worden en dat Westerling gedwongen zou worden
zijn mond open te doen zodat er nog veel meer boven wat zou komen.

De Nederlandse Regering heeft wel aangegeven dat zij, in gesprek met Soekarno
hebben afgesproken elkaar niet te vervolgen voor datgene dat gebeurd was. 



Maar dat is een éénzijdige berichtgeving vanuit de Nederlandse Regering.

Geachte heer Rutte, 

"Toont u maar eens aan de Tweede Kamer dat er werkelijk een
overeenkomst is, die zowel door Nederland als de Republiek-Indonesië
is ondertekend na de beëindiging van de DEKOLONISATIEOORLOG ! ! !

Want als die ook werkelijk door Soekarno was ondertekend, was hij niet op jacht
gegaan naar Westerling om hem in bewaring te nemen voor het plegen van
Oorlogsmisdaden! ! !

Nee, dat moest van de regering heel diep in de doofpot gestopt worden, dus die
overeenkomst die in 1949/1950 ondertekend zou moeten zijn door beide regeringen,
KUNNEN WE NIET MEER VINDEN.

Dan inzake de MOORDPARTIJ in Rawagede, gaat deze Minister-President Rutte wel heel
ver door het stof als er vanuit zijn kabinet wat geregeld kan worden voor de weduwen, al
in 2011 ! ! !  "pas 64 jaar" na die GRUWELIJKE MOORDPARTIJ, er wel € 20.000 per weduwe
uit Rawagede wordt uitgekeerd als schadevergoeding voor de door de Nederlandse
Militairen gepleegde Oorlogsmisdaden - 431 vermoordden. 

Eén van de kinderen die zijn vader heeft zien vermoorden woont in
Nederland, ik heb veel contacten met hem. 

Het gaat veel verder als alleen maar het vermoorden van 431 (jonge) mannen, vrouwen zijn
verkracht en mishandeld en kinderen zijn ook mishandeld en Nederland maar aangeven dat het
één van de twee Excessen in de Dekolonisatieoorlog is.

Maar ja, 64 jaar na die gruwelijke moordpartij zijn er heus niet zoveel weduwen in leven.
Er blijken nog wel 9 weduwen in leven te zijn. En hebben die € 20.000 per persoon
gekregen? NEE, ze moesten de helft aan de Indonesische Overheid afdragen. 

De  Minister-President had gehoopt dat er geen WEDUWEN meer in leven zouden zijn,
daarom wachtte hij ook zolang om reageren, dat scheelde een heleboel euro's als een
schadevergoeding niet uitbetaald behoefde te worden.

Ja: Minister-President Rutte kan handenwrijvend zeggen: 

"We hebben een forse schadevergoeding betaald aan de weduwen van Rawagede". Als hij
zou hebben aangegeven dat hij aan de nog levende 9 weduwen nog en kleine
rechtvaardiging zou hebben verstrekt, komt dat ook anders over.



Och het is ook maar goed dat het nu pas betaald is, had de regering dat eerder gedaan dan
waren we miljoenen kwijt geweest (431 x Fl. 20.000 - want toen waren er nog geen
euro's).

In de regio waar ik woonachtig ben, heb ik een voormalige inwoner, afkomstig
van Celebes (nu Sulawesi) leren kennen, die mij veel situaties heeft uitgelegd, met
bewijsmateriaal over wat er daar in de Dekolonisatieoorlog gebeurd is. 

Men kan het zelfs een gedeeltelijke Volkerenmoord noemen, die het Nederlandse Leger,
onder leiding van Raymond Westerling en zijn kornuiten heeft uitgevoerd. 

Er zijn meerdere dorpen/steden daar die een straat daar naar hebben vernoemd: "De
40.000-straat"!

En dan geeft deze Minister-President recent aan dat KINDEREN van ouders die in de
Dekolonisatieoorlog standrechtelijk zijn doodgeschoten/geëxecuteerd, zich kunnen met bewijs
dat hun ouders zijn geëxecuteerd. Als dat klopt, ontvangen ze € 5.000 per persoon.

Ziet u Minister-President Rutte niet trots met zijn armen over elkaar staan, want hij weet dat hij
deze vergoeding gemakkelijk kan toezeggen, want er leven toch niet veel meer van die
kinderen, want we praten over meer dan dik 70 jaar geleden, dus die eventuele
kinderen zullen rond of boeven de 80 jaar zijn. 

 De minister-president kan dan toch zeggen, net als bij de vergoeding aan de weduwen van
Rawagede: "We hebben die kinderen toch een schadevergoeding verstrekt! ! ! !

Hij heeft veel situaties, vele jaren doorgeschoven, dan zouden er nog weinig getuigen in leven
zijn en kan hij trots zeggen: "We hebben toch een financiële schadevergoeding verstrekt. Er
leefden nog wel 9 weduwen die maar de helft van de € 20.000 hebben ontvangen.

En zou het niet zo kunnen zijn dat er maar weinig kinderen nog in leven zijn waarvan een ouder
is geëxecuteerd. Die zullen dan inmiddels wel dik in de 80 zijn.

"Wij, de Nederlandse Regering, "hebben aan onze verplichting
voldaan", door een schadevergoeding toe te kennen" ! ! !

