Verzonden aan de Minister-President, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Ambassadeur van
de Republiek Indonesië in Nederland.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan:
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Maxima.
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag
Aangetekend verzonden op 21 febr, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte President Joko Widodo, President van de Republiek Indonesië.
Geachte mevr. Retno L. P. Marsudi, Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek
Indonesië.
Geachte heer I Gusti I Agung Wesaka Puja, Ambassadeur van de Republiek Indonesië in
Nederland.

Geachte bestuurders van de Republiek Indonesië, als u onderstaande weergave van de
mensenrechtenschendingen en misdaden tegen de menselijkheid leest, die hebben
plaatsgevonden op de eilandengroep, die sinds 1950 de Republiek Indonesië heet, zult u
ongetwijfeld bij bekende situaties herkennen.
In werkelijkheid zijn er natuurlijk vele malen meer misdaden uitgevoerd door Nederlandse
militairen onder de hoed van 350 jaar Nederlandse Regeringen. Er zijn miljoenen mensen
om het leven gebracht, wat grotendeels door de Nederlandse Regeringen naar de eigen
burgers wordt ontkend.
De Nederlandse Regeringen lopen met grote bogen om deze misdaden heen en hebben
alleen maar "belangstelling voor handel" met de Republiek Indonesië en dat voor het
Koninkrijk der Nederlanden ook de poort voor de handel met Zuid- Oost-Azië is.
Ik noem u de periode 1947-1949, waar de Nederlandse militairen in opdracht van de
toenmalige Minister-President Willem Drees, 150.000 - 200.000 inwoners van de
Republiek Indonesië van het leven hebben beroofd, ik noem u ook Atjeh, verdeeld over
verschillende periodes, honderdduizenden mensen vermoord, waarvan er velen in het
bezit waren van een geboorteakte van Nederlands-Indië, dus de basis voor de Nederlandse
nationaliteit.

Maar ook zult u geconfronteerd worden met mensenrechtenschendingen van de
Republiek Indonesië zelf, ook de Republiek Indonesië heeft in Atjeh, op Kalimantan en op
de Molukken 500.000 - 1 miljoen mensen vermoord, dus inwoners die nu/toen onder de
verantwoording vallen van uw Regering.
Daarnaast is het genoegzaam bekend dat de Republiek Indonesië op Papua en WestPapoea (voormalig Nederlands Nieuw-Guinea) een Genocide uitvoert die al meer dan
500.000 Papoea's het leven heeft gekost.
Wereldhulpverleningsorganisaties, de VN, de Verenigde Staten (50 Congresleden in de
periode Obama - in 2010), de Tweede kamer van het Koninkrijk der Nederlanden en vele
andere landen die hebben weergegeven dat de Republiek Indonesië de mensenrechten
schendt en misdaden laat uitvoeren.
De Nederlandse Regeringen zullen durven geen passende maatregelen durven te nemen
tegen de Republiek Indonesië, want zij hebben samen met de Republiek Indonesië in 1949
alle MISDADEN onder de tafel geveegd, zodat de wereld zowel tegen het Koninkrijk der
Nederlanden als tegen de Republiek Indonesië geen aanklacht zouden kunnen indienen
voor het plegen van OORLOGSMISDADEN.
Helaas voor het Koninkrijk der Nederlanden en voor de Republiek Indonesië zijn die
mogelijkheden er nog wel, ik zal ze in ieder geval van heel veel (mis)activiteiten voorzien
die zijn uitgevoerd zowel door het Koninkrijk der Nederlanden als de Republiek Indonesië.
Waarom geeft u niet de mogelijkheid aan onze Koning en Koningin om ook een bezoek aan
Papua en West-Papua te brengen. De koningin is namens de VN heel actief met
werkzaamheden in landen of gedeelten van landen waar het niet goed gaat met de
bevolking.
Er zijn meer dan genoeg rapporten van Wereldgezondheidsorganisaties waarin heel
duidelijk staat aangegeven hoe slecht de levenssituatie daar is door (mis)handelen van de
overheid van de Republiek Indonesië.
De Nederlandse Overheid heeft in 2017 middels het NIOD, onder de noemer
"Onafhankelijkheid,dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië van 1945-1950 een
onderzoek opgestart". In dat rapport zal echt niet aangegeven dat Nederland in die
periode oorlogsmisdaden heeft verricht.
De Republiek Indonesië weet wel beter wat Nederland heeft uitgevoerd.
Ik noem u de naam WESTERLING en dan weet u al dat hij in die periode ca. 40.000
Eilandbewoners heeft vermoord ! Deze oorlogsmisdadiger is onder de hoede van MinisterPresident Willem Drees naar Nederland gesmokkeld en heeft in Nederland nog ca. 25 jaar
vrij kunnen doen en laten wat hij wilde.
Verder denk ik dat u in de onderstaande weergave genoeg herkent over wat door de
Nederlanders is uitgevoerd.

Verder mag u weten, dat dit hele gebeuren ook zal worden gepresenteerd aan de
Landelijk-, Regionale en Plaatselijk Overheid.

Ook verzonden naar onderstaande personen en organisaties:
Geachte heer M.Rutte, Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden.
Geachte heer S. Blok, Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden.
DAO - Dienst Azië-Oceanië van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken
NIOD - Nederlands Instituut Oorlog Documentatie
De Nederlandse Ambassade in de Republiek Indonesië -Jakarta
Geachte Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het Koninkrijk der
Nederlanden.
Geachte Leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal van het Koninkrijk der
Nederlanden.
Geachte Leden van de 12 Provinciale Staten in het Koninkrijk der Nederlanden.
Geachte Leden van de 355 gemeenteraden in het Koninkrijk der Nederlanden.

