Van:
Verzonden: zondag 14 februari 2021 11:07
Onderwerp: Leugens/Bedrog/Oorlogsmisdaden van/door de Nederlandse Regeringen vanaf de VOC
(1602) tot Vandaag (februari 2021.
Goedendag Griffier/medewerker van één van de 355 Gemeenten in Nederland,
Bent u genegen onderstaande lange berichtgeving intern door te sturen naar de Burgemeester,
de wethouders en gemeenteraadsleden van uw gemeente?
Evenals wat ik aan de Griffie van de Provinciale Staten heb verzocht, dat als u dat niet zou kunnen
verrichten, u mij dat dan kenbaar zou willen maken?
Deze lange berichtgeving heeft ook te maken met de Mensenrechtenschendingen van de
Nederlandse regeringen in ons eigen land, zoals het bedriegen van de inwoners van de Provincies
Groningen en Drenthe met betrekking op de schadebehandeling door de gaswinning die nu al vele
tientallen jaren duurt.
Zelf heb ik het zijdelings ook meegemaakt, want ik ben van begin 1983 tot en met eind 1989
woonachtig geweest in de Provincie Groningen in Delfzijl.
Enkele maanden geleden verkondigde Minister‐President dat er na de Tweede Kamerverkiezingen
in maar 2021 ca. € 1.500.000 besteed zou gaan worden voor het herstel van de Provincie
Groningen en dat er schadevergoeding betaald zou gaan worden aan de bewoners in de Provincie
voor schade aan hun woningen.
Maar ja, hij zegt: "Na de verkiezingen". Nu heeft hij een meer dan negative naam opgebouwd voor
zulke uitlatingen die iedere keer opgeschoven worden en als u dan vraagt wanneer het wordt
uitgevoerd, krijgt u een volledig nietszeggend antwoord, namelijk: "We zijn er mee bezig of we
hebben overleg". De vetrokken heer Wiebes sprak in 2014 al uit: "Het wordt snel opgelost en het
komt in orde".
De heer Rutte zegt dus wel "na de verkiezingen", u weet ook dat er in een normale situatie dan
weer Tweede Kamerverkiezingen verkiezingen komen in maart 2025. Dus tot dat moment kan hij
zeggen of laten zeggen door een staatssecretaris: "we hebben toch gezegd na de verkiezingen in
2021!, maar ja, februari 2024 is ook na de verkiezingen van maart 2021.
Ik hou het er maar op dat de heer Rutte niets anders probeert om de inweners van de provincie
Groningen wil verleiden om op de VVD te stemmen, ik denk dat daar weinig inwoners van de
Provincie Groningen in trappen.
Diagonaal naar Zuidwest Nederland heeft de provincie Zeeland de leugens van mevr. Visser,
Staaatssecretaris Ministerie van Defensie" moeten aanhoren over het overplaatsen van
Nederlandse Mariniers vanuit de Provincie Utrecht naar de Provincie Groningen. Tegen de
Zeeuwen sprak ze uit dat die overplaatsing definitief was, terwijl ze na kritiek vanuit het Korps
Mariniers ook nog bezig was met het zoeken van een andere mogelijk voor die overplaatsing.
Wat verder voor alle Nederlandse Provincies van toepasing is de leugenachtige manier van doen
met de Lucht‐/Klimaatvervuiling door Minister mevr. van Nieuwenhuizen. Zij laat meten in de
omgeving van de grootste luchtvervuiler, de luchtvaart en vlakbij Schiphol is er nog een grote
vervuiler, nl. Tata‐Steel.
Daar werden de metingen uitgevoerd op een hoogte van 5000 meter ! ! !

Maar dan, zij zegt dat vooral de boeren meewerken aan zware luchtvervuiler, dat zegt ze
gegarandeerd om vliegveld Lelystad uit de wind te houden, want mevr. van Nieuwenhuizen wil
veel meer vluchten op Schiphol en zou dan de vakantievliegtuigen aan Lelystad willen binden.
Maar dan:
Daar worden ook metingen uitgevoerd, mevr. van Nieuwenhuizen zal zeker aangeven dat die
metingen ook op een hoogte van 5000 meter plaatsgevonden hebben. DAT BLIJKT EEN GROTE
LEUGEN TE ZIJN.
Maar bij de boeren werden de metingen uitgevoerd op een hoogte van 3000 meter ! ! !
Dus de metingen op 3000 meter gaven dus haast een dubbele kwalificering aan.
Dus dat was de manier van mevrouw Nieuwenhuizen om de boeren met hun familiebedrijven "in

een GIERPUT te laten gooien om de landbouw te verminderen".
Mevr. van Nieuwenhuizen, ik zou u voor willen houden, dat als de boeren willen verbouwen of
uitbreiden, dien ze een vergunning aan te vragen bij de overheid, evenals voor de voedering van de
boerderijdieren. Dus, ga er maar vanuit dat het overgrote deel van de boeren volgens de
verstrekte vergunningen hun werk doen en hun leven leven.
Maarde grootste emotionele misdaad van de Nederlandse Regering in Nederland is, zonder
aandere situaties naar achteren te schuiven, de wijze waarop tienduizenden moeders en vaders
(ouders)door de Nederlands Overheid figuurlijk van de rotsen zijn gegooid voor de
Kinderopvangfraude, die onder leidin van het Ministerie van Financiën door de Belastingdienst is
uitgevoerd vanaf de periode Kabinet Balkenende III en IV tot en met de Kabinetten Rutte I, II en III.
Vele duizenden gezinnen zijn kapot gemaakt, zelfs op de Bijzondere Bijstand voor gerechtelijke
ondersteuning door een advocaat werd hun door de Nederlandse Overheid geweigerd.
Verder de Nederlandse Oorlogsmisdaden, Slavernij (die niet alleen door de WIC werd uitgevoerd
met 600.000 slaven) maar ook door de VOC, die 1.200.000 slaven verwerkten en die nooit ter
sprake komt.
Wij als burger hebben het rechtom de WAARHEID VAN ONZE GESCHIEDENIS TE KENNEN, maar al
420 jaar denkt het Liberale‐ en Calvinistische deel van Nederland denkt daar anders over en waar
het Socialistische deel van Nederland zich daar in 1940 tot op de dag van vandaag bij aansloot.
Met vriendelijke groet

Woonplaats: ZWOLLE

Juridisch‐ en Maatschappelijk Adviseur
Historisch Onderzoeker Nederlandse Mensenrechten schendende Geschiedenis vanaf 1602 tot
vandaag

Van:
Verzonden: zaterdag 13 februari 2021 16:55
Aan: statengriffie@fryslan.nl <statengriffie@fryslan.nl>; Statengriffie
<statengriffie@provinciegroningen.nl>; statengriffie@drentsparlement.nl
<statengriffie@drentsparlement.nl>; statengriffie@overijssel.nl <statengriffie@overijssel.nl>;
griffie@gelderland.nl <griffie@gelderland.nl>; statengriffie@provincie‐utrecht.nl
<statengriffie@provincie‐utrecht.nl>; griffie@flevoland.nl <griffie@flevoland.nl>; Statengriffie
<statengriffie@noord‐holland.nl>; statengriffie@pzh.nl <statengriffie@pzh.nl>;
statengriffie@brabant.nl <statengriffie@brabant.nl>; staten@prvlimburg.nl <staten@prvlimburg.nl>;
statengriffier@zeeland.nl <statengriffier@zeeland.nl>
Onderwerp: Leugens/Bedrog/Oorlogsmisdaden van/door de Nederlandse Regeringen vanaf de VOC
(1602) tot Vandaag (februari 2021.
Goedendag Griffier/medeweker van de Griffie,
Bent u genegen onderstaande lange berichtgeving door te sturen naar de Commissaris van de
Koning, de gedeputeerden van uw Provinciebestuur, alsmede naar de Leden van de Statengeneraal
van uw Provincie?
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Mocht dat niet kunnen of mogen, zou u mij daar dan over willen berichte,
Met vriendelijke groet,

Woonplaats: Zwolle

Juridisch‐ en Maatschappelijk Adviseur
Historisch Onderzoeker Nederlandse Mensenrechten schendende Geschiedenis vanaf 1602 tot
vandaag.

email: onderstesteen@hotmail.com

Van:
Verzonden: zaterdag 13 februari 2021 12:33
Aan: osf@eerstekamer.nl <osf@eerstekamer.nl>; sgp@eerstekamer.nl <sgp@eerstekamer.nl>;
fvd@eerstekamer.nl <fvd@eerstekamer.nl>; 50PLUS@eerstekamer.nl <50PLUS@eerstekamer.nl>;
fractie‐otten@eerstekamer.nl <fractie‐otten@eerstekamer.nl>; partijvoordedieren@eerstekamer.nl
<partijvoordedieren@eerstekamer.nl>; sp@eerstekamer.nl <sp@eerstekamer.nl>;
pvda@eerstekamer.nl <pvda@eerstekamer.nl>; fractie‐vanpareren@eerstekamer.nl <fractie‐

vanpareren@eerstekamer.nl>; D66@eerstekamer.nl <D66@eerstekamer.nl>;
groenlinks@eerstekamer.nl <groenlinks@eerstekamer.nl>; cda@eerstekamer.nl
<cda@eerstekamer.nl>; vvd@eerstekamer.nl <vvd@eerstekamer.nl>
Onderwerp: Leugens/Bedrog/Oorlogsmisdaden van/door de Nederlandse Regeringen vanaf de VOC
(1602) tot Vandaag (februari 2021.

Van:

Verzonden: vrijdag 12 februari 2021 09:03

Aan: carsecretariaat@minaz.nl <carsecretariaat@minaz.nl>; m@minbuza.nl <m@minbuza.nl>; DAO
<dao@minbuza.nl>; jak@minbuza.nl <jak@minbuza.nl>; info@niod.knaw.nl <info@niod.knaw.nl>;
nimh@mindef.nl <nimh@mindef.nl>; kitlv@kitlv.nl <kitlv@kitlv.nl>; voorzitter@tweedekamer.nl
<voorzitter@tweedekamer.nl>; voorzitter@eerstekamer.nl <voorzitter@eerstekamer.nl>

CC: j.klaver@tweedekamer.nl <j.klaver@tweedekamer.nl>; Lilian Marijnissen
<lilianmarijnissen@sp.nl>; c.vdstaaij@tweedekamer.nl <c.vdstaaij@tweedekamer.nl>;
c.vbrenk@tweedekamer.nl <c.vbrenk@tweedekamer.nl>; partijvoordedieren@eerstekamer.nl
<partijvoordedieren@eerstekamer.nl>; Kooten van, Femke Merel
<femkemerelvankooten@tweedekamer.nl>; h.krol@tweedekamer.nl <h.krol@tweedekamer.nl>;
f.azarkan@tweedekamer.nl <f.azarkan@tweedekamer.nl>; g.wilders@tweedekamer.nl
<g.wilders@tweedekamer.nl>; k.dijkhoff@tweedekamer.nl <k.dijkhoff@tweedekamer.nl>;
p.heerma@tweedekamer.nl <p.heerma@tweedekamer.nl>; r.jetten@tweedekamer.nl
<r.jetten@tweedekamer.nl>; g.segers@tweedekamer.nl <g.segers@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Leugens/Bedrog/Oorlogsmisdaden van/door de Nederlandse Regeringen vanaf de VOC
(1602) tot Vandaag (februari 2021.

Leugens/Bedrog/Oorlogmidaden van:
"De Nederlandse Regeringen vanaf de VOC (1602) tot vandaag (februari
2021)".
En veel van deze leugenaars gaan gewoon door op de volgende lijst.
NEDERLANDSE OORLOGSMISDADEN VANAF JAN PIETERSZOON COEN (VOC‐1602) T/M DE:
MENSENRECHTENSCHENDINGEN VAN ALLE REGERINGEN TOT EN MET RUTTE 1, 2, en 3 (2021).
DUS VANAF DE GRONDLEGGER VAN DE HEERSCHAPPIJ IN DE INDISCHE ARCHIPEL TOT EN MET:
DE HEDENDAAGSE LIBERALE‐ (VVD) EN CALVINISTISCHE (CDA) "HOGE HEREN" VAN
NEDERLAND.
DIE MET ONTELBARE LEUGENS EN BEDROG OP HUN HOGE STOELEN GESETTELD INTIMIDEREN.
ER IS, WAT DE OVERHEID BETREFT, IN 420 JAAR NIETS VERANDERD, WANT DE OVERHEID IN 1600,
HAD DEZELFDE CALVINISTISCHE‐ EN LIBERALE‐ BASIS/INSLAG ALS DE HEDENDAAGSE OVERHEID.

Vandaag 9 februari 2021, werd het volgende bericht op teletext pagina 112 weergegeven:
DE TWEEDE KAMER EIST: Erkenning Armeense Genocide van de Nederlandse

Regering.
GEACHTE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER:

KON DAAR NIET WORDEN AANGEGEVEN ? ? ? ? ?
"DE TWEEDE KAMER EIST ERKENNING VAN DE NEDERLANDSE REGERING
OVER":
"DE GENOCIDE OP (VOORMALIG) NEDERLANDS NIEUW-GUINEA DOOR DE
REPUBLIEK-INDONESIË".
HIER ZIJN VANAF 1962 RUIMSCHOOTS MEER DAN 600.000 PAPOEA'S VERMOORD! ! !
WANT JULLIE HEBBEN IN 2011 en 2012 AL MOTIES AANGENOMEN MET ALGEMENE
STEMMEN,
DAT DE REPUBLIEK‐INDONESIË DE MENSENRECHTEN SCHENDT, OOK VAN NIEUW‐GUINEA!
DAAR VINDT AL EEN GENOCIDE PLAATS VANAF 1962 TOT EN MET VANDAAG IN FEBRUARI 2021.
JULLIE LATEN HIER WEL ZIEN DAT DE POLITIEK IN NEDERLAND GEEN HAAR BETER IS:
ALS IN WAT ER IN DE MENSENRECHTENSCHENDENDE LANDEN GEBEURT ZOALS IN INDONESIË.
MAAR JA, JULLIE HEBBEN HET NU DRUK MET DE VERKIEZINGEN! MENSENLEVENS TELLEN NIET!
WAAROM WAST OOK DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL NIET EERST
DE EIGEN OORLOGSMISDADEN, DIE UITGEVOERD ZIJN DOOR
NEDERLAND, VANAF DE VOC TOT EN MET DE DEKOLONISATIEOORLOG EN
AANSLUITEND DE MENSENRECHTENSCHENDINGEN VAN DE REPUBLIEKINDONESIË EN VANAF 1962 DE TOT EN MET DE NU (2021) NOG VOORTDURENDE
GENOCIDE OP VOORMALIG NEDERLANDS NIEUW-GUINEA, NU PAPUA EN WESTPAPUA GEHETEN? ? ?
Er is in ieder geval één persoon die dat niet erg vindt dat hij nu aangesproken wordt over de
erkenning van de Genocide in Armenië, die ruim 100 jaar geleden plaatsvond en dat is in ieder
geval de huidige Minister-President Rutte, want dan hebben we het niet over de
NEDERLANDSE OORLOGMISDADEN! ! !
Verder gaat deze lange berichtgevingen over Mensenrechtenschendingen vanuit de Nederlandse
Overheid over Provinciale situaties, Groningen en Zeeland en particuliere situaties, o.a. de
Kinderopvang en Fraude door de Belastingdienst, alsmede

Adoptiefraude met
Nederlandse kinderen door Nederland zelf (1956-1984), WAARBIJ 1.500
KINDEREN DIREKT NA HUN GEBOORTE WERDEN WEGGEHAALD BIJ HUN VEELAL
ONGEHUWDE MOEDERS en Adoptiefraude met buitenlandse kinderen.
In beide adoptiesituaties zou de Overheid (maar

ja, hebben wij een eerlijke

overheid?) alles moeten doen om in ieder geval de geadopteerde kinderen te helpen aan
gegevens van hun moeder/ouders.