Als u de Nederlandse Burger of vanuit de Tweede Kamer er nog vragen over gesteld zouden
worden, "kan hij heel trots zeggen": 

"Dat hebben wij positief naar de nabestaanden afgewerkt". 

Zij hebben "ALLEMAAL" een schadevergoeding ontvangen voor het verlies, dat
hun is toegebracht door het Nederlandse Leger!



Dat is ook de werkwijze van de Nederlandse Regering  in de EU: 

Als er iets gedaan moet worden met betrekking op vluchtelingen of asielzoekers: 

Dan verstrekken we die landen wel geld voor de opvang en hebben wij onze
verantwoording genomen"!! 

Ja mijnheer Rutte, het is makkelijk om het belastinggeld van de Nederlandse
burgers te gebruiken om verantwoordelijkheid af te kopen! ! !

Zo'n 45/50 jaar na de Dekolonisatieoorlog gaf de toenmalige minister van Justitie, Winnie
Sorgdrager (D66), nu "MINISTER VAN STAAT,"? De toenmalige Regering DREES (PvdA)
een groot compliment over hun werkwijze voor de overeenkomst met de Republiek-
Indonesië, want, gaf zij aan:, 

"Daardoor zou Nederland nooit aangesproken kunnen worden voor de
Oorlogsmisdaden in de Dekolonisatieoorlog".

Je zou toch van een voormalige rechter en voormalig Minister van Justitie mogen
verwachten dat ze beter bekend zou moeten zijn met zulke situaties. 

"Op de eerste plaats kan een land, juridisch gezien, nooit zelf  de door
hen uitgevoerde Oorlogsmisdaden onderzoeken en in deze situatie dus
ook niet door het NIOD en door het MIMH, want dat zijn organisaties, 
zonder gerechtelijke bevoegdheid onder de verantwoording van de
Nederlandse regering, maar ook niet door de KITLV, want dat is een
Nederlandse Vereniging. Al doen zij wel Internationale Onderzoeken"! !
!

Aangezien deze lange berichtgeving ook zal worden naar het Internationaal Strafhof in

Den Haag, zal het u ook wel vanaf die kant aangegeven worden! ! !

Dat is ook wel gebleken, enige tijd geleden kreeg de Nederlandse Overheid te horen dat
die oorlogsmisdaden in de Dekolonisatieoorlog zeer zeker niet verjaard zijn. Minister-
President Rutte heeft er nog over gedacht om namens de Nederlandse Regering in beroep te gaan, maar
daar heeft hij toch maar van afgezien, want anders zou alles uit die oorlog in een Hoger Beroepssituatie op
tafel/in de publiciteit komen en dat zou een zware nekslag voor hem kunnen betekenen.

Die situatie bent u gaan gebruiken, nadat in 2012 de Tweede Kamer met Algemene stemmen had
aangenomen dat de Republiek-Indonesië de Mensenrechten schendt. 

U wist drommels goed dat als u daarop stappen zou ondernemen om de Republiek-Indonesië daarvoor
aansprakelijk te stellen, er een wereld van bewijsmateriaal over Nederlandse Oorlogsmisdaden als een
tsunami over Nederland zou stormen,



U heeft, om tijd te rekken, het NIOD, het NIMH en het KITLV maar ingeschakeld om de
Dekolonisatieoorlog dan toch nog maar een keer te laten onderzoeken. Dan kunt u weer
zeggen: "We zijn er mee bezig"! ! ! 

U heeft dat in 2016 zo geregeld dat dat onderzoek over de Tweede Kamerverkiezingen van
2017 en 2021 heen moest gaan! ! ! 

Want dan bleven reacties van Indonesië uit en behoefde u aan die met Algemene Stemming van de Tweede
Kamer aangenomen uitspraak - de Republiek-Indonesië schendt de mensenrechten - zeker 5 jaar na 2016 
geen gehoor te geven en was die taak voor u mooi bijna tien jaar vooruitgeschoven.

Die bovenstaande handelingen van u zou men ook rustig FABELTJESKRANT-POLITIEK
kunnen noemen!

"KABINET DE JONG STOPTE NEDERLANDSE OORLOGSMISDADEN IN DE DOOFPOT ! ! !" 

'HOE NEDERLANDSE OORLOGSMISDADIGERS VERVOLGING WISTEN TE ONTKOMEN ! ! !"

"Maar ook de onjuiste manier van handelen van  de huidige Minister-President om zijn
functie als Minister-President te behouden en te verlengen".

Zoals bij u bekend is, heeft de Tweede Kamer der Staten Generaal zich in 2012 met
Algemene Stemmen uitgesproken voor het feit dat de Republiek-Indonesië al vanaf 1950
! ! ! de Mensenrechten schendt: 

Op Oost-Timor (200.000 doden en 4.000 kinderen ontvoerd), 

Op Java (150.000 tot 200.000 doden), 

Op de Molukken (500.000 tot 1.000.000 doden) 

En vanaf 1962 een "GENOCIDE" uitvoert in (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea), nu
Papua en West-Papua (600.000 doden).

ik noem u ook 2 situaties waarbij Nederland in Nederlands-Indië honderdduizenden
eilandbewoners in Atjeh en op Java heeft vermoord. 