Verder worden deze berichtgevingen (met bewijsmateriaal), van zowel de Nederlandse
(Oorlog)misdaden, als de mensenrechtenschendingen van Indonesië vanaf 1949 tot nu in
eigen land , maar zeer zeker ook over de "Genocide" in (voormalig) Nederlands NieuwGuinea, ook verzonden aan:

De VN - Verenigde Naties in New-York,
De EU - Europese Unie in Brussel
Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg
Het Internationale Strafhof in Den Haag
En andere Internationale Mensenrechtenorganisaties

HONDERDEN JAREN "HYPOCRISE" (HUICHELARIJ) DOOR / VANUIT DE
NEDERLANDSE OVERHEID !

"WE HEBBEN OVERLEG"

Dat is het vaste antwoord van de Nederlandse Overheid als, wie dan ook:

"hen een vraag stelt over situaties die het daglicht niet kunnen velen" ! ! !
Enkele voorbeelden:
De beschadigde woningen in de Provincie Groningen, waar velen al 10 jaar wachten op
vergoedingen en hui woning niet eens kunnen laten repareren, nee ze moeten zelf
ondersteunende frames in en om de woning bouwen om hun woning nog bewoonbaar te
houden.
Hoeveel malen hebt u Minister Wiebes niet horen zeggen: "We hebben overleg, het komt
in orde", maar hij zegt niet wanneer en er liggen nog meerdere tienduizenden aanvragen
van bewoners waar niets mee gedaan is. Minister Wiebes zal zeggen: "We zijn er mee
bezig"
De Natuur en het Klimaat, Nederlandse Regeringen hebben de laatste 30 jaar bijna / tot
niets gedaan aan de Groenvoorzieningen, Bossen en verdere Klimaatvoorzieningen.
Boeren hebben in de laatste jaren legaal aanvragen kunnen indienen voor grotere
bedrijven, meer vee en gebruik blijven maken van de Producten om Onkruid te verdelgen.
Dan gaat het na 30 jaar mis en krijgen de boeren te horen dat ze veel artikelen niet meer
mogen gebruiken en dat ze dienen in te krimpen op hun vee of zich dienen te laten
uitkopen.
De Buitenschoolse Opvang, "waarvoor duizenden ouders als fraudeurs zijn
gebrandmerkt", financiële problemen, faillissementen, echtscheidingen en het verder
kwijtraken van hun (koop)woningen.
Deze foutieve handelingen waren al begonnen bij het Kabinet Balkenende 4. Het Kabinet
Rutte I, II, en III heeft er in de eerste jaren niets aan/mee gedaan, pas de laatste 2 jaar is
men "in beweging gekomen", ook daar liggen nog vele duizenden aanvragen te wachten
op o.a. de uitbetaling.
Het Onderwijs liep al scheef in de periodes van de Kabinetten Balkenende, de heer Rutte
heeft ook die periode's tweemaal in een Kabinet gezeten, maar ook onder zijn BEWIND is
het alleen maar achteruit gegaan. Geschiedenisboeken laten, wat Nederland betreft,
alleen maar LEUGENS ZIEN. De Leugens over de geschiedenis houden de Regeringen het
liefst onder de tafel.
De verantwoording en Toezicht van de Regering over o.a. Zorg en Jeugdbescherming en
bepaalde belastingen heeft men afgeschoven naar Provincies en Gemeenten, zodat de
gemeenten stuk voor stuk nu allemaal verschillende prijzen vragen aan de inwoners van
de 355 gemeenten in Nederland, maar vooral het doorschuiven van de Jeugdbescherming
is één grote puinhoop geworden.

"WE ZIJN ER MEE BEZIG" ? ? ?
Nee, wij als kabinet bemoeien ons liever met problemen van andere landen, dan kunnen
we onze eigen Nederlandse problemen weer een poosje vooruit schuiven.
Ook wil ik een uitspraak van het CDA-Kamerlid van Helvert noemen om aan te geven hoe
het werkt in Nederland. Als eerste gaf hij Minister Blok (BuZa) aan dat hij de Chinese
Regering er op moest attenderen om de mensenrechten van de Oeigoeren te erkennen,
maar ook de woorden van Minister Blok zelf over de ondersteuning aan Zambia over de
mogelijke Genocide in Myanmar.
En zo zijn er nog veel meer zaken en situaties waarbij / waarover de Nederlandse
Regeringen van de laatste jaren met een GROTE BOOG OMHEEN LOPEN ZOALS:

"DE GENOCIDE" IN (VOORMALIG) NEDERLANDS NIEUW-GUINEA VANAF 1962 TOT
VANDAAG".

Ik denk dat ook velen van u vroeger hebben meegekregen dat als we iets willen
veranderen, dienen we bij onszelf te beginnen, maar we hebben al vele
Regeringen/Overheden gehad, die zeer zeker over de Nederlandse LEUGEN-Geschiedenis:

"HUN OGEN, OREN en MOND STIJF GESLOTEN GEHOUDEN TOT OP DE DAG
VAN VANDAAG" !
Zelfs de terugkoppeling en overleg met de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waar
Tweede Kamerleden van de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie wel op de hoogte gesteld
zullen worden door hun regeringspartijen, wordt de Oppositie door de regering, op dit
moment Rutte III, in het donker gelaten.
Ook als de oppositie in z'n totaliteit voor iets zou stemmen, dan "kopen" de
regeringspartijen" stemmen in om een wens/voordracht van de oppositie weg te stemmen
of om over de schutting te gooien.