Zo zijn er honderdtallen situaties waarbij de Nederlanders zich afvragen:
"Wat moeten we met die Belastinggeldvreters, rondom "het TORENTJE".
"Want het meeste wat we horen zijn leugens en bedrog of zinloos geleuter".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zwolle: 15 februari 2021
Aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Maximá,
Geachte leden van de 355 Gemeenten in Nederland, alsmede burgemeesters en wethouders,

Geachte leden van de 12 Provinciale Staten, Commissarissen van de Koning en gedeputeerden,

Geachte voorzitter en leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Geachte voorzitter en leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Zwolle : 15 februari 2021,

Betreft:

Leugens en Bedrog door de Nederlandse Regeringen,
Nederlandse Oorlogsmisdaden en Mensenrechtenschendingen vanaf de VOC (1602)
Nederlandse Oorlogsmisdaden tijdens de Dekolonisatieoorlog 1945‐1949,
Mensenrechtenschendingen van de Republiek-Indonesië op Java, de Molukken en Papua,
Onrechtmatig behandelen van de Nederlandse Overheden van hun burgers/inwoners,

Mensenrechtenschendingen - Misdaden tegen de Menselijkheid door de Republiek-Indonesië in
Papua (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea) en de Molukken.

Dat was toen in 2012 mijn aangifte bij de Nederlandse Overheid ‐ het Kabinet Rutte I en II, ondanks
het feit dat de Tweede Kamer tweemaal met Algemene Stemmen een motie heeft aangenomen in
2011 en 2012 dat de Republiek‐Indonesië de Mensenrechten schendt, heeft Minister‐President
Rutte gemeend daar met een grote boog omheen te kunnen lopen.

MILJOENEN INWONERS VAN DE REPUBLIEK‐INDONESIË WAREN/ZIJN, OOK NU NOG, IN HET BEZIT
VAN EEN GEBOORTEACTE VAN NEDERLANDS‐INDIË en/of NEDERLANDS NIEUW‐GUINEA.

U WEET OOK DAT MEN DAT EEN VERSTREKTE GEBOORTEACTE/GEBOORTEBEWIJS ALS
NEDERLANDER, MAAR ZO NIET VAN DE BETROKKENEN KAN ONTNEMEN, HETZIJ MEN VOOR
ZWARE MENSENRECHTENSCHENDINGEN OF CRIMINALITEIT WORDT VEROORDEELD.

U kunt beide moties in deze beschrijving terugvinden, zowel de motie in 2011 als de motie in 2012.

WAT WAS TOEN DE REACTIE VAN DEZE MINISTER‐PRESIDENT?
BEIDE MOTIES WERDEN ZOWEL DOOR DE MINISTER‐PRESIDENT EN DE MINISTER VAN
BUITENLANDSE‐ZAKEN TER KENNISGEVING AANGENOMEN EN TERZIJDE GELEGD! ! !

DEZE MINISTER‐PRESIDENT, DE HEER RUTTE ! ! !, IS ZEER ZEKER VANUIT DE KABINETTEN
RUTTE II EN III:

"MEDESCHULDIG AAN DE GENOCIDE OP (VOORMALIG) NEDERLANDS NIEUW‐
GUINEA",

DIE DOOR DE REPUBLIEK‐INDONESIË OVER DE PAPOEA'S WORDT UITGESTORT "OMDAT HIJ
VOLLEDIG IS HEENGELOPEN OM DE MET ALGEMENE STEMMEN AANGENOMEN MOTIES VAN HET
NEDERLANDS PARLEMENT IN 2011 EN 2012 EN DIE MOTIES, ZONDER ANTWOORD TE GEVEN,
TERZIJDE HEEFT GELEGD".

OOK ALLE MINISTERS IN DE KABINETTEN RUTTE 1, 2 en 3, ZIJN HIER MEDESCHULDIG AAN!

!!!!
DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN IN ZIJN REGERINGSPERIODES GEVEN EEN:

NIETSZEGGEND ANTWOORDEN! ! !:
"WIJ HEBBEN OVERLEG MET DE REPUBLIEK‐INDONESIË"! ! !

Aan alle landen waar mensenrechten worden geschonden, wordt de Minister van Buitenlandse
Zaken vaak aangestuurd door de heer van Helvert (CDA), maar dat is voor hem een gelegenheid
om te laten zien van: "zien jullie wel waar ik mee bezig ben"?

Maar ja, de Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, zal wel tegen de heer van Helvert

(CDA) gezegd hebben dat niet te doen inzake Mensenrechtenschendingen door de Republiek‐
Indonesië, want dan brengen we de Minister‐President Rutte en Nederland in de problemen, want
als ik een Nota met betrekking op de Rechtenschendingen moet sturen, dan krijgen we als
Nederland grote problemen over ons hee gestort met betrekking op wat Nederland heeft
uitgehaald door de VOC, Nederlands‐Indië en de Dekolonisatieoorlog.

De wereld krijgt dan inzicht over het Nederlandse Kolonieverleden, de Genocide op de Molukken,
de Oorlogsmisdaden in de periode Nederlands‐Indië tot en met de Dekolonisatieoorlog 1945‐1949.
Want Nederland heeft in die 420 jaar smerige praktijken gepleegd die we ver weg moeten stoppen.
De wereld behoeft niet te weten wat de Nederlandse Regeringen aan hele smerige praktijken
hebben uitgehaald.

MAAR OOK DE WIJZE VAN HANDELEN VAN DE VOORMALIGE MINISTER VAN BUITENLANDSE
ZAKEN, FRANS TIMMERMANS (PvdA) IS MEER DAN MERKWAARDIG! ! !

Tijdens het indienen van beide moties was Frans Timmermans nog een Tweede Kamerlid voor de

PvdA en hij stond ook voor 100% achter de beide Moties van de Tweede Kamer net betrekking op
de Mensenrechtenschendingen door de Republiek‐Indonesië.

Vlak na die Tweede Motie komt de PvdA in 2012 als PARTNER van de VVD in het Kabinet Rutte II
en wordt Frans Timmermans Minister van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2014, want dan stapt
hij over naar de Europese Unie.

Vrij vlot na zijn benoeming als Minister van Buitenlandse Zaken gaat hij op bezoek bij de regering
van de Republiek‐Indonesië, maar ja hij moest wel heel voorzichtig zijn, want enkele maanden
daarvoor had hij nog ingestemd met de Moties van de Tweede Kamer met betrekking op de
Mensenrechtenschendingen door de Republiek‐Indonesië en vond hij dat de Republiek‐Indonesië
aangepakt diende te worden, zeer zeker ook op de GENOCIDE die wordt uitgevoerd op voormalig
Nederlands Nieuw‐Guinea.

Rond 2010/2012 stond het dodencijfer van de Papoea's op ca. 500.000 en nu, ca 9 jaar later, 2021,
staan het dodencijfer op 600.000 vermoordde Papoea's.

Ik durf voor 100% aan te geven dat. omdat hij geen stappen heeft genomen of te laten nemen, de
heer Rutte, als Minister‐President MEDESCHULDIG is bij het vermoordden van 100.000
Papoea's in ZIJN REGERINGSPERIODES! ! ! !

Ik beschik overeen berichtgeving over de agenda van dat tweedaagse bezoek van de heer
Timmermans bij de Indonesische Regering in die twee dagen bestond uit overleg van de handel
tussen Nederland en de Republiek‐Indonesië en daarnaast over de HANDEL VAN DE EU met de
Republiek‐Indonesië.

Dus waar hij eerste achter stond vanuit zijn Tweede Kamer Zetel, de Republiek‐Indonesië schendt
de rechten van de mens, heeft hij vervolgens een draai gemaakt van 180 graden, DE HANDEL IS
BELANGRIJKER DAN MENSENLEVENS voor ook deze (PvdA)‐Minister, waarmee hij niet afwijkt
van de Liberale‐ en Calvinistische gedachten.

MAAR OOK INAKE DE NEDERLANDSE LEVERINGEN VAN WAPENS EN
WAPENONDERDELEN AAN DE REPUBLIEK INDONESIË, EEN NATIE WAAROVER
VELE LANDEN ZICH OOK UITGESPROKEN HEBBEN DAT ZIJ DE MENSENRECHTEN
SCHENDEN

MEDE IN NAVOLGING AAN HET NEDERLANDSE PARLEMENT, WAAR U TEGEN HEBT

GELOGEN DOOR

DE LEVERANTIES TE RECHTVAARDIGEN EN UIT TE VOEREN.

HET IS MEER DAN AANTOONBAAR DAT ER IN UW REGERINGSPERIODES NOG VELE TIENDUIZENDEN
PAPOEA'S ZIJN VERMOORD! ! !

De heer Rutte kwam onder druk te staan door het boven water komen van de Nederlandse
Oorlogsmisdaden van Nederland in de Dekolonisatieoorlog. Hij moest voor zichzelf een andere
taak bedenken om het contact met de Republiek‐Indonesië over de Mensenrechtenschendingen te
voorkomen.

Maar bij deze weergave hoort er nu ook te staan:

Onrechtmatige bezetting/verovering door de VOC in 1602 van de eilandengroep die sinds 17
augustus 1945 de Republiek‐Indonesië heet.

Het gevangen nemen, deporteren en transporteren van 1.200.000 slaven door de VOC naar Zuid
Oost‐Azië. Slaven uit Afrika, India, Pakistan, de Filippijnen, Ceylon en andere landen in Azië.

Het uitvoeren van een GENOCIDE op de Banda‐eilanden ‐ onderdeel van de Molukken, door de
VOC

Honderdduizenden eilandbewoners vermoord door de VOC bij de verovering van de
eilandengroep, die sinds 17 augustus 1945 de Republiek‐ Indonesië heet.

In totaal zijn er dus door/onder Nederlandse handen, vanaf de VOC‐periode (1602) tot aan de
Dekolonisatieoorlog 2.500.000‐3.000.000 Eilandbewoners/Indonesiërs vermoord.

GEACHTE MEDELANDERS/NEDERLANDERS:
"LEVEN WIJ IN NEDERLAND IN EEN VRIJE
DEMOCRATIE"? ? ?

NEE: DAT IS EEN MYTHE! ! !

ALS U HET ONDERSTAANDE HEBT WAARGENOMEN, IS UW ANTWOORD MISSCHIEN: "NEE/JA, WIJ
LEVEN AL HONDERDEN JAREN IN EEN MENSENRECHTEN SCHENDENDE LIBERALE‐ (VVD),
CALVINISTISCHE(CDA)‐ EN SOCIALISTISCHE (PvdA) WETTELIJKE EN BURGELIJKE DICTATUUR", EN:

DIE OVERVOL ZIT MET REGERINGSLEUGENS EN BEDROG VANAF DE VOC t/m
KABINET RUTTE III. WAARBIJ DE NEDERLANDSE REGERINGEN ZELFS OM DE
TWEEDE KAMERS /HET PARLEMENT HEEN LIEPEN/LOPEN! ! !

DE GOLVEN VAN MENSENRECHTENSCHENDINGEN OVER DE EIGEN BEVOLKING DOOR DE
NEDERLANDSE REGERING.

OORLOGSMISDADEN, GENOCIDE EN HET ONRECHTMATIG IN BEZIT NEMEN VAN
INDONESIË, VANAF DE VOC (1602) TOT DE DEKOLONISATIEOORLOG (1945-1949) +
SLAVENHANDEL.

GENOCIDE + MENSENRECHTENSCHENDINGEN, GEPLEEGD DOOR DE REPUBLIEK‐INDONESIË, OP
OOST‐TIMOR, JAVA, DE MOLUKKEN EN OP VOORMALIG NEDERLANDS NIEUW‐GUINEA.

DE LEUGENS VAN DE NEDERLANDSE REGERINGEN INZAKE DE DEKOLONISATIEOORLOG (1945‐
1949), DE LEUGENS VAN DHR. RUTTE (VVD),MIDDELS HET ONDERZOEK NIOD, NIMH EN KITLV.

Aan het einde van deze weergave kunt u waarnemen waaraan deze weergave ook is verzonden.

Onderstaande gelieve u een tweetalige beschrijving aan te treffen, gedateerd op 30 april 2012,
omtrent de mensenrechtenschendingen aan te treffen die de Republiek‐Indonesië uitvoert met
name op voormalig Nederlands Nieuw‐Guinea, nu Papua en Wes‐Papua geheten, waarvan het
overgrote deel van de Papoea's, in ieder geval de Papoea's die geboren zijn voor 1 januari 1962.

Zij zijn in het bezit van een geboorteacte van (voormalig) Nederlands Nieuw‐Guinea, die dezelfde
waarde heeft als uw en mijn geboorteacte van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar zij zijn door
het Kabinet Lubbers (CDA en VVD) van 1982 tot 1986, figuurlijk van de rotsen gegooid.