Op Java deed een Calvinistische adjudant mee onder van Heutsz die betrokken was bij de
afslachting van tienduizenden inwoners op Java, Hendrik Colijn. 

Hij heeft zelfs heeft oegegeven dat hij medeverantwoordelijk was voor vele moordpartijen
en die zelfs in de 30er jaren van de vorige eeuw, Minister-President was van 5 Kabinetten

Dat zijn de mensenrechtenschendingen waarover de Tweede Kamer zich met
Algemene Stemmen had uitgesproken in 2012 en dat was de situatie die door de
Nederlandse Regering aangepakt had moeten worden, maar werd doorde heer



Rutte weggeschoven achter het Onderzoek van het NIOD, het NIMH en de KITLV,
dat gaat over doden die dus niet meer leven en de Mensenrechtenschendingen op
Nieuw-Guinea die nog steeds uitgevoerd worden! 

NEE, mooi niet! was uw reactie, anders krijg ik veel te veel over me heen waar ook mijn
voorgangers allemaal al aan voorbijgelopen zijn. 

NEE ! ! ! ik bedenk wel een situatie (uw gedachtegang) die ruimte geeft om de
Republiek-Indonesië niet te overvallen met de Mensenrechtenschendingen, want
dat zou ons heel veel geld en aanzien in de wereld gaan kosten

Maar u weet ook heel goed dat bovengenoemde en verder genoemde oorlogsmisdaden
over de Dekolonisatieoorlog niet in dat nieuwe onderzoek van het NIOD, het MIMH en het
KITLV terecht komen, want als dat zo zou zijn, moet u hun onderzoek nu, net zoals het
onderzoek van Professor Drooglever in 2005, over de hoge schutting gooien van uw
archiefkast.

Inwoners van voormalig Nederland-Indië ontvingen tot 1942, bij hun geboorte een geboorteakte van de

Nederlandse Overheid met aangegeven Nederlands-Indië. Zo ook tot 1961 bij een geboorte op voormalig
Nederlands Nieuw-Guinea (nu Papua en West-Papua), waarop stond aangegeven: Nederlands Nieuw-
Guinea. 

"Met die "NEDERLANDSE GEBOORTEAKTE " had men in de koloniën dezelfde rechten als in
het toenmalige MOEDERLAND - NEDERLAND"

Mensenrechtenschendingen vanaf 1600, beginnende met de Slavernij vanaf het jaar 1600,
uitgevoerd door de VOC (ook nog enige tijd onder de naam: Nederlands-India). NA HET
ONRECHMATIG IN BEZIT NEMEN VAN DE EILANDENGROEP DIE NU DE REPUBLIEK-
INDONESIË HEET rond het jaar 1600, 

De Genocide en de ontvolking op de Banda-eilanden door Jan Pietersz. Coen 

Honderdduizenden moordpartijen tot aan de verandering naar Nederlands-Indië
begin 1800.

Toen begonnen er ook meer massale mensenrechtenschendingen, moorden, martelingen
enz. zoals de Atjeh-oorlog (meer dan 200.000 doden), later nog een keer op Java, de
moordpartijen geleid door Generaal van Heutsz en zijn adjudant, 

De latere OORLOGSMISDADIGER, de CALVINISTISCHE voormalige Minister-
President Hendrik Colijn, als adjudant onder van Heutsz., waar ook 200.000
eilandbewoners zijn vermoord.

EN DE NEDERLANDSE OVERHEID TOT EN MET DE KABINETTEN RUTTE 1, 2 en 3, LOOPT
HIER AL "HONDERDEN JAREN OMHEEN ! ! !

Op 1 december 1961, vond de laatste handeling, op valse gronden, plaats ten



opzichte van de inwoners van, toen nog Nederlands Nieuw-Guinea. 

Zij hadden een gesprek met de toenmalige Staatssecretaris voor Nederlands
Nieuw-Guinea, Theo Bot (KVP)-later onderdeel van het CDA). 

De Papoea's gingen ervan uit dat het de voorlaatste stap was naar
zelfstandigheid in 1969 en Nederland hen hier naartoe zou begeleiden,

Theo Bot (KVP) Staatssecretaris voor Nederlands Nieuw-Guinea overhandigde de
Leden van de Raad van Nederlands Nieuw-Guinea, de NATIONALE VLAG en EEN
NATIONAAL VOLKSLIED, op weg naar zelfstandigheid, 

Maar Theo Bot en de Nederlandse Regering uit die periode, wisten al jaren dat Nieuw-
Guinea overgedragen diende te worden aan de Republiek-Indonesië, mede op basis van
de druk van enkele landen, o.a. Amerika, Engeland en Australë. en enkele andere
landen.

Er zou nog wel een stemming onder de bevolking plaatsvinden, maar het was al bekend dat de
Republiek-Indonesië 1025 kiesmannen uit de Papoea-bevolking zou selecteren. Zij zouden (mogen)
stemmen voor zelfstandigheid of kiezen voor de Republiek-Indonesië.