Men kan rustig zeggen, dat we al vele jaren te maken hebben met een:
"Wettelijke, Burgerlijke Dictatoriale Nederlandse Regering"
!!!
Als Nederlandse burger "hebben wij het recht" ! ! ! de Geschiedenis van ons land, het
Koninkrijk der Nederlanden te mogen kennen.

Niets is minder waar, want zeer zeker vanaf het jaar 1600, de Gouden - "LEUGEN" - Eeuw, de
Slavenhandel, de verovering en bezetting vanaf de VOC-periode van de eilandengroep, die
vanaf begin 1800 tot 1945/1950 de Republiek Indonesië heet.

Vele Nederlandse regeringen, tot en met de Kabinetten Rutte I, II en III,
"hebben meer dan bewust gezwegen ! ! !"
Dan wijs ik u op het al enkele jaren bezig zijnde onderzoek van de Onafhankelijkheid,
dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950, wat door de Nederlandse
Overheid en het NIOD als volgt wordt aangegeven:

Lopend NIOD onderzoek:
Grootschalig onderzoek naar het gebruik van extreem geweld tijdens de
dekolonisatieoorlog in Indonesië in Indonesië.
Grootschalig, gezamenlijk onderzoeksprogramma van het KITLV (Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde) het NIMH (Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH)
en het NIOD Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. Het onderzoek is
financieel mogelijk gemaakt door de Nederlandse regering die op 2 december 2016 besloot
steun te geven aan "een breed onderzoek naar de gebeurtenissen in deze periode".
Toch durf ik aan te geven dat de Nederlandse overheid weer voor 5 jaar Zwijggeld heeft
verstrekt. Maar ook dat het NIOD geen onafhankelijke organisatie is, die met handen en
voeten aan de Overheid gebonden is, dus er zal helemaal geen onafhankelijk onderzoek
komen
Als dat er wel zou komen en er zou in worden gesproken over Nederlandse
Oorlogmisdaden, dan zal de Regering het ter kennis aangeven en zal dan net zo handelen
als toen wijlen Professor Pieter Drooglever in 2005/2006 zijn onderzoek over NieuwGuinea overhandigde aan VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, van Aartsen, in
plaats van aan de weigerende minister van Buza, Ben Bot, en het ter kennisgeving
aangenomen is en zonder het kenbaar te maken aan de Tweede Kamer verdwenen is over
een hoge schutting.
Het NIOD is er al een aantal jaren met dat rapport bezig op basis van een lang
opgebouwde route, die uiteindelijk een niet eerlijke en open rapportage zal zijn over de
Oorlogmisdaden van Nederland en Indonesië over de periode 1945-1950.
Ik neem u mee naar de woorden die voormalig minister van Defensie, Jeanine Hennis
uitsprak in oktober 2016.
"Een gezamenlijk onderzoek naar de misdaden van beide zijden in het conflict tussen 1945
en 1949 zou een mooi gebaar zijn tussen Nederland en Indonesië", daarom hebben we als
overheid ook maar "ruim € 4 miljoen ter beschikking gesteld".

Ik neem u gelijk mee naar 1949 toen zowel de Republiek Indonesië en het Koninkrijk der
Nederlanden met elkaar het volgend tot stand brachten:
In augustus 1949, naar aanleiding van de toen afgekondigde wapenstilstand, vaardigden de
Nederlandse Regering en de Regering van de Republiek Indonesië een gezamenlijke
proclamatie uit waarin:

Zij, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië de verplichting
op zich namen dat:
"Zij die vervolgd of reeds veroordeeld zijn wegens bepaalde misdrijven, welke duidelijk
een uitvloeisel zijn van het politieke conflict tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek, van verdere vervolging of verder ondergaan van hun straf zullen worden
ontslagen overeenkomstig wettelijke of andere maatregelen welke zo spoedig mogelijk
van kracht zullen worden".
Dus Nederland en Indonesië verlenen elkaar AMNESTIE voor de wandaden die zijn
uitgevoerd in de periode 1945 - 1950, waarover het NIOD een breed onderzoek naar de
gebeurtenissen verricht en waar de overheid € 4,1 miljoen heeft uitgetrokken, RA,, RA HOE
KAN DAT ? ? ?

In het NIOD-rapport dat word samengesteld met de Indonesische historici, zal
straks echt niet komen te staan dat de Nederlandse Militairen onder de hoed
van o.a. oud minister-president Willem Drees dan 150.000 tot 200.000
Eilandbewoners te hebben afgeschoten/vermoord! ! !
Ook is door de Nederlandse Regering het moment dat het Rapport klaar zou moeten zijn,
heel tactisch gekozen, het dient namelijk pas klaar te zijn na de Tweede
Kamerverkiezingen in 2021.
De Regering beseft heel goed dat de inhoud van het NIOD-rapport nooit en te nimmer de
Proclamatie van 1949 zal ondermijnen. Want in die Proclamatie hebben beide landen,
Nederland en Indonesië iedereen vrijgesproken van mogelijke Oorlogmisdaden en andere
misdaden tegen de menselijkheid.
De heer Rutte zal vast gedacht hebben dat als hij geen Minister-President meer zou zijn, en
er oorlogmisdaden worden vastgesteld in dat NIOD-onderzoek, hij geen verantwoording
behoeft af te leggen. De heer Rutte heeft dit spelletje goed bedacht en uitgespeeld.
De Proclamatie / overeenkomst die in 1949 getekend is door Nederland en Indonesië, zal
echt niet geopend worden voor het NIOD, want zeer zeker zal de Nederlandse regering
echt niet vertellen dat er oorlogsmisdaden zijn verricht in de periode 1945-1950, waarover
u nu onderzoek verricht.
In het NIOD-onderzoek zullen wel enkele politionele acties meer worden aangegeven. Ook
is die proclamatie uitgesproken om toen te voorkomen dat toen al de Oorlogsmisdaden