In 1984 heeft het CDA/VVD Kabinet Lubbers de volgende wet gecreëerd, met
betrekking op de aanspraak die de inwoners van de Overzeese gebiedsdelen op het
Nederlanderschap mochten verwachten:

Die luidde als volgt:
Inwoners van de Overzeese gebiedsdelen de geboren zijn voor 1 januari 1984 kunnen aanspraak
maken op het Nederlanderschap, evenals hun kinderen en kleinkinderen. Het zal te maken hebben
met mogelijke problemen die zijn ontstaan met de Republiek‐Indonesië, Papoea's zochten toen
nog op basis van politieke gronden, asiel in Nederland.

Maar heel expliciet stond erbij aangegeven: "DIT IS NIET VAN TOEPASSING VOOR

NIEUW‐GUINEA"! ! !
Dus toen ze vanaf 1962 te maken kregen met de Genocide die werd uitgevoerd door de Republiek‐
Indonesië, werden de Papoea's in 1984 door het Calvinistische‐ (CDA) en Liberale (VVD)
Nederlandse Bewind als schietschijven door de Republiek‐Indonesië informeel van de aardbodem
geveegd.

Maar eerst zou ik u op de mensenrechtenschendingen willen wijzen die de Nederlandse regeringen
al tientallen jaren (laten) uitvoeren op de Nederlandse inwoners,

Gecombineerd met : "Leugens en Bedrog".

DE NEDERLANDSE GOLVEN VAN MENSENRECHTENSCHENDINGEN OVER DE EIGEN BEVOLKING:

Dat gebeurt veelal vanuit de Calvinistische‐ (CDA) en Liberale (VVD) Regeringspartijen
afgewisseld met de Socialisten (PvdA).

Ik zal niet te ver terug gaan over deze situatie en zal situaties aangeven uit de 4 Kabinetten
Balkenende.

Het CDA ‐ in combinatie met de VVD, afgewisseld met de PvdA en de 3 Kabinetten
Rutte ‐ (VVD in combinatie met het CDA ook afgewisseld met de PvdA.

Als eerste ga ik in op situaties de Nederlandse Overheid uitstort over hun eigen inwoners:

Een van de langstlopende situaties is de gaswinning waaruit miljoenen, zo niet miljarden euro's
schade zijn ontstaan aan vele tienduizenden woningen van bewoners/eigenaren in de Provincie
Groningen en het Noordelijke gedeelte van de Provincie Drenthe.

Hoeveel beloften zijn er niet uitgesproken door voormalig Minister en Staatssecretaris Wiebes

(VVD)?

Zijn antwoord(en): "We zij er hard mee bezig en het komt allemaal wel snel in
orde",

Dat sprak staatssecretaris Wiebes (VVD) voor het eerst uit in 2014, maar we
zijn nu 7 jaar en er is weinig tot niets door de Overheid gedaan.

Wel zijn er tienduizenden schademeldingen bijgekomen! ! !

Minister‐President Rutte (VVD) verstopte zich in die periode al in zijn Torentje, want hij was in
andere problemen gekomen, die toen aan zijn Politieke carriére KNAAGDEN. Daardoor moest
Staatssecretaris Wiebes (VVD) maar zorgen met vage beloften waardoor de inwoners van
Groningen onder controle werden gehouden.

In die periode werd dhr. Rutte (VVD) tweemaal geconfronteerd met moties van de Tweede
Kamer met daarvoor in 2010 met een uitspraak van 50 Democratische Congresleden van het
Congres van de VS, maar ook van de toenmalige President Obama, over de
Mensenrechtenschendingen door de Republiek‐Indonesië in eigen land

Maar de opkomende kritiek over de Mensenrechtenschendingen/Oorlogsmisdaden van het
Koninkrijk der Nederlanden in de Dekolonisatieoorlog in voormalig Nederlands‐Indië, waarbij door
de Nederlandse Militairen in opdracht van Willem Drees (PvdA) met de poging tot herovering,
200.000 inwoners van de Republiek‐Indonesië zijn vermoord.

Maar dan de Provincie Groningen en andere situaties waar Leugens en Bedrog orde van de dag
zijn:

De schade in/aan het Aardbevingsgebied bleek bij een onderzoek, vele malen groter te zijn dan
wat de Nederlandse Regering aangaf, want het gebied in Noord‐Nederland waar woningen schade
hebben opgelopen van de aardbevingendoor de gaswinning, is vele malen groter dan het door
Nederlandse Overheid vastgestelde aardbevingsgebied. Het omvat de meeste gemeenten in de
Provincie Groningen, maar ook 3 noordelijke gemeenten in de kop van de provincie Drenthe en
ook de rechter zijkant van de provincie Friesland.

In die periode daalde de waarde van de huizen die waren getroffen door door de
aardbevingen/trillingen met 30%. De eerste aardbeving is er in 1986, die kan ik me nog goed
herinneren, want ik woonde van 1983 tot 1989 in Delfzijl, waarna er nog meer dan 1.000
aardbevingen plaatsvonden.

Jarenlang, tot 2012, had de aardbevingsproblematiek totaal geen prioriteit voor de Nederlandse
Overheid, dus vanaf het Kabinet Lubbers (CDA) tot en met hat Kabinet Rutte (VVD) I en II, het
ging de Nederlandse Overheid en de Bedrijven alleen om de financiën.

Er werd en er wordt zo af en toe wel gezegd "we gaan de gaswinning afbouwen", maar
2013 was het zelfs zo dat er in dat jaar nog de meeste gaswinning per jaar werd uitgevoerd, 55
miljard kuub.

En Staatssecretaris Wiebes (VVD), in opdracht van de Minister‐President Rutte (VVD), maar
laten zeggen: "Het komt allemaal in orde"!

Vandaag, 10 februari 2021, was er politiek debat in de Tweede Kamer, ALLE REGERINGEN VANAF
HET BEGIN VAN DE SCHADE DOOR DE GASWINNING IN GRONINGEN, dienen zich "de ogen uit

hun koppen te schamen", het is onvoorstelbaar hoe zij met de belangen van de
tienduizenden slachtoffers zijn omgegaan of nu nog omgaan.

De totale opbrengsten van het Groningse gas wordt beraamd op 417 miljard euro, dat voor het
meer dan overgrote deel verdween in de Staatskassen, die verder nog werd gevuld door de
Belastingfraude met betrekking op de Kinderopvang, die al in het Kabinet Balkenende 4 (CDA)
was begonnen. Dus zelfs nu in 2021 toch maar geen financiën ter beschikking te stellen aan de
tienduizenden inwoners van de provincie Groningen/Drenthe met betrekking op de schade en
waardedaling van hun huizen en geen compensatie voor al die duizenden gezinnen in Nederland
die door de overheid (Ministerie van Financiën ‐ de Belastingdienst finaal kapot zijn gemaakt.

Zou het Kabinet zich kunnen realiseren dat er al tientallen jaren inwoners in de Provincie
Groningen met angst en beving in hun huizen moeten verblijven die met houtwerk/balken
enigszins ondersteund te worden om er in te wonen en dat er heel momenten zijn dat zij zich 's
avonds met angst en beving ter ruste leggen om te slapen?

De totale opbrengsten van het Groningse gas wordt beraamd op 417 miljard euro, dat voor bijna
100% in de staatskas is verdwenen en er worden nog jaarlijks tienduizenden schademeldingen
ingediend. Voor de provincie Groningen is er in al die jaren amper een stuiver besteed aan herstel
en er zijn vele honderdduizenden inwoners haast kapot gemaakt en die wachten nu nog op de
eerste euro voor het herstel van hun woningen.

Ook zijn er vele tienduizenden gezinnen, moeders, vaders en kinderen kapot gemaakt door de
KINDEROPVANGFRAUDE DOOR HET MINISTERIË VAN FINANCIËN ‐ DE BELASTINGDIENST.

De Minister‐President Rutte (VVD) heeft om stemmen te trekken voor de komende
Kamerverkiezingen in maart 2021 al vast aangegeven:

Dat de Pensioenen (ABP) na de verkiezingen niet minder worden, maar ook dat er voor herstel van
de provincie Groningen 1 1/2 miljard euro is gereserveerd en dat de gezinnen die zijn mishandeld
door de Kinderopvangbelastingfraude door het Ministerie van Financiën ook rond 1 mei 2021 van €
30.000 zullen worden voorzien, maar ja bij een normale regeringsperiode is februari 2025 ook nog
na de verkiezingen in maart 2021. Rutte kan tot die periode altijd zeggen:

"Ik heb toch gezegd na de verkiezingen in maart 2021".

Er zijn tienduizenden ouders, vaders, moeders en kinderen figuurlijk van hoge torens gegooid, hen
levens zijn kapot gemaakt door de Belastingdienst van het Ministerie van Financiën, er wordt

alleen maar gezegd dat zij hun werk volgens de regels uitvoerden.
Als dat zo is, dan dient dit Kabinet helemaal van het toneel te verdwijnen, ze zijn nu wel
Demissionair, maar zij mogen straks voor het overgrote deel ook niet meer in de Politiek
terugkomen! ! !

De Staatssecretaris, mevr. van Uffelen (VVD), heeft meerdere malen, vanaf grote hoogte,
aangegeven dat door de Overheid alle schulden aan/bij de Overheid zijn kwijtgescholden en heeft
verzocht aan de particuliere schuldeisers daar ook gehoor aan te geven.

Wat heeft de verantwoordelijke Minister van Financiën eigenlijk meer gedaan dan alleen een
staatssecretaris te sturen, waardoor hij zelf in de luwte kan blijven.

Maar zou mevr. van Uffelen (VVD) zich willen/kunnen realiseren dat ook die schulden zijn
ontstaan door de foutieve handelingen vanuit het Ministerie van Financiën, de Belasting.

Die schulden dient het Ministerie van Financiën ook op zich te nemen en die schulden te voldoen
aan de particuliere schuldeisers. Zij behoeven geen kwijtschelding te geven voor fouten die door
het onmenselijke handelen van de Belasting zijn ontstaan.

We worden ook regelmatig geconfronteerd met de dwang die de Nederlandse Overheid op de
boeren uitvoert. Minister mevr. van Nieuwenhuizen (VVD) probeert duidelijk te maken dat de
boeren overlast bezorgen in de klimaatproblematiek door extreme luchtvervuiling.

Maar mevr. van Nieuwenhuizen (VVD), u heeft op een leugenachtige manier de vervuilingen in
de atmosfeer gemeten.

Voor de grootste vervuilers (het vliegverkeer en Tata‐Steel) laat u meten/controleren op een
hoogte van 5000 meter en voor de boeren heeft u dat op een hoogte van 3000 meter laten
uitvoeren.

IK denk dat u toch wel zult weten dat als boeren hun veestapel willen vergroten, zij toestemming
en een vergunning nodig hebben en u zult ook wel weten dat het voer dat zij aan hun veestapel
geven aan voorwaarden dien te voldoen door de overheid wordt gecontroleerd.

U liegt tegen de regering waar u ook deel van uitmaakt om voor elkaar te krijgen dat de Luchtvaart
kan uitbreiden. De gretigheid en snelheid van de Regering om boeren uit te kopen is zeer beslist

gekoppeld aan uw leugens. Inclusief de Kabinetten Rutte 1,m 2 en 3 heeft de Nederlandse
Overheid meer dan 30 jaar niets uitgevoerd met betrekking op de klimatisering in Nederland.

U wilt zelfs bossen laten verdwijnen voor autosnelwegen. Heel simplistisch geeft u dan aan: "We
gaan wel zorgen voor nieuwe beplanting". Maar Jan en Alleman weten dat die nieuwe aanplant
meer dan 10 jaar nodig heeft om te groeien en actief te worden.

Dan hebben we nog de situatie van de leugens van Staatssecretaris Barbara Visser (VVD) tegen
de Provincie Zeeland met betrekking op de overplaatsing van het kops Mariniers van Doorn naar
Vlissingen (provincie Zeeland), een situatie die een aantal jaren geleden begonnen is bij voormalig
Minister Hillen (CDA), die op een meer dan schofterige wijze tanks te verkopen aan de Republiek‐
Indonesië terwijl de Tweede Kamer in die periode tweemaal met Algemene Stemmen een motie
had aangenomen met betrekking op de Mensenrechtenschendingen van de Republiek‐Indonesië.

De toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken in die periode U. Rosenthal (VVD) gaf later nog
wel aan dat de voorbereiding op de verkoop van die tanks geheimgehouden

was voor de Tweede Kamer en pas werd voorgelegd toen de verkoop van die tanks aan de
Republiek‐Indonesië geregeld was. Gelukkig is die verkoop niet doorgegaan.

Minister‐President Rutte (VVD) gebruikte de smoes dat de Republiek‐Indonesië met Duitsland in
gesprek was over de aankoop van tanks. Terwijl hij/zijn regering aan de Republiek‐Indonesië
moest mededelen dat de aankoop van tanks aan de Republiek‐Indonesië door het Nederlandse
Parlement was afgewezen naar aanleiding van de 2 moties waarin de Tweede Kamer zich met
Algemene Stemmen had uitgesproken dat de Republiek‐Indonesië Mensenrechtenschendingen
pleegt.

Minister van Defensie Hillen (CDA) gaf zelfs nog aan: "Ik ben geen politicus, ik ben

KOOPMAN"!
Barbara Visser (VVD) hield ook tijden lang haar mond stijf gesloten toen ze met een andere
locatie bezig was en liet ze de Provincie Zeeland in de waan dat het allemaal best in orde zou
komen met/voor de Provincie Zeeland.

Geachte heer Rutte, u heeft in uw bijna 11 jaar als een Leugenachtige en niet Betrouwbare
Regeringsleider al bijna € 2.000.000 (2 miljoen! ! !) Regeringsvergoeding ontvangen voor uw
Leugens en Bedrog! en uw Ministers en Staatssecretarissen ca, € 140.000 tot € 170.000 per

jaar, dus een bedrag van ca, € 550.000 tot € 680.000 in de periode van het Kabinet Rutte III.
En wat brengen jullie (VVD‐CDA‐D66‐ChristenUnie) daarvoor: ja hoor, "LEUGENS EN BEDROG"!

En U/JULLIE, (VVD‐CDA‐D66‐ChristenUnie) laten met z'n allen de Papoea's vermoorden
door de Republiek‐Indonesië, de inwoners van de Provincie Groningen in hun zwaar beschadigde
huizen met angst verblijven en natuurlijk al zo'n 15 jaar lang die Kinderopvangouders beschuldigen
van fraude door de Belastingdienst.

Verder in deze beschrijving komt u nog een paar situaties tegen met betrekking op UW/JULLIE
Mensenrechten schendende handelingen.