De 1025 kiesmannen zijn/werden op een mensenrechten schendende wijze geïndoctrineerd door de
Indonesische regering dat zij verplicht voor de Republiek-Indonesië moesten kiezen, anders zouden
familieleden van hen aangepakt worden of vermoord. Er waren enkele kiesmannen die probeerden zich
te laten verdwijnen omdat zij niet voor de Republiek-Indonesië wilden stemmen. Enkele kiesmannen zijn
vermoord en van enkele kiesmannen is nooit meer iets teruggevonden.

Dit was allemaal bekend bij de Nederlandse overheid, maar de Nederlandse overheid hield de oren, ogen
en mond gesloten. Nadat Theo Blok was vertrokken, werden ook de Nederlandse Militairen binnen één
jaar teruggehaald naar Nederland. De Republiek-Indonesië kon beginnen met moord- en doodslag, vanaf
1962 tot 1969 werden er al ca. 40.000 Papoea's vermoord in de GENOCIDE die op gang was gebracht.

De Papoea's ervaarden dat het Koninkrijk der Nederlanden, waarbij zij honderden
jaren behoord hebben, hen van de éne op de andere dag in de steek liet en hen figuurlijk
van de rotsen afgooide! ! !

Geboorteaktes die zij in bezit hadden van Nederlands Nieuw-Guinea telden niet meer
mee, terwijl die dezelfde basis/waarde hebben als de geboorteaktes die wij in Nederland
krijgen, zoal u en ik, als we geboren worden.

ONDERSTAANDE ZIET U EEN AANTAL ZEER SCHOKKENDE FOTO'S:

PAPOea's  VERMOORD DOOR DE REPUBLIEK-INDONESIË! ! !

VANAF BEGIN 1962 TOT VANDAAG IN 2021 ZIJN ER AL CA.600.000 PAPOEA'S VERMOORD! !
!
Het OVERGROTE DEEL BEZIT/BEZAT EEN GEBOORTEAKTE VAN
NEDERLANDS NIEUW-GUINEA! ! ! 

Maar ja, de NEDERLANDSE REGERINGEN ZULLEN, ONDANKS HET MET ALGEMENE
STEMMEN AANGENOMEN VOORSTEL VAN DE TWEEDE KAMER, DAT TER KENNISGEVING
NAAST ZICH NEERLEGGEN

Het Kabinet Rutte laat alleen in alle openheid zien dat ze wel met de problematiek van



andere naties bezig zijn, want dan kan het kabinet Rutte tegen de Nederlandse burgers
zeggen: "Zie maar eens waar we allemaal mee bezig zijn"! ! !

Het Tweede Kamerlid van Helvert heeft meerdere malen Minister Blok aangesproken
over Mensenrechtenschendingen in andere naties, maar hij zal wel denken: "Dat doe ik
niet voor de Mensenrechtenschendingen die door de Republiek-Indonesië worden
uitgevoerd, want anders komt er daar vandaan een TSUNAMIE met door Nederland
uitgevoerde Mensenrechtenschendingen en Oorlogsmisdaden van 1602 tot en met 1949
vanuit de Republiek-Indonesië

Enkele FOTO'S van door de Indonesische Militairen vermoordde Papoea's, vanaf 2013,
dus nadat de Tweede Kamer zich MET ALGEMENE STEMMEN had uitgesproken, in
2012, dat de REPUBLIEK-Indonesië de MENSENRECHTEN SCHENDT.

MAAR OOK DAT NEDERLAND IN DE AFGELOPEN JAREN NOG WAPENS
LEVERDE AAN DE REPUBLIEK-INDONESIË, "TERWIJL DE WET- EN
REGELGEVING, OOK IN DE EU DAT VERBIEDT" ! ! !

IK WIJS U OOK DAT DAT IN 2012 NIET GELUKT IS: KOOPMAN - MINISTER
HILLEN IS HET NIET GELUKT, DOOR TEGENSPRAAK VAN DE TWEEDE-
KAMER OM VOOR 200 MILJOEN EURO TANKS TE LEVEREN.

 
40 jaar oud, living in,Timika it happened on 19 jan. 2013 

 

He has been killed by an Indonesian intelligence operation last Saturday,
19 January 2013 in Kwamki Lama – Timika (West Papua).,dus niet lang nadat de

Tweede Kamer met Algemene Stemmen had aangenomen dat de Republiek -Indonesië
de Mensenrechten schendt.

 
 



 



 

 



 

Van dergelijke schokkende situaties beschik ik over een paar honderd foto's, de een nog
schokkender dan de andere. Mijnheer Rutte, u mag ervan overtuigd zijn dat ik daar op



korte termijn mee naar buiten/de pers kom met nog meer materiaal over de
GENOCIDE die al 58 jaar door de Republiek-Indonesië wordt uitgevoerd op
VOORMALIG NEDERLANDS NIEUW GUINEA.

En u mag aannemen dat er zeer zeker nog enkele duizenden PAPOEA'S in leven zijn die
beschikken over een geboorteakte van: 

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA! ! ! en zij (inclusief tienduizenden vermoordde Papoea's)
kunnen door het wegcijferen van de Papoea's door oud Minister-President Lubbers in 1984,
zoals uit alle andere voormalige koloniën niet terugvallen op de voormalige waarde van hun
geboorteakte.