van Nederland boven water zou komen en de NIOD zal zeer zeker geen verslag in hun
onderzoek opnemen met betrekking op de tientallen duizenden doden die Westerling met
zijn manschappen veroorzaakte op Zuid-Celebes.
Ik zou het NIOD kunnen adviseren om direct met de Regering van de Republiek Indonesië
contact op te nemen en hen te vragen wat zij aan gepleegde oorlogsmisdaden verricht
door de Nederlandse Militairen in hun Archief hebben opgeborgen.
Oud Minister-President Willem Drees was zeer actief aanwezig om Kapitein Westerling en
zijn volgelingen die zeer zeker als oorlogsmisdadigers betiteld kunnen worden, via een
omweg naar Nederland te halen.
Kunt u zich voorstellen wat het zou betekenen als deze oorlogsmisdaden in het onderzoek
van het NIOD worden opgenomen. Ook het NIOD zal weten dat Minister-President en zijn
kabinet in het (on)mogelijke NIOD-Rapport over de jaren 1945-1950 echt geen
oorlogmisdaden, uitgevoerd door de Nederlandse Militairen wil tegenkomen.
Geachte heer Rutte, als u werkelijk een onderzoek wilt laten plaatsvinden, dan dient dat
onderzoek te gaan over de periode vanaf begin 1800 (Start van Nederlands-Indië tot en
met 1950, dan zal in dat onderzoek naar voren komen dat onder het "BEHEER" van de
Nederlandse Overheid ongeveer

3.000.000" (3 miljoen) EILANDBEWONERS OP/IN Nederlands-INDIË:
"ZIJN VERMOORD DOOR DE NEDERLANDSE OVERHEERSERS IN DE PERIODE NEDERLANDSINDIË" ! ! !
VANAF BEGIN 1800 tot en met 1949.
Ik noem u de agressieoorlog tegen het onafhankelijke sultanaat Atjeh, waarbij meer dan
100.000 doden zijn gevallen door de moordpartijen vanuit het Nederlandse Leger. Hele
landstreken werden tussen 1896 en 1920 landstreken en kampongs verwoest.
Minder bekend is dat de latere Minister-President van Nederland, Hendrik Colijn, die
onder van Heutsz als adjudant diende, er ook zelf met zijn mannen op uittrok. Colijn liet
vrouwen en kinderen in Panglima Polem Atjeh gevangen nemen en doodschieten. Colijn
was ook betrokken bij oorlogshandelingen op het eiland Lombok
Dus wij hebben in de jaren '30 een OORLOGSMISDADIGER meerdere jaren als ministerpresident in meerder kabinetten moeten accepteren tot het begin van de Tweede
Wereldoorlog.
Zijn wandaden in Nederlands-Indië waren zonder meer bekend in de Politiek. Dus om in de
Politiek terecht te komen moest men goed leren om de waarheid heen te draaien ! !
!draaien

Die het in de jaren '30 van de vorige eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog de
verantwoording had als Minister-President over 4 Kabinetten in de periode dat er op
toenmalig Nederlands Nieuw-Guinea een CONCENTRATIEKAMP was gesitueerd, van 19261942, waar ca. 1.000 Eilandbewoners die het niet eens waren met de overheersing van
Nederland, dat was Hendrik Colijn.
Onder de gevangenen bevond zich ook de eerste Premier van de Republiek Indonesië,
Premier Hadji Agoes Salim, die meerder jaren gevangen gezeten heeft in het
Concentratiekamp Boven-Digoel in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea op de grens met
toenmalig Australisch Nieuw Guinea (nu PNG), waar eilandbewoners die het niet eens
waren met het doen en laten van Nederland jaren werden opgeborgen
Weet dat er nog steeds standbeelden in Nederland staan en straten en kazerne's zijn
vernoemd naar hen die direct betrokken waren bij de de mensenrechten-schendende
oorlogmisdaden. Ik noem er een paar: Jan Pieterszoon Coen, Generaal van Heutsz,
Generaal Spoor, enz.
Enkele uitspraken:
Rawagede
Indië-militairen pleegden op grote schaal oorlogsmisdaden
Strafexpedities in Nederlands-Indië
De verzwegen moordpartij op Palembang
Extreem Nederlands militair geweld in de jaren 1945-1949
De meedogenloze strijd van Nederland in Atjeh
De Nederlander als Massamoordenaar
Onze Vuile Oorlog
Koloniale Oorlogen
Geweld op Borneo eist vele levens
Onrecht dat niet verdwijnen zal
Schuldig Zwijgen
Pleisters op de Ogen en Pleisters op de Mond
De Brandende Kampongs van Generaal Spoor

De Oorlogmisdaden op Zuid-Celebes
Enzovoort.