Naast uw bovengenoemde meer dan onmenselijk handelen naar de Nederlandse Burgers bent u
ook keurig met een hele grote boog omgelopen om 2 moties van de Tweede Kamer in 2011 en
2012, waarin zij u met Algemene Stemmen aangegeven hebben dat de Mensenrechten in de
Republiek‐Indonesië (Java‐de Molukken‐Papua/voormalig Nederlands Nieuw‐Guinea) worden
geschonden.

Maar ja, u had meer belang bij het stilhouden van de Oorlogsmisdaden van het Nederlandse Leger
in de Dekolonisatieoorlog van 1945‐1949. In het begin van uw periode van Minister‐President
kwamen er ook signalen over de Nederlandse Oorlogsmisdaden op Java (Rawaghede) en Celebes
(nu Sulawesi) en andere eilanden naar voren, maar u wist ook al dat, als u naar aanleiding van de
moties van de Tweede Kamer de Republiek‐Indonesië zou aanspreken,

"Er een "TSUNAMI" van Nederlandse Oorlogsmisdaden over u heen gegooid
zou worden"!
Toen heeft u besloten om die moties vanuit de Tweede Kamer, alsmede een berichtgeving uit de
Verenigde Staten in 2010 van 50 Democratische Congresleden samen met de toenmalige President
Obama, waarbij zij ook aangaven dat de Republiek‐Indonesië de Mensenrechten schond, maar
terzijde te leggen en een zogenaamd Onderzoek te laten opstarten naar de Dekolonisatieoorlog
door het NIOD, het NIMH en het KITLV.

MAAR ZEER BESLIST ZIJN DAT GEEN ONAFHANKELIJKE ORGANISATIES, WANT ZIJ ZIJN ,OM TE
FUNCTIONEREN, VOOR 100% AFHANKELIJK VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID.

Daar kwam u in 2016 mee, na een aantal jaren zogenaamd zoeken naar een oplossing voor de
Tweede Kamerverkiezingen van 2017, mee over de brug en gaf u gelijk aan dat het Onderzoek na
de Tweede Kamerverkiezingen eind 2021 gereed diende te zijn, NA DE TWEEDE
KAMERVERKIEZINGEN IN MAART 2021.

MAAR JA ER IS OOK AL AANGEGEVEN DAT DAT AL DOORGESCHOVEN IS NAAR EIND 2021 TEN
GEVOLGE VAN DECORONACRISIS EN IK BEN ERHEILIG VAN OVERTUIGD DAT HET LATER DAN EIND
2021 ZAL ZIJN.

U heeft uw periode als Minister‐President op die manier meer dan 6 jaar verder geschoven en
zorgde er op die manier voor dat men u niet zou aanspreken/met rust zou laten over het contact
opnemen met de Republiek‐Indonesië met betrekking op de Mensenrechtenschendingen,

U kon toen de leugen uitspreken dat het onderzoek over de Dekolonisatieoorlog en het
aanspreken van de Republiek‐Indonesië over de Mensenrechtenschendingen niet samen door één
deur konden gaan.

Voormalig Minister van Justitie, Winnie Sorgdrager (D66) probeerde in haar periode als Minister
van Justitie, de Nederlandse Regering en andere betrokken tot rust te brengen, door uit te spreken
dat met betrekking op de Oorlogsmisdaden tijdens de Dekolonisatieoorlog, de Regering Drees in
overleg met de Regering Soekarno goed gehandeld hadden door op die manier Nederlandse
Oorlogsmisdaden onder de tafel te vegen, zodat Nederland er nooit meer op aan kon worden
gesproken.

Zij heeft ondanks haar leugens toch van 2006 ‐2018 een hoge plaats mogen innemen in de Raad
van State en is in 2018 benoemd tot Minister van Staat, waar leugenachtig gedrag van voormalige
politici hen niet naartoe kan brengen.

Voordat ik verder ga met de Nederlandse Oorlogsmisdaden in de Dekolonisatieoorlog van 1945‐
1949, zou ik terug willen gaan naar de Nederlandse Kabinetten vanaf 1945 tot de Kabinetten Rutte.

Vooraf geef ik u nog het bewijs dat de "Heren Zeventien" van de zeven Nederlandse Provincies de
VOC in 1602 de volgende opdracht gaven, omdat dat ook van toepassing is op/voor het begin van
de Dekolonisatieoorlog.

De hoge "HEREN ZEVENTIEN" geven de VOC op 20 maart 1602 de volgende opdracht:

DE VOC MAG/MOET VEROVEREN, OORLOG VOEREN OM LAND IN BEZIT TE NEMEN, FORTEN TE
BOUWEN EN VERDRAGEN TE SLUITEN. MAAR HET DUIDELIJKSTE IS:

ONRECHTMATIG LAND VEROVERENEN IN BEZIT NEMEN!

Even daarvoor was er een CALVINISTISCHE predikant uit Zeeland die hen toestemming gaf tot het
uitvoeren van Slavernij, zijn woorden waren: "Als de Moren (donker getinte mensen), niet
Christelijk zijn, dan hebben jullie toestemming om deze Moren te verhandelen

als slaven.
Ik denk dat ook bij velen van u bekend is dat de VOC vanaf die tijd 1.200.000 slaven verhandelde
en transporteerden richting Zuid Oost‐Azië en dat de WIC ca. 600.000 slaven verhandelde en
transporteerden richting Amerika en Zuid‐Amerika,

U mag er ook van uitgaan dat tijdens de lange transporten door de Slavenschepen tussen de 10%
en 20% van de slaven om het leven is gekomen en als visvoer in het water werd gedeponeerd. We
praten dan ook over 200.000 tot 300.000 slaven die hun levenseinde als visvoer vonden tijdens de
transporten op de NEDERLANDSE SLAVENSCHEPEN, die dus die opdrachten uitvoerden

voor de overheid "de hoge HEREN ZEVENTIEN", van Calvinistische‐ en Liberale
Huize.
Al eerder heb ik uitvoerig aangegeven dat de de Heren Zeventien (de voorloper van het Koninkrijk
der Nederlanden), op ONRECHTMATIGE WIJZE bezit namen van toenmalig India zoals Indonesië
toen genoemd werd en dat er onder hun verantwoording een Genocide en
Mensenrechtenschendingen uitgevoerd werden.

Driehonderd vijfenveertig jaar later werd hetzelfde uitgevoerd in 1945 tot 1949 in opdracht van de
Ministers Beel en Drees, zijgaven het Nederlandse Leger een opdracht, die geheim moest blijven,
de opdracht om Nederlands‐Indië te heroveren, dat toen al wel de naam Republiek‐Indonesië
voerde.

Dan volgt nu een gedeelte dat in april 2012 is verzonden.

Verzonden: maandag 30 april 2012 22:44
Aan: bidpol@indonesia.nl

Onderwerp: Pemerintah Indonesia palangaran hak asasi manusia / dan kejahatan tehadap
kemanusiaan di Papua dan Maluku

cc:

aan de demissionair minister‐president, de heer Rutte
aan de demissionair minister van Buitenlandse Zaken, de heer Rosenthal
aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken

aan de Nederlandse ambassade in Jakarta
aan de demissionair minister van Immigratie, Integratie en Asiel, de heer Leers
aan de Tweede Kamer der Staten Generaal

aan het Internationaal Strafhof in Den Haag (inclusief documenten)
aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg
aan de EU in Brussel

aan de schrijvende pers in Nederland

Aan:
de Ambassade van de Republiek Indonesië
t.a.v. de ambassadeur, mevrouw Retno Marsudi
Tobias Asserlaan 8
2517 KC Den Haag

Betreft / Subject:
Mensenrechtenschendingen ‐ Misdaden tegen de Menselijkheid door de Republiek Indonesië in
Papua en de Molukken

Human rights violation and crimes against humanity by the Republic of Indonesia in Papua and the
Moluccas.

Pemerintah Indonesia palangaran hak asasi manusia / dan kejahatan tehadap kemanusiaan di
Papua dan Maluku !

Zwolle, 30 april 2012

Geachte mevrouw Retno Marsudi, ambassadeur van de Republiek Indonesië in Nederland,

Ik zou u graag mee willen nemen naar 2002, toen in Rome (Italië), het Internationaal Strafhof is
opgericht en gezeteld is in Den Haag (Nederland) en dan naar, wat het Internationaal Strafhof
aangeeft, over mensenrechtenschendingen en misdaden tegen de menselijkheid.

Dat zal ik in het Indonesisch ‐ Bahasa aangeven:

Na de tekst in het Bahasa staat de tekst in het Nederlands.

Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang‐Undang no.26 tahun 2000
tentangpengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut UU tersebut dan juga
sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roama, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah
"Perbuatan yang dilakukan sebagaibagian dari serangan yang meluas atau sistematik
yang diketahuinyabahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terdapat
penduduk sipil.

PENGADILAN KRIMINAL INTERNASIONAL

Pada tuhan 2002 di kota Hague di Belanda dibentuklah suatu pengadilan kriminal internasional
yang dalam bahasa Inggris disebut International Criminal Court (ICC) dan Statuta Roma
memberikan kewenangan kepada ICC untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap
perikemanusiaan dan kejahatan perang.

Kejahatan‐kejahatan terhadap prikemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Statuta
Roma tersebut adalah serangan yang meluas atau sistematik yang ditijukan secara langsung
terhadap penduduk sipil dengan tujuan:

a)
pembubuhan (ita berluka untuk Indonesia‐Papua)

b)
pemusnahan (ita berluka untuk Indonesia‐Papua)

c)
perbudakan

d)
pengusiran atau pemindahan penduduk (ita berluka untuk Indonesia‐Papua)

e)
perampasan kemerdekaan / perampasan kebebasan fisik lain (ita berluka untuk Indinesia‐Papua)

f)
menganiaya (ita berluka untuk Indonesia‐Paua)

g)
memparkosa, perbudakan seksual, memaksa seorang menjadi pelacur, mengamili secara paksa,
melakukan sterilisari secara paksa, ataupun bentuk kejahatan seksual lainya. (ita berluka untuk
Indonesia‐Papua)

h)
penyuiksaan terhadap kelompok berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, kebudayaan,
agama, jenis kelamin (gender) sebagaimana diatur dalam artikel 3 ICC ataupun adengan alasan‐
alasan lainnya yang secara umum diketahui sebagai suatu alasan yang dilarang oleh hukum
internasional. (ita berluka untuk Indonesia‐Papua)

i)
penghilangen seseorang secara paksa (ita berluka untuk Indonesia‐Papua)

j)
kenjahatan apartheid (ita berluka untuk Indonesia‐West‐Papua)

k)
perbuatan lainnya yang tak berperikemanusiaan yang dilakukan secara sengaja sehingga
mengakibatkan penderitaan, luka parah baik tubuh maupun ataupun kesehatan fisiknya. (ita
berluka untuk Indonesia‐Papua)

DAN VOOR DE DEMISSIONAIRE MINISTER‐PRESIDENT RUTTE, EN DE VOORMALIGE MINISTERS
ROSENTHAL en LEERS,

Maar ook voor de volledige Tweede Kamer der Staten Generaal, geef ik de Nederlandse tekst
inzake de "normen voor erkenning van misdaden tegen de menselijkheid" aan,
zoals het Internationaal Strafhof die weergeeft en leest u dan ook nog eens de aangenomen moties
van oktober en november 2011 door, inzake de erkenning van het schenden van de rechten van de
mens door Indonesië in Papua en de Molukken, een erkenning die met Algemene Stemmen is
aangenomen, alsmede het overzicht van een gedeelte van de misactiviteiten van de regering van
de Republiek Indonesië vanaf 1962 tot december 2011 !.

Het verdrag van 2002 ‐ Rome, waar in artikel 7, de volgende misdaden staan vermeld tegen de
menselijkheid !

a)
moord (van toepassing voor Papua)

b)
uitroeiing (van toepassing voor Papua)

c)
slavernij (kom ik aanvullend nog op terug)

d)
deportatie, of onder dwang overbrenging van bevolking (van toepassing voor Papua)

e)
gevangenneming of ernstige beroving van lichamelijke vrijheid in strijd met de fundamentele
regels van het internationale recht. (van toepassing voor Papua)

f)
marteling (van toepassing voor Papua)

g)
verkrachting, seksuele slavernij of elke vorm van seksueel geweld met vergelijkbare waarde (van

toepassing voor Papua)

h)
vervolging tegen elke identificeerbare groep of gemeenschap op politieke raciale, nationale,
etnische, culturele, geslachtelijke als gedefinieerd in paragraaf 3 of andere gronden die
internationaal erkend zijn als ontoelaatbaar onder de internationale wet, in verbinding met elke
daad onder jurisdictie van het Internationale Strafhof. (van toepassing voor Papua)

i)
gedwongen verdwijning van personen (van toepassing voor Papua)

j)
de misdaad apartheid (van toepassing voor Papua)

k)
andere onmenselijke daden van een gelijkwaardig karakter, die opzettelijk lijden en aanzienlijke
schade aan het lichaam, aan de geestelijke of fysieke gezondheid toebrengen. (van toepassing

voor Papua)

Deze Minister‐President Rutte doet voorlopig niets met de met Algemene
Stemmen aangenomen Moties van de Tweede Kamer in 2011 en 2012, want
dan wordt hij figuurlijk platgetrapt (misschien ook letterlijk) door de
Republiek‐Indonesië over Nederlandse Oorlogsmisdaden.
Hij heeft een schuilproject op tafel gelegd, namelijk het ONRECHTMATIGE
onderzoek over de DEKOLONISATIEOORLOG door het NIOD, NIMH en het
KITLV, want toen hij daar mee begon en de opdracht verstrekte rond 2016,
terwijl hij daar al vanaf 2012 mee bezig was,, creëerde hij een periode rust
van 5 jaar, want pas eind 2021 zou dat Onderzoek gereed zijn.
Een land dat direct en zelf betrokken is bij het plegen van Oorlogsmisdaden,
is niet gerechtigd daar uitsluitsel over te geven en reken maar niet dat in dat
onrechtmatige onderzoek wordt aangegeven dat Nederland daar in die
periode 200.000 inwoners van de Republiek‐Indonesië heeft vermoord.