Ik neem u eerst mee naar de activiteiten van de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Stef Blok. Daarbij
wordt hij ook regelmatig aangestuurd door het vertrekkende CDA-lid Martin van Helvert. Vooral de
laatste maanden heeft hij de minister regelmatig aangegeven wat hij zou moeten doen. 

Hij moest de Chinese Regering aanspreken op hun gedrag tegenover de Oeigoeren, hij gaf aan dat de heer Blok
de Turkse president Erdogan op de vingers moest tikken over de Turkse Genocide in Armenië en sprak de heer
Blok verder aan om aandacht te schenken over landen in Afrika die de mensenrechten schenden.

Het is toch een aardig spelletje van de VVD en het CDA om de Nederlandse burger op die manier te
laten zien hij druk zij bezig zijn met de onrechtmatigheden in de hedendaagse wereld en dat zij daar ook
oog voor hebben en aandacht aan willen schenken. 

Maar ja, als u/het CDA/de VVD, wat in de wereld willen veranderen/herstellen, begin dan eens met de
shit van dit Kabinet (waarvan het CDA ook deel van uitmaakt) op te ruimen en omdat u vertrekt, in
maart 2021, uit de Tweede Kamer, dan heeft u nog maar 8 weken de tijd.

Geacht CDA Tweede Kamerlid van Helvert. Het is doorgekomen dat u in maart 2021 stopt met uw
lidmaatschap van de Tweede Kamer. Dat is al over ca. 8 weken nadat u deze berichtgeving hebt ontvangen. 

Zou ik u mogen vragen om iedere week aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Stef Blok, te vragen
hoever hij is opgeschoten met de diplomatieke nota die naar de Republiek-Indonesië verstuurd moet gaat
worden op verzoek van de Tweede Kamer in 2012.

Nu onderstaande het aanspreken van Syrië op de mensenrechtenschendingen, want ja: "DAT DUURT
AL 8 JAAR". 

En dat is natuurlijk belangrijker dan de Republiek-Indonesië aan te spreken op de GENOCIDE op
voormalig Nederlands Nieuw-Guinea:

"DIE PAS 58 JAAR! ! ! DUURT EN NOG MAAR 600.000 PAPOEA'S HET LEVEN
HEEFT GEKOST."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota van de Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok aan Syrië

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rijnstraat 8
2515 XP Den Haag

Onze referentie
BZDOC-1869260247-47

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
Den Haag

Datum 18 september 2020
Betreft Aansprakelijkstelling Syrië voor mensenrechtenschendingen



Hierbij informeer ik uw Kamer over het besluit om Syrië aansprakelijk te stellen onder internationaal recht voor
grove mensenrechtenschendingen en foltering in het bijzonder.

Syrië is vandaag, 18 september 2020, van dit besluit op de hoogte gesteld middels een diplomatieke nota.
Hierin heeft Nederland Syrië gewezen op de internationale verplichtingen die het heeft om de schendingen te
beëindigen en slachtoffers rechtsherstel te bieden. Tevens heeft Nederland Syrië in deze nota verzocht in
onderhandeling te treden. enz. enz.

Volgens het kabinet is er ruimschoots bewijs dat aantoont dat Syrië zich op grote schaal schuldig heeft gemaakt
aan grove mensenrechtenschendingen jegens Syrische burgers, waaronder voltering. enz. enz.

Nederland roept vanaf het begin van het conflict in Syrië op tot een duurzame, politieke oplossing, Resolutie
2254 van de VN Veiligheidsraad is daarbij de leidraad: deze resolutie roept op tot een geheel staakt-het-vuren
enz. enz,

De Minister van Buitenlandse Zaken

Stef Blok

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte heer Blok,

Met deze bovenstaande nota kan ik het met de inhoud over eens zijn, maar niet met uw doen en laten over de
door de Tweede Kamer met Algemene Stemmen aangenomen resolutie tegen de Mensenrechtenschendingen
die, in plaats van die 9 jaar Syrië, al 70 (vanaf 1950) worden uitgevoerd door de
Republiek-Indonesië. 

Syrië spreekt u per nota aan, maar over de Mensenrechtenschendingen geven U en de Nederlandse
Bewindslieden alleen maar het ZWAKZINNIGE antwoord: 

"WE HEBBEN OVERLEG".

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik geef u de volgende nota aan:

Ministerie van de Gedachtengang van de Nederlandse Burger

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
Den Haag

Datum. . . . . . . . . . . . . 
Betreft Aansprakelijkstelling Republiek-Indonesië voor 70 jaar
mensenrechtenschendingen! ! !

Geachte voorzitter

Hierbij informeren wij uw Kamer over het besluit om de Republiek-Indonesië aansprakelijk te stellen
onder internationaal recht voor grove mensenrechtenschendingen en foltering in het bijzonder.

De Republiek Indonesië is van dit besluit op de hoogte gesteld middels onze
nota. 

Hierin hebben wij de Republiek-Indonesië gewezen op de internationale
verplichtingen, enz.