"Vanwege de veelheid van list en bedrog vanuit de Nederlandse Overheid" en de
misdaden onder de Hoge Hoeden van vele Kabinetten zal ik maar enkele woorden over de
VOC - (Verenigde Oost-Indische Compagnie) en de WIC - (West-Indische Compagnie)
weergeven:
600.000 (zeshonderdduizend) slaven vanuit West-Afrika (veelal vanuit Ghana) naar de
WIC-plantages op Suriname en Brazilië.
1,2 miljoen SLAVEN vanuit Zuid- en Oost-Afrika naar de Eilandengroep die nu de Republiek
Indonesië heet en 350 jaar ONRECHTMATIG BEZIT van Nederland. De financiën hier
vandaan waren o.a. door de goede oogsten van de plantages (OPIUM), de basis voor de
Nederlandse ECONOMISCHE.
Het begon met het vermoorden van 15.000 Eilandbewoners op Banda door Jan Pietersz.
Coen en het meenemen van 600 overlevenden voor de slavernij naar Batavia.
De harde werkwijze van het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) was al in gebruik bij
de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie. De VOC was zeker geen vreedzame
handelsvereniging.
Jan Pieterszoon Coen stond voor een agressieve wijze om een monopolie in de handel in
Indië te verwerven. Dat zette hij direct om in daden door 15.000 eilandbewoners te
vermoorden van Banda en de overige nog levenden ca. 600, als slaven mee te nemen naar
Batavia
De Slavenhandel eindigde in de wereld grotendeels in de jaren 1863/1867, maar niet voor
Nederland, men deporteerde rond 1915 zelfs nog 15.000 eilandbewoners van Java met een
"one way ticket" naar Suriname en de slavennaam werd niet meer gebruikt, het werden
dwangarbeiders.
De houding en het doen en laten van de " XVII HOOGE HEEREN van de VOC"
(CALVINISTISCH en LIBERAAL , hier en daar aangevuld door de SOCIALISTEN) is ook in 2020
nog de overheersende houding.
Nu 420 jaar later in 2020 is de handel nog steeds belangrijker dan mensenlevens, ook in
deze tijd wordt op allerlei manieren geprobeerd de eigen misdaden onder de tafel te
houden.
Ik zal nu ingaan op de "GENOCIDE" die de Republiek Indonesië vanaf 1962 uitvoert in/op
voormalig Nederlands Nieuw-Guinea tot op de dag van vandaag, februari / maart 2020.

"Een Genocide die al meer dan 500.000 Papoea's het leven heeft
gekost ! ! !".
Mensenrechtenschendingen, misdaden tegen de menselijkheid,
(oorlog)misdaden onder de brede hoeden van de Nederlandse regeringen
worden verzwegen.
Maar ook over de GENOCIDE die vanaf 1962 wordt uitgevoerd door de
Republiek Indonesië op (voormalig) Nederlands-Nieuw-Guinea plaatsvindt,
tot op de dag van vandaag.
Met betrekking op de Genocide in/op voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, die begon in
1962, heeft het Koninkrijk der Nederlanden vanaf de overlegperiode met de VN, met de VS
en met de Republiek alleen maar GELOGEN tegen de Papoea's.
Men was met/voor de Papoea's zogenaamd op weg naar "Zelfstandigheid" voor de Papoea's,
maar het Koninkrijk der Nederlanden wist eind jaren '50 van de vorige Eeuw al drommels
goed dat de Amerikanen voor 100 % achter de Republiek Indonesië stond, zeer zeker met
betrekking op het exploiteren van de rijkste goud- en zilvermijnen ter wereld in het MiddenGebergte op toen nog Nederlands-Nieuw-Guinea.
In 1961 overhandigde het Koninkrijk der Nederlanden zelfs nog een NATIONALE VLAG EN
EEN VOLKSLIED AAN DE PAPOEA'S.
De Verenigde Natie zou van 1962 tot 1969 de verantwoording op zich nemen op weg naar
de stemming in 1969, waar de Papoea's vrijwillig zouden mogen kiezen voor een zelfstandige
natie of om opgenomen te worden in de Republiek Indonesië, maar begon zich in 1963 al
terug te trekken zodat Indonesië al kon infiltreren en vermoorden van Papoea's zonder dat
de Verenigde Naties hun verantwoordelijkheid oppakte.

Een overzicht van Genocide-activiteiten vanaf 1962 uitgevoerd door de Republiek
Indonesië in Nederlands Nieuw-Guinea, vanwaar de Papoea's definitief in 1984
vanuit/door het Koninkrijk der Nederlanden over de schutting zijn gegooid, door geen
gebruik meer te mogen maken van de Nederlandse Nationaliteit ! ! !

"NEE, ZE WERDEN ER TOEN OOK ADMINISTRATIEF UITGEGOOID EN
DEFINITIEF VEROORDEELD TOT":

Indonesië pleegt Volkerenmoord in/op Papua
De Papua Genocide

De Indonesische wreedheden in/op Papua
Indonesische Politie schiet op burgers in West-Papua
Vluchtelingen in Niemandsland
Vluchtelingenkampen Papoea's in (voormalig) Australisch Nieuw-Guinea (nu PNG)
Rapport Yale inzake mensenrechten in Papua
De "Stille Genocide"
Jihad pleegt moorden in Papua.

"DE NEDERLANDSE REGERING LOOG / LIEGT TEGEN DE PAPOEA'S VANAF 1950 TOT EN MET
VANDAAG ! ! !

Wekelijks / maandelijks krijgt ook de Nederlandse Regering de verslagen van de
Mensenrechtenorganisaties en Hulpverleningsorganisaties, maar wat zegt de Nederlandse
Overheid:
"Die Rapportages nemen we ter kennisgeving aan en leggen die dan terzijde, we
overleggen wel eens later" ! ! !

"Want de handel met Indonesië en Zuid-Oost Azië is voor het Koninkrijk der
Nederlanden heel belangrijk" ! ! !
De Nederlandse Ambassadeur, "Lambert Grijns", in Jakarta legt de
verantwoording van dit bezoek bij de Koning en Koningin, want hij
verklaart in de Pers:
In de week van 9 maart zijn alle ogen op het land (Indonesië) gericht. Dan brengen
koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een staatsbezoek aan Indonesië.
IN HUN KIELZOG REIZEN VIJF MINISTERS EN EEN HANDELSDELEGATIE
VAN ZO'N 130 BEDRIJVEN MEE. (DAT ZULLEN TOCH NIET 130 BEDRIJVEN
VOOR HULPVERLENING AAN DE PAPOEA'S ZIJN ? ? ?)
Ambassadeur Grijns noemt de uitnodiging aan het Koninklijk Paar:
"EEN BEKRONING VAN EEN GOEDE RELATIE" ? ? ?
?