Geachte mevrouw Retno Marsudi,

Alvorens u mee te nemen naar het repressief en agressief schenden van de rechten van de
mens en misdaden tegen de menselijkheid, die door Indonesië zijn gepleegd in Papua vanaf 1962,
tot op de dag van vandaag, 01 mei 2012, laat ik u eerst de moties zien, die de Tweede Kamer der
Staten Generaal,

"dus door het Nederlandse Parlement met Algemene Stemmen zijn aangenomen in oktober en
november 2011."

Dus de schendingen van de rechten van de mens uit het verleden en nu, gepleegd door de
overheid van de Republiek Indonesië, waarvan u deel uitmaakt, zijn erkend door het Nederlandse
Parlement, dus inclusief ALLE KAMERLEDEN VAN DE REGERINGSPARTIJEN VVD

en CDA.
Maar ja, van hen behoeft u geen ondersteuning te verwachten, zij zullen
zeker van de Minister‐President de boodschap hebben meegekregen zich op
de achtergrond te houden.
Daarnaast is er de situatie, waarbij de Republiek Indonesië categorisch weigert hulporganisaties en
mensenrechtenorganisaties toe te laten in Papua en dat geeft al aan dat de Republiek Indonesië
vele misstanden en mensenrechtenschendingen onder het tafelkleed wil houden.

En, vooral Nederlandse kerkelijke hulpverleningsactiviteiten laat u graag toe, die zijn nog te sturen
‐ dresseren, als ze zich maar onthouden van een openlijke politieke mening, dan mogen ze met al
hun ondersteuning en hulp (geestelijk, financieel, economisch, medisch) terug komen brengen wat
christelijk Nederland in 400 jaar verleden heeft geschonden en hun geweten sussen.

Ongeveer één jaar geleden, kwam ik er achter dat de commandant van het Leger des Heils ‐
Nederland, werkzaam was geweest in Papua New Guinea, het voormalige Australische New
Guinea, waar zoals ook bij u bekend is, ca. 12.000 ‐ 15.000 Papoea's van voormalig Nederlands
Nieuw Guinea, nu dus Indonesië‐Papua, hun leven LIJDEN, velen al vanaf 1984. Op mijn verzoeken
om met hem in contact te komen over het leven van die Papoea's in de ca. 30
vluchtelingenkampen kreeg ik één signaaltje dat hij daar niets vanaf wist. Dus wel regelmatig met
veel subsidie hulp willen verlenen, maar niet uitkomen voor de keiharde feiten over wat men
tegenkomt. Daar is christelijk Nederland geniaal in.

Dat er in een later stadium nog Leopard‐tanks, met behulp van de switch‐partij D66, aan de
Republiek Indonesië gesleten zouden kunnen worden, geeft de Kameleonachtige werkwijze al aan
van de Nederlandse politiek. Terwijl zij heel goed weten dat er aan een land, waar de rechten van
de mens repressief en agressief werden en nu nog worden geschonden, overeenkomstig de
Rechten van de Mens, GEEN WAPENMATERIAAL GELEVERD MAG WORDEN.

Het zal u genoegzaam bekend zijn, dat in het Koninkrijk der Nederlanden een gedeelte in 1962
ophield te bestaan als Nederlands Oost Indië, ten gevolge van de meer dan twijfelachtige
handelingen van de Republiek Indonesië, de Nederlandse regering, de Verenigde Naties (VN), de
Verenigde Staten (Amerika) en Rusland, inzake het voormalige Nederlands Nieuw Guinea, het laatste
Nederlandse overzeese gebiedsdeel van het voormalige Nederlands Oost Indië en nu Papua geheten.
Het zal u ook genoegzaam bekend zijn, dat vanaf dat moment, 1955 de Molukken en 1962
Papua, voor die inwoners / bewoners van voormalig Nederlands Oost Indië een hemel op aarde
veranderde in een hel van bestaan, die veroorzaakt werd door het schenden van de rechten van de
mens door Indonesië in die gebieden daarbij een zwijgend Nederland op de achtergrond met een
dichtgeschroeid geweten met af en toe nietszeggende schriftelijke vragen over het wel en wee van
die bevolkingsgroepen.
Alvorens hier op in te gaan, nodig ik u uit naar de Tweede Kamer der Staten Generaal inzake 2 moties
over de mensenrechten van de Molukkers, Papoea's en Christenen in Indonesië, met name in die
gebiedsdelen en waarbij ik wil aangeven, dat dat de eerste positieve handreiking was vanuit de
Nederlandse politiek na 1962 want:
Tot aan het moment van die eerste motie zweeg christelijk Nederland met een dichtgeschroeid
geweten !
Ook wil ik aangeven dat dit schrijven aan u, net zo goed een beschuldiging/terechtwijzing is aan de
Nederlandse overheden vanaf 1962 en al die Tweede Kamerleden der Staten Generaal vanaf 1962:
De onderstaande 2 moties: Motie 1 (04‐10‐2011) en Motie 2 (24‐11‐2012) zijn de 2 moties waarbij
de Tweede Kamer met Algemene Stemmen heeft aangenomen dat de Republiek‐Indonesië de
Mensenrechten schendt:

En waar de Minister‐President Rutte dus al 10 jaar met een hele grote boog om heenloopt, nee, hij
verstopt zich voor vele jaren achter het onderzoek over de Dekolonisatieoorlog, om zodoende
geen contact op behoeven te nemen met de Republiek‐Indonesië om hen aan te spreken op de
Mensenrechtenschendingen die zij uitvoeren.

Want als de Minister‐President de Republiek‐Indonesië wel zou aanspreken over de
Mensenrechtenschendingen die zij uitvoeren, komt er vanuit de Republiek‐Indonesië, komt er een
Tsunami van VOC‐slavernij, Nederlandse Oorlogsmisdaden door o.a. Nederlands‐Indië en
Nederlandse Oorlogsmisdaden in de Dekolonisatieoorlog over hem heen.

En op deze manier heeft hij zijn positie als Minister‐President over 3 Tweede Kamerverkiezingen
(2012, 2017 en 2021) heen kunnen schuiven

Motie 1, van 04‐10‐2011:
Citeertitel

: De mensenrechten van de Molukkers, Papoea's en christenen

Soort

: Motie

Datum

: 2011.10.04

Indiener

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

Mede‐indiener : E. Dijkgraaf
Stemming

SGP Lid Tweede Kamer

: 2011.10.04, AANGENOMEN MET ALGEMENE STEMMEN ! ! !

Stemverdeling: voor CDA, CU, D66, GL, PvdA, PVDD, PVV, SP, VVD, SGP

Tekst:
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constateerde, dat er een bijzondere historische band en
betrokkenheid bestaat tussen Nederland en de Molukse bevolkingsgroep in Indonesië. Die
betrokkenheid tussen de Nederlandse overheid en de Molukse bevolkingsgroep is meer dan ver te
zoeken vanaf 1955, maar dat is om de Nederlandse tekortkomingen in het geweten en
Nederlandse daadkracht voor de Molukse bevolkingsgroep in Indonesië dicht te schroeien.
voorts constaterende, dat er een historische band en betrokkenheid bestaat tussen Nederland en de
Papuabevolking. Daar heeft de Nederlandse regering en overheid helemaal niets van laten blijken
vanaf 1962, daar zijn eerst tussen de 400.000 ‐ 500.000 Papua‐doden en vermisten voor nodig
geweest, alvorens deze motie, 50 jaar later, werd aangenomen.

Geachte Tweede Kamer der Staten‐Generaal / Parlement:
Uit bovenstaande gegevens vanuit april 2011, kunt u nog waarnemen, dat er
in de periosde dus zo'n 400.000 tot 500.000 Papoea's vermoord/vermist. Nu,
10 jaar later. februari 2021, is het dodental uitgegevens van de
Hulpverleningsorganisaties al opgelopen tot ruim 600.000 vermoordde
Papoea's door de Republiek‐Indonesië en wat doet de Regering Rutte met de
door u aangenomen moties inzake het schenden van de Mensenrechten door
de Republiek‐Indonesië?:

NIETS, NIETS, HELEMAAL NIETS, zij sluiten oren, ogen en geweten ! !
!
overwegende, dat aandacht voor de positie van de Papoea's en de Molukkers in Indonesië ontbreekt
in de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds; tevens

overwegende, dat de mensenrechten van de Papoea's en de Molukkers veelvuldig geschonden
werden en worden;

voorts overwegende, dat de rechtspositie en de bescherming van christenen in Indonesië formeel
weliswaar geregeld zijn, maar in de praktijk sterk te wensen overlaten, verzoekt de Tweede Kamer
der Staten Generaal de regering de mensenrechten van de Papoea's, de Molukkers en de christenen
in bilaterale contacten met de Republiek Indonesië en in de relevante internationale fora aan de orde
te stellen, met als inzet het stoppen van de mensenrechtenschendingen van de Papoea's, de
Molukkers en de christenen, en een verslag daarvan op te nemen in de jaarlijkse
mensenrechtenrapportage.

Dan gaan we naar:

Motie 2, van 24‐11‐2012

Citeertitel

: Onderdrukking van de Papoea's

Soort

: Motie

Datum

: 2011.11.24

Indiener

: W. R. F. Kortenoeven PVV Lid Tweede kamer

Mede‐indieners : C. G. van der Staaij

: H. J. Ormel

: J. S. Voordewind

Stemming

Uitslag

SGP Lid Tweede Kamer

CDA Lid Tweede kamer

CU Lid Tweede Kamer

: 2011.11.29

: Aangenomen met Algemene Stemmen ! ! !

Stemverdeling : VOOR ‐ VVD, CDA, PVV, PvdA, SP, D66, GL, CU, SGP, PVDD

Tekst:

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de Kamer in de motie ‐ van der Staaij c.s.
(32500‐V, nr. 113), grote zorg heeft uitgesproken over de mensenrechten in Papua en de regering
heeft verzocht, hierop voortvarend actie te ondernemen;

voorts wijzende naar de motie Kortenoeven /Dijkgraaf die ziet op de Kaderovereenkomst met de
Republiek Indonesië (32431, nr. 10); constaterende, dat de Indonesische autoriteiten nog zeer
repressief en met geweld hebben opgetreden tegen de Papoea's, die opkomen voor hun politieke,
economische en maatschappelijke rechten, verzoekt de regering om:

1)
de Indonesische regering met spoed aan te spreken op haar verplichting om zich te onthouden van
het plegen van geweld tegen de Papoea's.

2)
er bij de Indonesische regering op aan te dringen de onderdrukking van de Papoea's te staken en
de om politieke reden gevangen genomen Papoea's vrij te laten.

3)
in internationaal verband aan te dringen op het instellen van beschermingsmechanismes voor de
Papoea's.

4)
er bij de Indonesische regering op aan te dringen dat de dialoog met de Papoea's wordt hervat en dat
uitvoering wordt genomen van de Speciale Autonomiewet.

Zoals u ziet hebben ook de Kamerleden van de beide regeringspartijen (VVD en CDA) meegestemd
in de erkenning van het schenden van de rechten van de mens door Indonesië in Papua en de
Molukken.

Dat zijn ook grotendeels de regerings‐nazaten van de VOC‐Nederlanders die vanaf het jaar 1600 tot
op de dag van vandaag, meer kwaad dan goed hebben gedaan in Nederlands Oost Indië.

Nu zal ik u een summier overzicht geven wat de Papoea's hebben moeten ondergaan vanaf 1962
aan gewelddaden vanuit de overheid van de Republiek Indonesië. Deze incidenten zijn maar een
handvol van de werkelijke misdaden tegen de Papoea's en/of beter gezegd: Misdaden tegen de
Menselijkheid en schendingen van de rechten van de Papoea's / schendingen van de rechten van
de mens.

Maar eigenblijk zou ik u die schendingen en misdaden niet voor behoeven te houden, want u bent
als ambassadeur van Indonesië natuurlijk heel goed op de hoogte van wat er op Papua gebeurd is
en wat er heden ten dage nog gebeurt en daarnaast weet u ook wel dat er al jaar en dag
jaarlijks rapportages worden gemaakt door mensenrechtenorganisaties zoals : Amnesty
International, Human Rights Watch, Cordaid, Justitia et Pax en vele andere nationale en
internationale mensenrechtenschendingenorganisaties. Echter die rapportages worden zowel door
de Indonesische overheid, als door de Nederlandse overheid, met een korreltje zout genomen en
terzijde gelegd.

Misdaden tegen de menselijkheid / erkende schendingen van de rechten van de mens:

Het overgrote deel van de onderstaande mensonterende misdaden is ook terug te vinden in
berichten van de UNHCR, van Amnesty International en Human Rights Watch.

Maar de Indonesische ambassadeur (lees ook de Indonesische regering) heeft ervaren dat de
Nederlandse overheden vanaf 1962 al die berichtgevingen met gesloten ogen ter kennisgeving
hebben aangenomen en terzijde heeft gelegd en kon gewoon doorgaan met de "STILLE GENOCIDE"
in Papua ‐ voormalig Nederlands Nieuw Guinea.

Men stelde plichtsgetrouw vragen aan de regering van de Republiek Indonesië als dat werd
gevraagd door de Tweede Kamer der Staten Generaal en die nam dan weer genoegen met de
nietszeggende antwoorden van de minister(s) van Buitenlandse Zaken uit die periode, met de
woorden: "we hebben overleg".

1966/1967
Bombardementen in het Arfakgebergte, vele Papoea's gewond, vermoord en/of vermist.

1967
Bombardementen op Ayamuru‐ en Terminabuan dorpen, vele Papoea's gewond, vermoord en/of
vermist.

1967
1.500 Papoea's vermoord uit Ayamuru‐, Terminabuan‐ en Enarotali dorpen.

1969
14.000 Papoea's verdreven, vermoord en/of vermist door bombardementen in de regio's Paniai en
Enarotali.

Tussen 1962 en 1969 zijn er bewijsbaar meer dan 30.000 Papua's vermoord door de Indonesische
militairen, (geheime) politie en geheime diensten.

1970/1971
13.000 Papoea's verdreven, vermoord en/of vermist ten zuiden van Jayapura in het grensgebied
met PNG (Papua New Guinea‐voormalig Australisch Nieuw Guinea).

1971
Na eerst onder dwang hun graf te moeten delven, zijn er in Biak 55 Papua's geëxecuteerd /
vermoord.

1975
41 Papoea's vermoord in Arwan‐ en Rumbin dorpen.

1975
MASSAGRAF ‐ 500 lijken van Papoea's ten zuiden van Jayapura.

1977
vele gewonden, doden en vermisten door/na bombardementen 1n/bij de omgeving van Akimuga,
het Freeport McMoran Mijngebied, van waaruit meer dan regelmatig op Amerikaans verzoek, de
Papoea's verdreven worden, zelfs door middel van bombardementen met NAPALM.