Onderstande is een klein overzicht van meerdere van uw mensenrechtenschendingen:

1962: 



de Republiek-Indonesië is begonnen met de Genocide op Papua en West-Papua. 

Vanaf 1962 tot 1969 zijn er ca. 40.000 Papoea's vermoord, in deze situatie spreken we over Papoea's die de
Nederlandse basis bezaten door middel van geboorteaktes van Nederlands Nieuw-Guinea.

Een specificatie:

Bombardementen in het Arfakgebergte, in de Ayamarudorpen en Teminabuandorpen.
Meerdere leden van de 1025 kiesmannen opgepakt en nooit meer teruggekeerd of gevonden. Namen bij mij
bekend.
Duizenden Papoea's verdreven door bombardementen in de regio Paniai en Enarotali, velen vermoord, anderen
nooit meer teruggevonden.

1969: 
Vele Papoea-vrouwen na meerdere verkrachtingen door Indonesische militairen vermoord die ook in het bezit
waren van Nederlandse geboorteaktes.

1970/1971: 
13.000 Papoea's vermoord op de grens met PNG-voormalig Australisch Nieuw-Guinea, in het bezit van
Nederlandse geboorteaktes.

1971: 
In 2 dorpen in Noord-Biak werden 55 Papoea's gedwongen hun eigen graf te graven, waarna ze werden
vermoord, ook in het bezit van Nederlandse geboorteaktes. Namen en leeftijden bij mij bekend.

1974: 
Noord-Biak, nogmaals 45 Papoea's door Indonesische militairen vermoord. Namen en leeftijden bij mij bekend.

1975: 
41 Papoea's vermoord in Arwan en Rumbin op Biak.

1975: 
500 Papoea lijken gevonden ten zuiden van Jayapura

1977: 
Bombardementen in/bij de omgeving Akimuga (het Freeport McMoran Inc. Mijngebied, vele honderden doden,
gewonden en vermisten.

1977/1978: 
Vele doden, gewonden en vermisten door bombardementen van de Indonesische Luchtmacht in de Baliem
Vallei.

1978: 
Uit de Piramid-bevolking worden 4 Papoea-vrouwen meegenomen als seks-slavinnen, uitgevoerd door de
ABRI-units en politie onder commando van Alber Dieng. Na vele verkrachtingen werden na een maand de
vagina's van de vrouwen volgepropt met kleine batterijen gevuld met accuzuur en werden de vrouwen
teruggestuurd naar hun dorp.

1978: 
5 OPM-leiders gevangengenomen door de Geheime Dienst, opengesneden, vermoord en in een kuil gegooid.

1978: 
Lijken van 14 doodgeschoten Papoea's gevonden bij de Luchthaven Senteni.

1978: 
122 Papoea's gevangengenomen (116 mannen+6 vrouwen) door de Rode Baretten. Ze werden aan handen en
voeten gebonden en in de buurt van Merauke in zee gegooid.

1975-1999 OOST-TIMOR, 

200.000 inwoners van Oost-Timor worden vermoord en 4.000 kinderen gestolen, door de
Indonesische militairen, die zij als eigen kinderen hebben ontvoerd naar Indonesië om
hun ouders in Oost-Timor onder druk te zetten 



Nu ruim 40 jaar later is een gedeelte teruggekeerd op Oost-Timor, maar hun ouders en
grote delen van hun familie leven niet meer 

Vermoord door de militairen van de Republiek-Indonesië of op een andere wijze
gestorven.

Er is een aantal maanden geleden en uitzending geweest waarin een Belgische Tv-zender
uitgebreid weergave gaf van deze situatie onder de naam: 

"De gestolen kinderen van Oost-Timor". Ik beschik over een kopie. 

Vandaag zoekt een "gestolen generatie" (de gestolen kinderen) haar weg terug naar hun
familie waaruit zij toen door de Indonesische Militairen zijn gestolen.

In mijn bezit heb ik tientallen bezit bewijzen van deze gegevens over die situaties, nu ga
ik over naar situaties waarbij veel meer Papoea's werden vermoord.

1984: Minister-President Lubbers (CDA) deed dat toch anders in 1984, in een
nieuwe wetgeving over de voormalige inwoners van de Nederlandse Koloniën
maakte hij en zijn Regering met medeweten van de toenmalige Tweede Kamer
de volgende regel: 

Inwoners van de voormalige Nederlandse Koloniën mochten als zij voor 1 jan.
1984 geboren waren, nog aanspraak maken op de Nederlandse Nationaliteit en
dat was ook van toepassing voor hun kinderen en kleinkinderen.

Maar ook gaf hij heel specifiek aan:

DIT GELDT NIET VOOR INWONERS VAN NIEUW-GUINEA! ! ! ! !

Minister-President Lubbers zal wel gedacht hebben, de Indonesische Militairen
beroven hen wel van het leven en dan kunnen ze gen aanspraak meer maken op
de Nederlandse nationaliteit.! 

Dus figuurlijk, hij leverde het afschietmateriaal voor de Indonesische Militairen
zoals dat hieronder staat.

1984: 
13.000 Papoea's vermoord door bombardementen waarbij Napalm gebruikt is.