Geachte heer Grijns, u spreekt onwaarheden, net als de DAO, net als Minister Blok en
net als Minister-President Rutte. Als aan de DAO en aan beide heren gevraagd wordt
waarom zij zich niet uitlaten over de Genocide in Papua en West-Papua, komt er een
antwoord: "We hebben overleg".
Ook u weet het drommels goed dat er een Genocide plaatsvindt in Papua en West-Papua
en alleen om de handel te behouden onderhoudt u goede contacten met de Indonesische
Overheid.
U weet ook drommels goed dat als u commentaar heeft op het Binnenlandse doen en
laten van de Indonesische regering, dat men naar u toe beslist geen gedetailleerde
gegevens prijsgeeft.
Er zijn voor het Koninklijk Paar bezoeken georganiseerd naar: Java, Sumatra (het
noordelijke CHRISTELIJKE deel) en Kalimantan.
Maar Hare Majesteit Koningin Máxima zou als een "bijzonder goede
vertegenwoordiger van de VN" ook naar (voormalig) Nieuw-Guinea op bezoek kunnen
gaan, haar werk is ondersteuning en aansturing van de onderkant van de samenleving
van derde wereldlanden en daar is zij zeer bedreven in.
Daar kunnen vele regeringen, waaronder de Nederlandse Regering nog een voorbeeld
aan nemen ! ! !
"Sorry geachte heer Grijns",
Dat kan natuurlijk niet, want dan ziet Hare Majesteit "de PUINHOOP" die de
Republiek Indonesië door de GENOCIDE op voormalig Nederlands Nieuw-Guinea aan
het creëren is, op een oppervlakte die tweemaal zo groot is als de oppervlakte van
Nederland en dan ziet ze meteen de VERVUILING die de Amerikaanse Freeport mijnen
teweegbrengen.
Geen fatsoenlijk drinkwater, nee besmet water voor de Papoea's, dat is daar niet
drinkbaar en veel wilde dieren, die normaal eetbaar zijn voor de Papoea's, zijn door de
Republiek Indonesië besmet met het HIV-virus en dus besmettelijk voor de Paoea's.
MAAR ALS HET EIGENLIJK EEN BEKRONING IS AAN/VOOR HET
KONINKLIJK PAAR:
"WAAROM GAAT ER DAN EEN "HANDELSDELEGATIE MEE VAN 130
(HANDELS)BEDRIJVEN ?"

EN WETEN DIE 130 HANDELSBEDRIJVEN, DAT ER IN DE
REPUBLIEK INDONESIË:

RUIM 7.000.000 (7 Miljoen) kinderen worden gebruikt / misbruikt voor
kinderarbeid ? ? ?
"EN NIET EEN DELEGATIE VAN 130 ZORG- EN
HULPVERLENINGSBEDRIJVEN" ?
WETEN DE (HANDELS)BEDRIJVEN DAT ZIJ BETROKKEN ZIJN ALS
AFNEMERS VAN PRODUCTEN DIE GEPRODUCEERD ZIJN MIDDELS
KINDERARBEID ? ? ?
EN WETEN DIE BEDRIJVEN DAT DE NEDERLANDSE REGERING DAT
GEWOON AAN DE KANT SCHUIFT OM HANDEL TE DRIJVEN ? ? ?

EN WETEN DIE HANDELSBEDRIJVEN DAT DE GENOCIDE OP/IN (voormalig)
NEDERLANDS NIEUW-GUINEA door mensenrechtenschendingen, misdaden tegen de
menselijkheid overlopend in een Genocide, al meer dan:

500.000 PAPOEA'S HET LEVEN GEKOST ! ! !

DUS WANNEER ORGANISEERT AMBASSADEUR GRIJNS EEN HULPVERLENINGSDELEGATIE
VAN MINIMAAL HULPVERLENINGSBEDRIJVEN NAAR DE PAPOEA'S ? ? ?
ACH NEE, HIJ ZAL NET ALS DE MINISTER PRESIDENT RUTTE, DE MINISTER VAN
BUITENLANDSE ZAKEN EN MEERDERE ANDERE MINISTERS WEL ZEGGEN:

"NEDERLAND, MAAK U NIET ONGERUST, WE HEBBEN NOG WEL EENS OVERLEG".

1962-1969:
Bombardementen in het Arfakgebergte. Bombardementen op Ayamarudorpen en
Teminabuandorpen.
15.000 doden in de Ayamarudorpen, Teminabuandorpen en Inanuatandorpen bij
zuiveringsoperaties van het Indonesische leger,
Verder zijn meerdere leden van de Nieuw-Guinea Raad opgepakt en nooit meer
teruggekeerd of gevonden.
14.000 Papoea's verdreven door bombardementen uit de regio's Paniai en Enarotali, velen
vermoord en velen nooit meer teruggevonden.

In deze periode, waarin het toezicht van de VN alleen maar een papieren uitvoering betrof,
zijn al zo'n 40.000 - 50.000 Papoea's vermoord door Indonesische militairen, Geheime
Diensten en Politieagenten.

mei 1969:
Vele Papoea-vrouwen na meerdere verkrachtingen door Indonesische militairen vermoord.

begin 1970/1971:
13.000 Papoea's vermoord op de grens van Papua-Indonesië en voormalig Australisch
Nieuw-Guinea (nu een natie met de naam PNG en behorend bij het Britse Gemenebest),

juni 1971:
In 2 dorpen in Noord-Biak werden 55 Papoea's door Indonesische militairen gedwongen hun
eigen graf te graven, waarna ze werden vermoord. (De Telegraaf in oktober 1974)

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

1975:
41 Papoea's vermoord in Arwan en Rumbin (Biak)

1975:
500 Papoea-lijken gevonden ten zuiden van Jayapura.