1977/1978
vele gewonden, doden en vermisten door/na bombardementen in de Baliem Vallei.

1978
6 niet meer identificeerbare Papua‐lijken gevonden in het Dosai‐district nabij Jayapura.

1978
5 OPM‐Papualeiders gevangen genomen en na zwaar mishandeld te zijn werden zij vermoord,
opengesneden en ik een kuil gedeponeerd.

125 Papoea's vermoord na bovengenoemd incident, omdat de Indonesische overheid hen
betichten OPM‐sympathisanten te zijn.

1978
14 mishandelde en doodgeschoten lijken van Papoea's gevonden ten westen van de luchthaven
Sentani in het district Jayapura.

1978
122 Papoea's (6 vrouwen en 116 mannen) gevangen genomen, aan handen en voeten gebonden, in
zakken gestopt en bij Merauke in zee gedumpt.

1979
12 Papoea's vermoord in Biak.

1981
10 Papoea's vermoord en 58 Papoea's na gevangenneming verdwenen tot op de dag van vandaag
uit de Paniai‐regio.

1984
Het Kabinet Lubbers 1 (1982‐1986) neemt de (voor de Papoea's mensonterende) beslissing met
betrekking op het Nederlanderschap van de voormalige koloniën:

Inwoners uit de voormalige Nederlandse koloniën kunnen, mits zij geboren zijn voor 1 januari
1984, aanspraak maken op de Nederlandse nationaliteit, alsmede hun later geboren kinderen en
kleinkinderen. "Dit geldt voor Suriname en de Caribische gebieden".

Dan staat er heel selectief bij aangegeven: "Dit geldt niet voor Nieuw‐Guinea"! ! ! ! !

1984
13.000 Papoea's vermoord door middel van NAPALM‐BOMBARDEMENTEN in de Centrale
Hooglanden.

1984/1985
400 Papoea's vermoord door aanvallen van de Marine, Luchtmacht en Grondtroepen in Nagarawa‐
en Ormi Kencil‐dorpen.

1984
2.500 Papoea's afgeslacht en vermoord in het Paniai‐district
115 Papoea's afgeslacht en vermoord in Iwandoga‐ en Kugapa dorpen.
10 Papoea's afgeslacht en vermoord in een Epomani‐dorp
15 Papoea's afgeslacht en vermoord in een Ikopo‐dorp
517 Papoea's afgeslacht en vermoord in een Monemane‐dorp.

Vele dorpen verder verwoest en/of afgebrand en de inwoners verder verjaagd.

1986/1987
34 Papoea's afgeslacht en vermoord in het Paniai‐district.

1998
100 Papoea's gemarteld en tenslotte in zee gedumpt en spoelen de lijken aan tot op 1000 km. van
Biak.

1999
Op verzoek van de toenmalige Tweede Kamer, wordt er met veel tegenzin door het

Kabinet Kok II (PvdA, VVD en D66) toestemmimg gegeven om nader onderzoek te
verrichten naar het handelen van de Nederlandse Regeringen in 1950 tot1961 met betrekking op
de overgang van Nederlands Nieuw‐Guinea naar de Republiek‐Indonesië.

Het verzoek is in 1999 verstrekt door de toenmalige Minister van
Buitenlandse Zaken Jozias van Aartsen (VVD) aan Professor Pieter Drooglever
van het NIOD en er is afgesproken dat het rond 2005 afgerond zou zijn.
2000
vele Papua doden na martelingen en moordpartijen in/nabij de gevangenis in Jayapura.

2003
vele dode, gewonde en vermiste Papoea's ten gevolge van militaire operaties in de omgeving van
Wamena, waar 25 Papua‐dorpen met de grond gelijkgemaakt zijn en de inwoners verjaagd.

2003

72 Papoea's vermoord ten gevolge van militaire zuiveringsacties in Kuyawaqi, waarbij 23 kerken, een
ziekenhuis, een kliniek en een school met de grond gelijk zijn gemaakt.

2003
20 Papoea's vermoord door leden van de Jemaah Islasmiah of Lasker Jihad, alsmede de vernieling
van 20 dorpen in het Hooggebergte.

2003
10 Papoea's vermoord door de TNI in Yaleka, op ca. 5 km. van Wamena.

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

2005
10.000 Papoea's verjaagd en opgejaagd door de BRIMOB (de Indonesische Geheime Dienst), vele
doden, gewonden en vermisten, dorpen vernietigd en tot de grond toe afgebrand.

2005 ! ! !
Professor Drooglever heeft zijn onderzoek naar het handelen van de Nederlandse Regeringen
in de jaren 1950‐1961 gereed en wil het aanbieden aan de Minister van Buitenlandse Zaken Ben
Bot (CDA). Het toeval wil dat de zijn vader Theo Bot (KVP) rond 1960 Staatssecretaris was voor
Nederlands Nieuw‐Guinea in het Kabinet de Quay. Het toeval wil ook dat The Bot de laatste
regeringsfunctionaris was die op, toen nog Nederlands Nieuw‐Guinea, gesprekken/contact had
met de Papoea's/de Raad van Papoea's.

Er waren door, ook het Kabinet de Quay, beloftes gedaan aan de Papoea's. Nederland zou hen
naar 1969 begeleiden, naast de begeleiding van de VN, op weg naar ZELFSTANDIGHEID, waarvoor
ze in 1969 zouden kunnen kiezen.

Vanuit die beloftes bood Staatssecretaris Theo Bot de Papoea's in december 1961, namens de
Nederlandse Regering, EEN NATIONALE VLAG EN EEN NATIONAAL VOLKSLIED AAN. Ook Theo Bot
wist al vooraf dat dat een grote farce/leugen was, want er was allang bekend dat Nederlands
Nieuw‐Guinea overgedragen zou worden aan de Republiek‐Indonesië.

Daar was geen Papua mee bekend en toen zij daar mee bekend raakten was dat een DONDERSLAG
BIJ HELDERE HEMEL. Die leugens kwamen vanuit de totale politiek in Nederland,

1951‐1952 Kabinet Drees II (PvdA, KVP, CHU, VVD)
1952‐1956 Kabinet Drees III (PvdA, KVP, ARP, CHU)
1956‐1958 Kabinet Drees IV ( PvdA, KVP, ARP, CHU)
1958‐1959 Kabinet Beel II

(KVP, ARP, CHU)

1959‐1963 Kabinet de Quay (KVP, ARP,CHU, VVD)

DUS EEN GROTE OVERHEERSING VAN ROOMS‐KATHOLIEK (KVP) EN CALVINISTISCH (ARP, CHU)
NEDERLAND MET AAN HUN ZIJDEN SOCIALISTISCH‐ (PvdA)‐ EN LIBERAAL NEDERLAND (VVD).

Ook wil ik hierbij aangeven dat Kerkelijk Nederland voor 100% achter de woorden stond dat de
Papoea's onder het Bestuur van de Republiek behoorden te komen, maar daar hebben ze recent,
51 jaar later hun excuses voor aangeboden.

Ook wil ik uit eigen ervaring aangeven dat er weinig tot geen dominee's en priesters of amdere
geestelijken die in de laatste 50 jaar in Papua en West‐Papua actief zijn geweest, zich hebben
uitgelaten hoe de Papoea's werden behandeld door de Indonesische Overheid.

Nee men predikte onderdanigheid aan de overheid, de Republiek-Indonesië.

In 1962 werden de inwoners van toen nog Nederlands Nieuw‐Guinea, door hun eigen Nederlandse
Regeringen in de (figuurlijke) Ravijnen van de Republiek‐Indonesië geworpen en dat tot en met
vandaag al ruim 600.000 Papoea's het leven heeft gekost en waarvan het overgrote deel nog
steeds in het bezit was en de overlevenden nog in het bezit is van NEDERLANDSE
GEBOORTEACTEN.

Het rapport Drooglever werd toe in 2005 in ontvangst genomen door Jozias van Aartsen (VVD),
de toenmalige fractievoorzitter voor de VVD in de Tweede Kamer.

Het verzoek voor dit onderzoek kwam vanuit de Tweede Kamer, dus men zou mogen verwachten
dat het onderzoek aan de Tweede Kamer zou worden overhandigd, maar ook dat is een mythe,
want door de Kabinetten Balkenende III en IV en de Kabinetten Rutte I, II en III is dit nog nooit
overhandigd aan de Tweede Kamer der Staten‐Generaal. De Liberale‐ (VVD), en Calvinistische

CDA) en Socialistische (PvdA) gevormde regeringen verstoppen hun smerige mensenrechten
schendende praktijken liever verstopt als GEHEIM DOCUMENT.

We zien dus de voorlopers van het CDA (KVP, CHU, ARP) van 1951 tot 1963, de PvdA van
1951 tot 1958 en de VVD van 1951 tot 1952 en van 1959 tot 1963. Een hele duidelijke
aanwezigheid van Calvinistisch-, Liberaal en Socialistisch- Nederland, net zo als vanaf de start
van de VOC en ook na Nederlands-Indië en de Dekolonisatieoorlog.

Ik beschik over een kopie van het rapport van Professor Drooglever "DAAD
VAN VRIJE KEUZE" en zijn kritiek over het handelen van de Nederlandse
Regeringen is niet mis.
Toen hij deze rapportage aan de Minister van Buitenlandse Zaken in 2005 zijn onderzoek wilde
overhandigen aan de toenmalige Minister van Buitenlands Zaken, Ben Bot, weigerde Ben Bot dit
onderzoek in ontvangst te nemen.

Het zal ongetwijfeld te maken hebben met de handelingen van zijn vader, de toenmalige
Staatssecretaris van Nederlands Nieuw‐Guinea, de laatste Nederlandse Regeringsfunctionaris die
contact had met de Papoea's.

ZOUDEN DE LEDEN VAN DE HUIDIGE TWEEDE KAMER OOK NIET EENS STAPPEN WILLEN NEMEN
OM DIE RAPPORTAGE VAN PROFESSOR DROOGLEVER BOVEV WATER TE KRIJGEN, DAT
ONDERZOEK IS GEDAAN DOOR DE TWEEDE KAMER TIJDENS HET KABINET KOK II IN 1998/1999!

2006
1.200 Papua‐studenten verjaagd en verdreven uit de omgeving van Abepura richting de grens met
PNG (voormalig Australisch Nieuw Guinea), richting de 30 vluchtelingenkampen met zo'n 12.000 ‐
15.000 Papua‐vluchtelingen en waarvan het grootste gedeelte erkend is als vluchteling, hetzij door
PNG, hetzij door de UNHCR.

2007
5.400 Papoea's verdreven uit de Jaimo Valley, door Indonesische militairen, vele doden, gewonden
en vermisten.

2010
vele duizenden Papoea's verdreven uit de omgeving van Mulia door de Indonesische militairen, vele
doden, gewonden en vermisten.

2011
(medio december)‐dus na de erkenning / Motie van het schenden van de rechten

van de mens door het Nederlandse Parlement. Waarna de heer Rosenthal, op een
meer dan afstandelijke manier beantwoorde vragen uit de Tweede Kamer der Staten‐Generaal
naast zich neer legde.

10.000 ‐ 20.000 Papua‐slachtoffers, 27 dorpen finaal van de kaart geveegd, vele
doden, gewonden en vermisten, ik noem u de namen van de dorpen:

1. MUYADEBE
2. KEGOMAKIDA
3. BOKOWA
4. UWAMINA
5. KUGIDATI
6. BADAUWO
7. OBAIKEBO
8. WOUBUTU
9. YAGIYO
10. GEKOO
11. TOKOU
12. BIBIDA
13. ODIYAI
14. PAPATO
15. TIMIDA
16. KOPO
17. UWIBUTU
18. MADI
19. IPAKIYE
20. NUNUBADO
21. AWABUTU
22. KOGEKOTU
23. BOBAIGO
24. IYAITAKA
25. TOPUTO
26. AIKAI
27. PUTEYATO

MEDE‐UITGEVOERD DOOR DE ANTI‐TERREUREENHEID "DENSUS 88", een door de

AMERIKANEN voor de Indonesische overheid getrainde ANTI‐
TERREUREENHEID ! ! !

En alsof dat nog niet genoeg was, werd de Papua‐bevolking ook nog eens "ALS VEE" uit de
volgende 130 dorpen OPGEJAAGD en VERDREVEN ! ! ! (ik noem u de 130 dorpen)

1. DAGOUTO
2. KOPABUTU
3. OBAIYOWETA
4. TOUWOMUTI
5. ODIMAA
6. KUBAYAI
7. JIKAWAPA
8. BUBUGIWO
9. DEI
10. DUKUBUTU
11. TAMUGAUWO
12. DEBA
13. KAIDOUTADI
14. OBAIPUGAIDA
15. EKAUWIYA
16. KAGAMA
17. WAIGEI
18. DOKUKIYAIDA
19. OKONOBAIDA
20. EYAGITAIDA
21. TEGIYE
22. BAGUWO
23. GEITAPA
24. NAKUWAGO
25. POGEIDIMI
26. ITEUWO
27. KOPABAIDA
28. KENEGEI
29. KENEPUGI
30. KOGAKADAGI
31. DEBABOMAIDA

32. TEGOUGI
33. IYOBADO
34. MUYABADO
35. WEGOU
36. DINUBUT
37. AYAGOGEI
38. MOMABAIDA
39. WAIMAIDA
40. PUGAITAPUDA
41. WOPAKAGOUTO
42. DUWAIDIDE
43. WATIMATO
44. KUGAIMAPA
45. ETOGEI
46. DIYAGEPUGI
47. WAUKA
48. WAGIBUTU
49. UTOUPAGOUDA
50. BAMAIDA
51. TOGOGEI
52. GANIYAKATO
53. KEGOWOUTO
54. KOTEMOMO
55. DAUWAGU
56. PUTAGUGI
57. ONAGEKAA
58. IBOUWAGU
59. EPOGOUMUTI
60. KATUWOBAIDA
61. AKOUBAIDA
62. DANETAKAIDA
63. DETAI
64. YUMAUWO
65. UWAGI

66. TAGIPIGE
67. MAKADIMI
68. BOGOBAIDA
69. NAMUTADI
70. NAWIPAUGO
71. BEBIYAGA
72. TUKA
73. IPOUWO
74. ABATADI
75. KOBEBAIDA
76. KOBEKATAIDA
77. YAGAPA
78. WETAMUTI
79. KOGADA
80. EMAIDIMADA
81. EMAI
82. TAGIYA
83. DEBAIYE
84. TUGUWAI
85. KAGOKOTU
86. WIDIMEIDA
87. BUMABADO
88. OGEIDA
89. BUMAIDA
90. PAGIMOUTADI
91. DETA
92. YONAIBUTU
93. BIYAMOMA
94. KOMOUBUTU
95. DOGIYO
96. PAGIMOMAKIDA
97. AYAIGO
98. DUWAGIKOTU
99. KAGUPAGU

100. TOGOWA
101. WODEBAPUGI
102. KEBO
103. MANATAIDAGI
104. KOBEYUWONOTAIDA
105. UKADEYA
106. GIYAIMANI
107. IYEIMOMA
108. POUGO
109. PAIYOGEI
110. KEDEGE
111. YAGAI
112. DETOUWO
113. DEYATEI
114. KOTOPO‐OBANO
115. MUYE
116. MOGOYA
117. DIMIYA
118. EPOUTO
119. PODIDA
120. YAWEI
121. WATAI
122. KENIYAPA
123. PUGOBADO
124. KAGAMADE
125. TOUYETADI
126. WAIDIDE
127. PAGUBUTU
128. KOPAI
129. WOOGE
130. DUMA DAMA, enz., enz., enz.