1984/1985: 
200 Papoea's vermoord door Marine en Luchtaanvallen in Nagarawa- en Ormo Kecil dorpen.

1985: 
3100 Papoea's vermoord en afgeslacht in de dorpen Iwandoga, Kugapa, Epomanie Ikopoen Monemane.

1990-2000: honderden moordpartijen door het Indonesische Leger waarbij 10 - 100 Papoea's zijn vermoord.

1998: 100 jonge Papoea's werden gedwongen in kleine bootjes te stappen en werden weggevaren. Vele dagen
later spoelden er lijken aan van deze Papoea's op soms wel 1000 km. van Biak.

2003: Een Militaire Zuiveringsactie, 77 Papoea's (mannen, vrouwen, kleine kinderen en baby's) vermoord.

2003 t/m 2010: Hiervoor verwijs ik u naar documenten van de UNHCR, waarin uitvoerig staat aangegeven dat



er in die periodes tussen de 50.000 tot 70.000 Papoea's uit het mijngebied van Freeport in het Middengebergte
zijn verdreven, tienduizenden Papoea's zijn vermoord en vele duizenden worden tot op vandaag vermist,
dus met aan zekerheid geldende waarschijnlijkheid vermoord door duizenden Indonesische militairen en
de Geheime politie.

2004: 6.400 Papoea's verdreven uit de omgeving van Mulia van huis en haard, dorpen platgebrand en
vernietigd, vele doden, vermisten en gewonden,

2005: Bij een anti-OPM-operatie werden door de BRIMOB (Indonesische Geheime Dienst) in het
Middengebergte 10.000 Papoea's verdreven uit hun woningen en hun dorpen, de dorpen werden platgebrand,
duizenden doden, gewonden en vermisten

2006: 1.200 Papoea-studenten uit de omgeving van Jayapura verdreven over de grens met PNG (voormalig
Australisch Nieuw-Guinea) richting de Papoea-vluchtelingenkampen, waar zo'n 15.000-20.000 "NU HUN
LEVEN LIJDEN' onder de meest erbarmelijke omstandigheden.
 
2007: 5.400 Papoea's verdreven door de Indonesische militairen uit de omgeving van de Jaimo Valley.

2010: Wederom weer duizenden Papoea's door Indonesische militairen verdreven uit de omgeving van Mulia.

2011: In eerste instantie werden 27 dorpen met de grond gelijk gemaakt, aanvullend werden er nog 130
dorpen platgebrand door de BRIMOB en DENSUS88 in de omgeving van Paniai. 

Bij die acties waren tussen de 15.000 en 20.000 doden te betreuren.

De namen van alle 157 dorpen zijn bij u bekend vanuit het aan u gezonden verweerschrift ten behoeve
van de verweerschriften tegen de verkoop van 80/100 tanks die KOOPMAN HILLEN wilde verkopen
aan de Republiek-Indonesië.

De Nederlandse Ambassade heeft over het doen en laten van de Republiek-Indonesië
in/op Papua en West-Papua nog voor de goede werken van de Republiek-Indonesië op te
moeten komen door aan te geven dat zij met hart en ziel actief zijn in een Meerjarig
Strategisch Plan van de Nederlandse Ambassade met/voor de Republiek-Indonesië. 

Ja, zo koopt men ook de NEDERLANDS ZONDEN vanaf de VOC een beetje af.

Maar ja om de druk van de Nederlandse Oorlog)misdaden weg te werken bij Indonesië
moet Nederland toch regelmatig omkooppraktijken uitvoeren.

Dan is daar de uitslag van een stemming over het schenden van de rechten van de mens door de
Republiek-Indonesië.

2012:   DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VAN HET KONINKRIJK
DER NEDERLANDEN GEEFT MET ALGEMENE STEMMEN AAN: 

DAT DE REPUBLIEK-INDONESIE MENSENRECHTENSCHENDINGEN
PLEEGT/UITVOERT. 

2012 tot op de dag van vandaag, begin 2021: Iedere dag, iedere week, iedere maand, ieder jaar, vinden er nog
misdaden tegen de Menselijkheid plaats in/op Nieuw-Guinea (Papua/West-Papua). 

Dus de Nederlandse Kabinetten zijn tot op de dag van vandaag formeel medeschuldig
aan de GENOCIDE op Papua/West/Papua ! ! !, want er wordt NIETS tegen gedaan ! ! !

Ook de Nederlandse Overheid ontvangt iedere week een weekpagina, in ieder geval van Amnesty
International, waarin bijna altijd mensenrechtenschendingen waarbij doden vallen, staan
aangegeven. 

Maar de Nederlandse Overheid neemt deze: "TER KENNISGEVING AAN" en gooit die na die tijdje
over een hele hoge schutting of bij het "OUD PAPIER".



2019/2020: Er was enige maande geleden op een Belgische Tv-zender een documentaire te zien over
voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, nu West-Papua,  waar ik ook een kopie van heb. 

De naam van de documentaire is "OORLOG IN HET VERGEETBOEK".

Er waren daarin mensenrechten schendende acties te zien van Militairen uit de Republiek-Indonesië.