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

1977/1978:

Vele doden, gewonden en vermisten door bombardementen door de Indonesische
luchtmacht in de Baliem Vallei.

maart 1978:
Uit een dorp van de Piramid-bevolking werden 4 Papoea-vrouwen meegenomen als sexslavinnen, uitgevoerd door de ABRI-units en politie onder commando van Alber Dieng.
Na 1 maand werden de vagina's van de vrouwen volgepropt met kleine batterijen gevuld
met accu-zuur en daarna teruggestuurd naar hun dorp.

mei 1978:
5 OPM-leiders gevangen genomen en zwaar mishandeld door de Geheime Dienst en
tenslotte opengesneden, vermoord en in een kuil gegooid.

juni 1978:
De lijken gevonden van 14 doodgeschoten Papoea's ten westen van de luchthaven Senteni.

juni 1978:
122 Papoea's (116 mannen en 6 vrouwen) werden op hun vlucht door het Indonesische
leger gevangen genomen door de Rode Baretten, nadat ze gevangen genomen waren
genomen, werden ze aan handen en voeten gebonden en in de buurt van Merauke in zee
gegooid.

1979:
12 Papoea's vermoord in Noord-Biak, na hun dorp met toestemming te mogen verlaten voor
het halen van voedsel, werden ze na hun terugkomst vermoord.

1981:
10 Papoea's in de Paniai-regio vermoord en 58 Papoea's spoorloos spoorloos verdwenen
en tot op de dag van vandaag spoorloos vermist.

juni/augustus 1981:
Ampas-Waris nederzettingen en Batte-Arso-dorpen schoongeveegd en vernield, vele
honderden bewoners verjaagd.

juli 1984:
13.000 Papoea's vermoord door bombardementen waarbij NAPALM is gebruikt in de
Centrale Hooglanden.

Dan neemt de Nederlandse regering een beslissing over het gebruik maken
van de (vroegere) Nederlandse Nederlandse nationaliteit voor bewoners
uit/in de overzeese gebieden.
Het kabinet neemt de volgende beslissing:
Inwoners van overzeese gebiedsdelen die geboren zijn voor 1 januari 1984 kunnen nog
gebruik maken van de Nederlandse nationaliteit, inclusief hun na die datum geboren
kinderen en kleinkinderen.
Maar heel expliciet staat er bij aangegeven:

"DIT IS NIET VAN TOEPASSING VOOR NIEUW-GUINEA ! ! !

Dus de Nederlandse Regering "GOOIT IEDERE VERANTWOORDING VOOR DE PAPOEA'S
OVERBOORD", ondanks het feit dat ze honderden jaren tot het Koninkrijk der Nederlanden
hebben behoord en zelf niet om deze situatie hebben gevraagd.
Vele honderdduizenden waren in het bezit van de Nederlandse Nationaliteit, en die kun je
alleen maar kwijtraken op basis van criminele activiteiten.

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

24 juni 1985:
2500 Papoea's vermoord in het Paniai-district
115 Papoea's afgeslacht in Iwandoga en Kugapa-dorpen
10 Papoea's afgeslacht in een Epomani-dorp

15 Papoea's afgeslacht in een Ikopo-dorp
517 Papoea's afgeslacht in Monemane

1986/1987:
34 Papoea's vermoord in het Paniai-district, daarna werden in die periode meermalen
dergelijke activiteiten uitgevoerd.

1994:
Wendi Tabini, 23 jaar, werd door militairen meerdere malen in de buik gestoken met een
bajonet en daarna middels een schot in zijn hoofd vermoord, waarna het lijk in een rivier
werd gedumpt.

juli 1998-de Biak-moord:
De Biak-moord vond plaats op 1 juli 1998. Er was een demonstratie die 5 dagen in alle
vreedzaamheid verliep. Op een gegeven moment begon het Indonesische Leger een aanval
in te zetten op de demonstranten. Papoea-vrouwen en jonge Papoea-meisjes werden
vastgegrepen en gemarteld terwijl de mannen moesten toekijken.
De TNI-legerafdeling dwong 100 demonstrantenplaats te nemen in kleine bootjes en werden
de zee opgevoerd.
Vele dagen daarna spoelden er lijken van deze Papoea's aan op soms wel 1.000 km. van
Biak.

2000:
Martelingen en moordpartijen in de Gevangenis van Jayapura, vele Papoea's vermoord door
Indonesische militairen.

april 2003:
Door operaties van Indonesische militairen werden 25 Papoea-dorpen in de omgeving van
Wamena verbrand en vernietigd, honderden doden, gewonden en vermisten.

april 2003:
Een militaire zogenaamde zuiveringsactie in Kuyawaqi, 72 doden de namen van de
slachtoffers zijn bekend waarbij een aantal baby's en kinderen van enkele jaren oud.

mei 2003:
10 dorpen in het Hooggebergte platgebrand, vele Papoea's vermoord door leden van de
Jemaah Islamiah, die behoort tot de Lasker Jihad groepering.