Dan zou ik u ook nog willen wijzen op de Papua‐vluchtelingen die al vanaf 1979 in Papua New
Guinea (het voormalige Australische Nieuw‐Guinea) verblijven, ca. 15.000 ‐ 20.000 in erbarmelijke

omstandigheden. Nu kunt u zeggen, dat dat hun eigen verantwoording is, maar ziende naar alle
moordpartijen die hebben plaatsgevonden in Papua vanaf 1962 en die in februari 2021 nog
plaatsvinden, kunt u zich voorstellen dat IEDERE PAPUA WEGVLUCHT VOOR DE STILLE

GENOCIDE die de Republiek Indonesië over hen uitstort.
Die bovenstaande schendingen van de rechten van de mens/of eigenlijk misdaden tegen de
menselijkheid, hebben tot dusverre aan meer dan 600.000 Papoea's het leven gekost ! ! !

EN DE WERELD ZWEEG, WAARBIJ AANGETEKEND DIENT TE WORDEN DAT, DE
GROOTSTE ZWIJGERS, ZIJN DE NEDERLANDSE OVERHEDEN VANAF 1962 TOT
EN MET HEDEN:

MAAR ZIJ HADDEN / HEBBEN HUN GEWETEN DICHTGESCHROEID ! !
!
Hier noem ik u de namen van de van de (UNHCR)‐vluchtelingenkampen op het grondgebied van
Papua New Guinea (PNG), voormalig Australisch Nieuw Guinea.

DE VLUCHTELINGENKAMPEN IN HET GRENSGEBIED INDONESIË ‐ PAPUA NEW GUINEA (voormalig
Australisch Nieuw‐Guinea)

1. MARENTIKI
2. EVENKATOP
3. SEVEN COR
4. FINALBIN
5. TINQUI
6. DIGO
7. KUNKIM
8. KATAWIM
9. KAIKOK
10. KUIU
11. MEMEYOP
12. MAPNIAM

EN DAN DE VLUCHTELINGENKAMPEN DIE VERDER VAN DE GRENS VAN INDONESIË in PNG LIGGEN,
VERWIJDERD ZIJN:

13. KUNGIM
14. WISKEY
15. TRAKBITS
16. YOGI
17. WAMENA
18. ATKAMBA‐3
19. ATKAMBA‐2
20. ATKAMBA‐1
21. WARASTONE
22. BLACKWARE
23. NIOGAMBAN
24. DOME‐1
25. DOME‐2
26. KOMOKPIN
27. EAST AWIN.

Tenslotte heeft de EU ook normen en waarden als het gaat om het schenden van de rechten van de
mens en inzake misdaden tegen de menselijkheid, echter er zijn ook een behoorlijk aantal landen die
bilaterale contacten hebben met de Republiek Indonesië, ook de EU bilaterale contacten met de
Republiek‐Indonesië.

Voor Nederland zijn er de ABN‐AMRO, FORTIS en de ING, die contracten hebben met Indonesië en
die contracten omvatten honderden miljoenen euro's tot vele miljarden inzake het Freeport‐
mijnbouwgebied in Papua.

Mensenrechtenschendingen, moordpartijen en misdaden tegen de menselijkheid tellen dan niet, ook
niet voor de Nederlandse overheid en van vele ander landen en de multinationals, nee geld gaat
voor het leven.

Mevrouw de ambassadeur, u bent de vertegenwoordiger van de Republiek Indonesië, een natie
die volgens de Tweede Kamer der Staten Generaal de mensenrechten in Papua en de Molukken
repressief en agressief heeft geschonden in het verleden en nog steeds schendt.

Velen van de 400.000 ‐ 500.000 doden in Papua waren in het bezit van een officiële Nederlandse
geboorteacte, al hadden / hebben die door het achterbakse wegwerken van de inwoners van
voormalig Nederlands Oost Indië door de Nederlandse overheid alleen maar theoretische waarde.

De Nederlandse Tweede Kamer heeft deze 2 moties (2011 en 2012) met
Algemene Stemmen aangenomen en de Nederlandse Minister‐President
Rutte heeft er niets mee gedaan.
In die periode stond het aantal vermoordde Papoea's op 400.000/500.000.
Maar nu in 2021, 9 jaar verder, is het aantal vermoordde Papoea's door de
Republiek-Indonesië al gestegen naar ruim 600.000 doden.

En doet de Nederlandse Regering er iets aan ? NEE, NEE, NEE ! ! ! ! !
Velen van de nu nog levenden, die geboren zijn voor 1962, zijn ook nog in het bezit van zo'n
Nederlandse geboorteakte, en ook al zijn het theoretische Nederlandse geboortebewijzen, de
Republiek Indonesië maakt zich schuldig aan het VERMOORDEN van mensen die aantoonbaar
kunnen maken dat ze eigenlijk officieel NEDERLANDERS zijn.

Want op papier hebben ze daarmee de Nederlandse nationaliteit en als ik dat doortrek op
de wetten, die vanaf 1892 zijn gemaakt voor Nederlands West Indië, hebben hun kinderen en
kleinkinderen het recht om de Nederlandse nationaliteit te dragen.

Misschien zegt u nu :

dat moet u maar met uw overheid regelen !

Ik geef u het volgende antwoord.

Geachte mevrouw Marsudi,

U maakt deel uit van een overheid (de Republiek Indonesië) die
overeenkomstig een motie, die met ALGEMENE STEMMEN is aangenomen
door het NEDERLANDSE PARLEMENT, de rechten van de mens in PAPUA, de
MOLUKKEN, en inzake de christenen, repressief en agressief heeft
geschonden en nog steeds schendt.

U bent onschendbaar in uw Ambassadepaleis, maar u maakt wel deel ,uit van
die overheid die MENSENRECHTENSCHENDINGEN UITVOERT EN WAARBIJ
VANAF CA. 1965 AL:

CA. 2.500.000 tot 3.000.000 INWONERS ZIJN VERMOORD IN DE
REPUBLIEK‐INDONESIË OP OOST‐TIMOR, JAVA, DE MOLUKKEN,
VOORMALIG NEDERLANDS NIEUW‐GUINEA EN ANDERE EILANDEN.
EN VOOR DE NEDERLANDSE REGERING EN TWEEDE KAMER:
MAAR OOK, OP OOST‐TIMOR NA, DAT BIJ DE IN DE REPUBLIEK‐
INDONESIË VERMOORDDEN:
HONDERDDUIZENDEN TOT MEER DAN 1.000.000 MENSEN ZIJN
VERMOORD DIE IN HET BEZIT WAREN VAN EEN GEBOORTEACTE
VAN NEDERLANDS‐INDIË OF NEDERLANDS NIEUW‐GUINEA.
DUS GELIJKWAARDIG AAN UW EN MIJN NEDERLANDSE
GEBOORTEACTE! ! !
Alvorens u de Dekolonisatieoorlog voor te houden, geef ik nog enkele korte situatie weer vanaf de
start van de VOC. Ik heb u het bewijs laten lezen dat Nederland onrechtmatig bezit heeft genomen
van de eilandengroep die nu de Republiek‐Indonesië heet.

De onmenselijke start van de VOC was een GENOCIDE op een gedeelte van de Molukken. Eén van
de grootste Banda‐eilanden was de verovering van een eiland van ca. 16.000 eilandbewoners. Zij
verdedigden zich tegen het VOC‐leger. In het begin verloren ca. 45 leden van het VOC‐leger het
leven. Jan Pieterszoon Coen nam gelijk wraak omdat de Bandanese eilandbewoners zich niet
wilden onderwerpen, daarbij verloren 15.000 eilanders het leven en de 1.000 overlevenden
werden getransporteerd naar Batavia en als slaaf verkocht.

In de volgende jaren zijn op die manier tot het einde van de VOC rond het jaar 1800, vele
honderdduizenden eilandbewoners en slaven door het VOC‐leger om het leven gebracht om zoveel
mogelijk eilanden in handen te krijgen. In die periode moesten eilandbewoners de opbrengst van
20% van hun landerijen afstaan aan de VOC. Als daar geen gehoor aan werd gegeven, werden alle
landbouwopbrengsten afhandig gemaakt en werden de landerijen zo vernietigd dat men de eerste
jaren totaal geen opbrengsten zouden opleveren.

Het totaal van de vermoordde eilandbewoners en slaven in de VOC‐periode is ca. 1.500.000 (1 1/2
miljoen) doden vermoord door het Nederlandse‐VOC Leger, totdat de eilandengroep overging (ca.
1800) in Nederlands‐India en naam die iets later werd gewijzigd in Nederlands‐Indië. Maar waren
de eilandbewoners verlost van de ONMENSELIJKE MOORDPARTIJEN? Nee die gingen gewoon door,
maar nu door het Nederland‐Indische Leger. De Atjeh‐oorlog begon in de loop van de jaren werden
door het Nederlands‐Indische Leger 200.000 tot 300.000 eilandbewoners op Java van het leven
beroofd.

Eind 1800 / begin 1900 kreeg van Heutsz de opdracht op Java op orde te brengen, één van zijn
adjudanten was Hendrik Colijn (ARP), in die opvolgende jaren werden er meer dan 250.000
Javanen vermoord/afgeschoten waarbij Hendrik Colijn ook bij betrokken was zoals hij later bekend
heeft. Diezelfde Hendrik Colijn (ARP) zat later, in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog als
Minister‐President in 5 Kabinetten. Dus een oorlogsmisdadiger als Nederlandse Minister‐President.
Hij was ook de aanjager voor het Concentratiekamp in Boven‐Digoel, op Nederlands Nieuw‐
Guinea, waar duizenden eilandbewoners/Indonesiërs jarenlang op zijn geborgen.

Zelfs de Militairen van het Nederlandse Leger en de Bewakers begrepen toen niet waarom de die
vele gevangenen in Boven‐Digoel concentratiekamp gevangen werden gehouden, want het
overgrote deel van de gevangenen waren Indonesische Burgers die op een normale manier onder
de heerschappij van de Nederlanders weg wilden komen.

Ook in de periode Nederlands‐Indië zoals de periode VOC, zijn er ca. 1.500.000 (1 1/2 miljoen)
vermoord door het Nederland‐Indische Leger. Dus op de eilandengroep Indonesië zijn er na het
ONRECHTMATIG in bezit nemen, tijdens de VOC‐periode en de periode Nederlands‐Indië ca.
3.000.000 (3 miljoen) eilandbewoners vermoord, door het VOC‐Leger en het Nederlandse Leger! ! !
!!

Dan begint in 1942 de bezetting van Indonesië door Japan, die duurde tot 15 augustus 1945. Het
overgrote deel van de Indonesiërs had een goede band met de Japanners, want zij zagen eindelijk
de opening dat zij de ONRECHTMATIGE BEZETTING VAN NEDERLAND van zich af zouden kunnen
schudden, een situatie waar zij door de Atjeh‐oorlog en de latere oorlog op Java ook al mee bezig
waren.

KOLONIE‐WINGEWEST, er zijn veel landen die dezelfde handelingen zoals Nederland heeft
uitgevoerd.

DE FINANCIËLE OPBRENGST UIT DE KOLONIES, WAS NOODZAKELIJK VOOR DE NEDERLANDSE
STAATSKAS.

AAN HET EINDE VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG OP DE RAND VAN EEN FAILLISSEMENT.

DE INDONESIËRS RIEPEN OP 17 AUGUSTUS 1945, DE REPUBLIEK‐INDONESIË UIT! ! ! ! !

NEDERLAND HAD HEN 350 JAAR ALS SLAVEN BEHANDELD OM VEEL GELD BINNEN TE HALEN! ! ! ! !

Dan wil ik u nu willen meenemen naar de Nederlandse Oorlogsmisdaden in
de Dekolonisatieoorlog van 1945-1949.
Om u te proberen duidelijk te maken dat Minister‐Rutte, al vanaf die moties in de Tweede Kaer in
2011 en 2012 alles heeft gedaan om die situaties van de Moties in de Tweede Kamer met
betrekking op de Mensenrechtenschendingen door de Republiek‐Indonesië niet te behoeven op te
pakken, ga ik daar eerst op in.

De heer Rutte beseft drommels goed dat, als hij de Republiek‐Indonesië zou aanspreken over de
Mensenrechtenschendingen, vanaf ca. 1962, die er als volgt uit zien:

De GENOCIDE in Papua en West-Papua (meer dan 600.000 vermoordde Papoe's)
In Oost-Timor, ca. 200.000 slachtoffers,
Op Java ca. 200.000 slachtoffers,
Op de Molukken ca. 500.000 tot 1.000.000 slachtoffers en op andere eilanden binnen de
Republiek-Indonesië,

De heer Rutte beseft drommels goed dat als hij de Republiek‐Indonesië zou aanspreken op de
bovengenoemde Mensenrechtenschendingen:

Zijn periode als Minister‐President met onmiddelijke ingang
stopt! ! !
DEZE MINISTER‐PRESIDENT LAAT DE GENOCIDE OVER DE PAPOEA'S LIEVER DOORGAAN.