Enkele weken daarvoor was er ook een documentaire over de mensenrechtenschendingen op Oost-
Timor, naast het teweeg brengen van het vermoorden van 200.000 eilandbewoners, was ook zichtbaar
dat militairen van de Republiek-Indonesië in die periode 4.000 jonge kinderen kidnapte en meenam naar
Indonesië.

Dertig/ Veertig jaar later, in deze periode liet men zien dat enkele kinderen (nu in de leeftijd van ca.
40/50 jaar) terug naar Oost-Timor konden, ouders en andere op leeftijd zijnde familieleden waren
overleden, er waren nog weinig familieleden over uit de tijd dat de Indonesische Militairen hen kidnapte.

Nota van de Republiek-Indonesië aan Nederland over de Mensenrechtenschendingen:

Vanaf de VOC in 1602 tot en met het einde van de Dekolonisatieoorlog in 1949..

Geachte Nederlandse Regering
per adres Binnenhof 4
Den Haag

Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Betreft Aansprakelijkstelling Nederland voor Mensenrechtenschendingen vanaf 1600

Er staan meer dan genoeg OORLOGSMISDADEN EN MENSENRECHTENSCHENDINGEN,
uitgevoerd door Nederland genoteerd, waardoor de Republiek-Indonesië Nederland 
kan aanklagen voor het uitvoeren daarvan.

========================================================

Naar aanleiding van het bovengenoemde, ook met betrekking op de leugens en bedrog tegen de
Nederlandse inwoners, kan men aannemen dat ook de Kabinetten Rutte 1, 2 en 3, vieze, smerige leugens
uitspraken tegen de 17.000.000 (17 miljoen ) NEDERLANDSE BURGERS hebben uitgesproken.

Er zijn in de periode van de Kabinetten Rutte 1, 2 en 3, zeker 11 bewindslieden opgestapt (de meesten
door foutief handelen), waarvan 9 VVD-Bewindslieden, 1 CDA-er en 1 PvdA-er. 

Mijnheer Rutte, u verstopte zich veelal achter de gordijnen in uw HAAGSE BERMUDADRIEHOEK
"TORENTJE" AAN DE "BINNENVERSTOPHOF". Als u als Eindverantwoordelijke DIRECTEUR?
MANAGER op deze manier in de Maatschappij werkt, was u allang "op straat gezet" en "opstaande
voet onslagen"! ! ! !

U mag er vanuit gaan dat ik ruimschoots voor de verkiezingen aanvullend LEUGENMATERIAAL van
de Kabinetten (OP)RUTTE(N) zal aangeven.

Er is dus een document dat Beel en Drees de OORLOGSOPDRACHT lieten uitvoeren.

Er is een document dat het Kabinet de Jong bewijsmateriaal over de Dekolonisatieoorlog in
DOOFPOTTEN VERSTOPTEN.

Er zijn veel documenten over de moorden van het Nederlandse Leger in Rawagede

Er zijn veel documenten over de tienduizenden moorden door Westerling en zijn Manschappen op
Celebes (nu Soelawesi)

Er zijn veel documenten over het Nederlandse Concentratiekamp op Nieuw-Guinea (Boven-Digoel)

Er zijn ontzettend ontelbare documenten over oorlogsmisdaden, verkrachtingen en afschieten van
vluchtende ouders met hun kinderen in de 150 jaar Nederlands-Indië, de Atjeh-oorlog, de Oorlog op
Java, uitgevoerd door het Nederlandse Leger. 



Inzake de Mensenrechtenschendingen door de Republiek-Indonesië is er meer dan veel materiaal over
Mensenrechtenschendingen op Oost-Timor, op Java, in de Molukken, op andere eilanden en
UITERAARD OOK OVER DE GENOCIDE op voormalig NIEUW-GUINEA.

"Mijnheer" Rutte,

"NEEM UW LEUGENKABINET MEE EN GA UW ONTSLAG AANBIEDEN BIJ: 

ZIJNE MAJESTEIT KONING WILLEM-ALEXANDER, WANT NEDERLAND ZIT:

 ECHT NIET MEER TE WACHTEN OP EEN: 

DERGELIJKE, SMERIGE, LEUGENACHIGE EN MENSENRECHTENSCHENDENDE LIBERALE-
EN CALVINISCHE REGERINGSPARTIJEN, VAN WAARUIT: 

                                                 "LEUGENS EN BEDROG OVERHEERSEN".

Mijnheer Rutte, u heeft geen enkele vaardigheid om als Regeringsleider een Regering te besturen, vooral
uw handelen in de "Huizenschade in Groningen", "de Moordpartijen door/in de Republiek-Indonesië",
en "De Kinderopvangfraudesituatie" geeft u toegang voor het starten in het: 

        "WERELDKAMPIOENSCHAPPEN BESTUURLIJK ONVERMOGEN". 

U mag dit Kabinet meenemen en u kunt zich (aan)melden bij Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander!
! !

U kunt ook opmaken, uit de aan het begin van deze uitvoerige berichtgeving genoemde
Personen, Instanties en andere Organisaties, zoals de Regering van de Republiek-
Indonesië, allen deze berichtgeving toegestuurd krijgen.

S. Goossensen
onderstesteen@hotmail.com