WANT DAN ZOU HIJ VOORLOPIG ZIJN GANG KUNNEN GAAN ALS MINISTER‐PRESIDENT, OCH,

ZAL HIJ ZEGGEN, ER ZIJN TOCH MAAR 100.000 MENSEN/PAPOEA'S VERMOORD OP
VOORMALIG NEDERLANDS NIEUW‐GUINEA. DUS IK VIND HET VERSTOPPEN ACHTER HET
ONDERZOEK OVER DE DEKOLONISATIEOORLOG BELANGRIJKER. DAT ONDERZOEK IS EIND 2021
KLAAR.

DE DODE PAPOEA'S LOPEN NIET WEG.

We praten al over meer dan 2.000.000 mensen die in de RepubliekIndonesië zijn vermoord vanaf 1962, eerst op Papua en West/Papua en
vanaf 1975 ook op Java en op de Molukken
Deze zijn door het eigen Indonesische Leger uitgevoerd, waarvoor/waarover de Nederlandse
Tweede Kamer 2 Moties heeft ingediend over de Mensenrechtenschendingen, die met
ALGEMENE STEMMEN zijn aangenomen in 2011 en 2011 en

de Nederlandse

Minister-President Rutte:
"LOOPT DAAR AL 10 JAAR, MET EEN HELE GROTE
BOOG OMHEEN"! ! ! ! !
MAAR DAN DE MENSENRECHTENSCHENDINGEN DIE ZIJN UITGEVOERD DOOR
HET VOC-LEGER EN HET NEDERLANDSE LEGER, WE HEBBEB HET DAN OVER
3.000.000 (3 miljoen) vermoordde Indonesiërs en dat begon met 15.000 vermoordde bewoners op
één van de Banda-eilanden.

Het vermoordden door de VOC en Nederlands-Indië schoof als een bloeddoorlopen mistbank
over de bijna volledige eilandengroep, eerst grote delen van de Molukken, dan Java en ook
Celebes (nu Sulawesi) en andere eilanden.

Nederland heeft in al die jaren dat men ONRECHMATIG INDONESIË in bezit had genomen
ca. 3.000.000 eilandbewoners (gezinnen, vaders, moeders en kinderen) vermoord

Er schiet me plotseling de woorden van voormalig Premier Balkenende
(CDA) te binnen.
"IK BEN TROTS OP ONZE VOC-MENTALITEIT"! ! MOORDEN,
ROVEN EN IN BEZIT NEMEN! !
WE KUNNEN HEM HOREN ZEGGEN:
"HEB IN 8 JAAR ALS MINISTER‐PRESIDENT RUIM € 1.000.000 VOC‐DUITEN
ONTVANGEN!
We belanden in 1942, Nederland wordt al 2 jaar overheerst door de Duitsers en dan komen de
Japanners hun intrede doen in Nederlands‐Indië, een periode die duurt tot 15 augustus 1945.

Nederland is al 3 maanden vrij. Nederland staat op de rand van een faillissement en is al meerdere
maanden bezig om hun bezit in Zuid Oost‐Azië weer op te pakken.

Maar dan roept op 17 augustus 1945 terecht de Republiek‐Indonesië uit. Nederland heeft de
Republiek‐Indonesië op dat moment ca, 350 jaar in bezit genomen middels de VOC in 1602 dat
begin 1800 in naam overging naar Nederlands‐Indië en van 1600 tot 1945 zijn er door de VOC en
het Konikrik der Nederlanden ca. 3.000.000 eilandbewoners vermoord.

In de jaren Nederlands‐Indië zijn er diverse pogingen uitgevoerd door de eilandbewoners (DE
RECHTMATIGE BEZITTERS) om het Nederlandse juk van moord en diefstal door Nederland van zich
af te gooien en dat heeft de eilandbewoners vele honderdduizenden doden gekost. Met hulp van
Japan werd er vanaf 1945 een goede verdediging opgebpuwd om de Nederlandse Militairen te
weerstaan, maar het werd zichbaar dat de Nederlanders met hun Oorlogsmisdaden vanaf
1945/1946 tot 1949 toch nog 200.000 eilandbewoners vermoord heeft om het voormalige
Nederlands‐Indië proberen te veroveren.

In het begin heb ik u aangegeven dat de VOC, de Hoge Heren Zeventien en de Generale Staten hen
in 1602 opdracht toestemming/de opdracht gaven om de eilandengroep te veroveren, dus de 1e
onrechtmatige in bezitneming door Nederland van de Eilandengroep Indonesië, dat ca. 345 jaar
standhield met als resultaat 3.000.000 vermoordde eilandbewoners.

Dan geven de Ministers Beel en Willem Drees een zogenaamde Geheime Opdracht aan het
Nederlandse Leger, waarin staat aangegeven dat zij voormalig Nederlands‐Indië dienen te
HEROVEREN.

DUS NA DE EERSTE ONRECHTMATIGE IN BEZITNEMING in 1602, GAAT

NEDERLAND OVER NAAR DE 2E (OOK ONRECHTMATIGE) IN
BEZITNEMING, van 1946 tot 1949.
Ik beschik over een kopie van deze Geheime Opdracht van de Ministers Beel en Willem Drees. Op
deze Opdracht staat aangegeven dat de GEHEIM DIENT TE BLIJVEN,

Ook wil ik kenbaar maken dat met betrekking op de onderstaande gegevens over o.a. de
Nederlandse Oorlogsmisdaden meer dan goede contacten heb opgebouwd met:

Een inwoner van Rawaghede (nu heet die kampong Balonsari) die op 7 jarige leeftijd in 1947 heeft
ervaren/gezien dat zijn vader met 430 andere mannelijke bewoners door de Nederlandse Militairen
zijn afgemaakt. Vrouwen en jonge meisjes op beestachtige manieren zijn verkracht en verwond. Hij
woont nu al meerdere jaren in Nederland om die moordpartijen en martelingen te verwerken. Daar
blijven wonen heeft hij ongeveer 50 jaar volgehouden.

Majoor Fons Wijnen was de leidinggevende van de Nederlandse militairen die de massamoorden
op Rawaghede uitvoerden, er is na die Oorlogsmisdaden besloten door de Militaire Leidinggevenden
deze Misdaden niet bekend te maken.

Een andere getuige komt van voormalig Nederlands Nieuw‐Guinea en was één van de 1025
kiesmannen die onder grote druk vanuit de Indonesische Overheid moedten kiezen, kiezen voor aan
sluiting bij de Republiek‐Indonesië of de dood.

Verder heb ik la jaren lang vele contacten met Molukkers en andere inwoners van Java.

Twee inwoners van Zuid‐Celebes (nu Sulawesi), die nadat Westerling en zijn mannen ook
Oorlogsmisdaden hadden begaan op Java, door de Nederlandse Legerleiding overgeplaatst werd
naar Zuid‐Celebes, hebben meerder Moordpartijen, Oorlogsmisdaden van Kapitein Westerling en
zijn mannen nog net niet aan de lijve ondervonden, maar wel van heel dicht meegemaakt/ervaren.

Zij wonen sinds 1980 in Nederland met hun gezinnen, kinderen en kleinkinderen, maar hun levens
zijn emotioneel getekend door wat de Nederlandse Militairen daar als beesten hebben uitgevoerd.

Ik laat u een gedeeltelijke brief lezen van een onderzoeker op Zuid‐Celebes die vrij snel na deze
Oorlogsmisdaden onderzoeken heeft uitgevoerd.

Aanhef:

TOPGEHEIM

Aan kapitein ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ MID
Kamp ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
West ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Zuid‐Celebes ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐1947

Kapitein!

In de afgelopen maanden heb ik, conform uw opdracht, een onderzoek ingesteld naar de manier
waarop het Depot Speciale Troepen (DST)de rust herstelde in het opstandige deel van Zuid‐Celebes.
Uw belangrijkste vraag was of er oorlogsmisdaden zijn gepleegd en zo ja, in welke mate dat is

gebeurd.

Onder oorlogsmisdaden vallen alle daden die in de Tribunalen van Neurenberg en Tokio als zodanig
zijn genoemd, zoals standrechtelijke executies, marteling van burgers en krijgsgevangenen met het
doel informatie te ontlokken, verkrachting van vrouwen en meisjes, brandstichting van woningen
en vernieling van eigendommen.

Dat alles heeft in Zuid‐Celebes plaatsgevonden en het antwoord op de eerste vraag luidt dan ook
volmondig:

JA, het DST onder leiding van kapitein R. Westerling heeft zich schuldig gemaakt aan

moord, verkrachting, mishandeling, plundering en brandstichting.

Niet incidenteel, maar structureel en wel in zodanige mate dat het in een oorlogstribunaal vrijwel
zeker zal leiieden tot een veroordelong van de daders.

Er volgen over dit rapport nog tientallen pagina's, maar dier ga ik hier niet maar zo weergeven.

Afz, Sgt. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐

Zoals al wel bekend zal zijn heeft de voormalige Minister‐President Willem Drees kapitein Westerling
helpen ontsnappen uit de Republiek‐Indonesië omdat President Soekarno naar hem op zoek was
voor het plegen van vele duizenden Oorlogsmisdaden met zijn DST op o.a. Java en Celebes. Ook was
al bekend dat vele van de door het Nederlandse Leger uitgevoerde Oorlogsmisdaden door de
Nederlandse Overheid en de Hoge Militairen zijn weggepoetst of verstopt in Regeringsdoofpotten

En reken maar dat deze Minister‐President Rutte goed op de hoogte is wat er door Nederlandse
Legers is uitgevoerd.

Na de Tweede Wereldoorlog zaten er 3 oorlogsmisdadigers in de Koepel van Breda, ze waren ter
dood veroordeeld, maar door de gewetensbezwaren van Koningin Juliana werd de doodstraf
omgezet in levens lange gevangenisstraf. Na 20 jaar werd hen vrijheid gegeven op basis van leeftijd
en ziekte.

Dat is ook Nederland, Oorlogsmisdadigers die in Nederland te keer zijn gegaan krijgen de doodstarf
of levenslang, maar Nederlandse Oosrlogsmisdadigers die in het Nederlandse Leger Oorlogsmisdaden
hebben gepleegd worden nog met hulp van de Regering geholpen om te ontsnappen en dan kunnen
ze vrij in Nederland rondlopen, zo kunnen ze niet gevangen gezet worden in het land waar ze die
oorlogsmisdaden begaan en komt de Nederlandse Regering niet in de problemen.

Er zijn in die omgeving zo'n 12.000 tot 13.000 bewoners vermoord met verder de bovengenoemde
uitspattingen. In de andere gegevens staat aangegeven dat er totaal in die periode zo'n 30.000 tot
35.000 inwoners door de DST troepen van kapitein Westerling dezelfde behandelingen moesten
ondergaan als de bovengenoemde,

Ik beschik over enkele honderden documenten en zogenaamde geheime documenten waar
verschrikkelijke en mensenrechten schendende misdaden in vermeld staan. De reden dat ik deze
situaties niet in de openbaarheid kan/wil brengen is het feit dat Minister‐President zich sinds 2012
verstopt achter een onderzoek over de Dekolonisatieoorlog door het NIOD, het NIMH en het KITLV.

Minister‐President Rutte en Minister Slob hebben beiden ook Geschiedenis gestudeerd en weten
drommels goed welke smerige streken de Nederlanders vanaf het jaar 1602 tot 1962 hebben
uitgevoerd, tot aan de Genocide die door de Republiek‐Indonesië wordt uitgevoerd op voormalig
Nederlands Nieuw‐Guinea.

De Tweede Kamer heeft in 2011 en 2012 in twee Moties met Algemene Stemmen uitgesproken dat
de Republiek‐Indonesië Mensenrechtenschendingen uitvoert, maar de Minister‐President weigert de
Republiek‐Indonesië aan te spreken ondanks het feit dat dat vanuit de hele Tweede Kamer wordt
verzocht. Het heeft ook te maken met de ruim 600.000 Papoea's die sinds 1962 tot op de dag van
vandaag zijn vermoord door Indonesië.

De minister‐President heeft dus een Dekolonisatieoorlogonderzoek op gang gebracht, zodat hij de
Mensenrechtenschendingen en het contact met de Republiek‐Indonesië over 2 termijnen voor de
Tweede Kamerverkiezingen vooruit kon schuiven.

Daarnaast is het Onderzoek dat nu door het NIOD, het NIMH en het KITLV wordt uitgevoerd is niet
rechtsgeldig, want een natie (in dit geval Nederland) die Oorlogsmisdaden heeft uitgevoerd kan/mag
dat wettelijk niet uitvoeren.

In 1969 sprak de toenmalige Minister‐President de Jong uit dat Nederland zich in de
Dekolonisatieoorlog correct had gedragen. De Nederlandse Regeringen hebben heel veel in de
doofpotten gestopt.

Twee jaar geleden heeft het Hoog Gerechtshof bepaald dat de Nederlandse Oorlogsmisdaden niet
verjaren, daar gaat Rutte niet tegen in beroep, want dan weet hij dat de Nederlandse
Oorlogsmisdaden door de Republiek‐Indonesië over Nederland worden uitgestort.

Als u dit hebt gelezen heeft u de vele Calvinistische‐ en Liberale Mensenrechtenschendingen in de
Nederlandse Kolonies hebben uitgevoerd (VOC/Nederlands‐Indie/Suriname, bijna 2 miljoen slaven
(VOC en WIC) en in ieder geval 3.000.000 Oorlogsmisdaden.

Daarnaast heeft u meerdere leugenachtige en mensenrechtenschendingen vanuit de VVD en het CDA
gezien die zelfs vele tienduizenden Nederlanders in hun doen en laten en hun gezinsleven finaal
kapot hebben gemaakt en dan willen die bewinslieden van Leugens en Bedrog (VVD en CDA) straks
gewoon weer gekozen zullen worden. De huidige Minister‐President M. OpRo/utte(n) loopt hier wel
voorop.

De Minister‐President mag kiezen uit 2 namen:

1.Het Ministerie van Bestuurlijke Onkunde

2 Het Ministerie van Leugens en Bedrog

Als ik dit zo nalees dan is het onberijpbaar dat er kiezers zijn die op hem stemmen.

Dat zullen met aan zekerheid grenzende waarschijlijkheid, de laatste "HOGE HEREN" van
"DE VOC" zijn ! ! ! ! !

Hoogachtend,

Woonplaats: Zwolle

Juridisch‐ en Maatschappelijk Adviseur
Historisch Onderzoeker naar de Nederlandse Geschiedenismisdaden

email: onderstesteen@hotmail.com