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

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

maart 2006:
1.200 Papoea-studenten uit de omgeving van Jayapura verdreven over de grens naar PNG
(voormalig Australisch Nieuw-Guinea), richting de vluchtelingenkampen waar zo'n 15.000 20.000 Papoea's "HUN LEVEN LIJDEN" onder de meest erbarmelijke omstandigheden.

januari 2007:
5.400 Papoea's verdreven door de Indonesische militairen uit hun dorpen in de omgeving
van de Jaimo Valley.

mei/juni 2010:
Wederom worden duizenden Papoea's door Indonesische militairen verdreven uit de
omgeving van Mulia.

december 2011:
In eerste instantie werden 27 dorpen met de grond gelijk gemaakt, maar aanvullend werden
er nog 130 dorpen platgebrand door de BRIMOB en DENSUS88 in de omgeving van Paniai en
bij die acties waren tussen de 15.000 en 20.000 doden te betreuren.

De namen van de 27 en 130 dorpen zijn bij het Kabinet en de Tweede Kamer meer dan
bekend, maar hun oren, ogen en geweten schijnen dichtgeschroeid te zijn en te blijven.

Dan neem ik u mee naar een berichtgeving door de Nederlandse Ambassade in Indonesië Jakarta.
U heeft kennis kunnen nemen van een aantal mensenrechtenschendingen die men voor
100% een GENOCIDE kan noemen, de Tweede Kamer heeft in die periode 2011/2012
UNANIEM aangegeven dat de Republiek Indonesië, de mensenrechten van de Papoea's
schendt.
Maar het kabinet doet in die periode net "of hun neuzen bloeden" zij horen, zien en
zwijgen" want zij vinden de handel naar Indonesië en de handel naar Zuid Oost-Azië
belangrijker als wat er allemaal gebeurt op (voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea.
De Ambassade heeft over het doen en laten van Indonesië in/op Papua/West-Papua nog een
duidelijker (voor 100 %) onjuiste mening door het doen en laten van Indonesië met hart en
ziel te prijzen, zelfs in een Meerjarig Strategisch Plan voor/met de Republiek Indonesië.

In dat plan staat het volgende weergegeven met betrekking op mening hoe
Indonesië met mensenrechten omgaat:
Indonesië speelt in de regio Zuidoost Azië een voortrekkersrol op het gebied
van mensenrechten ? ? ?
Profileert zich sterk op dit onderwerp in de internationale fora, met name
binnen ASEAN.
Mensenrechten ? ? ? vormen ook een belangrijk aandachtspunt ? ? ? voor
Indonesië tot de EU.
"Maar AMBASSADEUR GRIJNS":
"Wat komt er van uw mening over INDONESIË terecht van de
Mensenrechtenschendingen op Papua en West-Papua" ? ? ?
De beoordelingen, die in de rapportages vanuit de Nederlandse Ambassade in
Jakarta staan, over het nakomen van de mensenrechtenschendingen door de
Republiek Indonesië zijn:
"ÉÉN GROTE LEUGEN" ! ! !

U past aardig in het kliekje bewindslieden dat leugens in hun Genen en DNA heeft om de
waarheid over de schutting te gooien. De Minister-President zal TROTS op u zijn.

Verdere situaties vanuit de Republiek Indonesië die U gerust onder de noemer
"GENOCIDE" mag plaatsen ! ! !

april 2003 - oktober 2004 - augustus 2005 - maart 2006 - januari 2007, juni 2009 - mei/juni
2010 en ook nog op veel andere tijdstippen:
Hiervoor verwijs ik u naar de documenten van de UNHCR, waarin uitvoerig staat aangegeven
dat er in die periode's 50.000 tot 70.000 papoea's uit het mijngebied van Freeport in het
Midden Gebergte zijn verdreven, vermoord en nog veel Papoea's worden vermist door de
(mis)handelingen van duizenden Indonesische militairen en de Geheime politie.

2012 tot op de dag van vandaag:
Iedere dag, iedere week, iedere maand, ieder jaar vinden er nog misdaden tegen de
menselijkheid plaats in/op Nieuw-Guinea (Papua / West-Papua). Amnesty International
heeft een weekpagina waarin meer dan vaak mensenrechtenschendingen in genoteerd
staat. Zowel de Politie, de Media en de Pers krijgen deze berichtgevingen maar leggen die
ter kennisgeving naast zich neer.
Zowel de Politiek, als de Media en de Pers reageren soms wel eens, maar vanuit de Media en
de Pers wordt de Nederlandse regering daar niet op aangesproken, want zij kijken wel uit, ze
moeten de Overheid een beetje te vriend houden.
Vanuit Amerika gaven 50 Congresleden tijdens de periode Obama in 2010, al eens aan dat
de Republiek Indonesië de mensenrechten van de Papoea's schendt, maar dat nemen we
met een grote korrel zout, Amerika is voor zo'n 80 % de eigenaar van de grootste goud- en
zilvermijnen ter wereld die in Papua/West-Papua te vinden zijn, Amerika betaalt zo'n 2
miljard dollar aan belasting aan de Republiek Indonesië en heeft enkele jaren geleden zelfs
het contract voor de mijnen verlengd met 25 jaar.
Maar ook in de rest van de Republiek werden de dodende wapens gebruikt, in de jaren '90
zijn er in de Molukken, Kalimantan en op Sumatra en andere regio's door de Indonesische
Militairen ook nog eens zo'n 500.000 tot 1.000.000 Eilandbewoners vermoord door hun
eigen Regering.
Geachte Minister-president Rutte, geachte ministers die onder de hele mooie vlag van dit
Koningspaar op staatsbezoek gaan, er zijn velen die jullie mensonwaardige
handelsactiviteiten laag bij de grond vinden. Er stond vandaag een artikel in de Pers van
Ambassadeur GRIJNS van twee pagina's.

Ook hij laat zien dat de Nederlandse Overheid dezelfde GENEN en hetzelfde DNA heeft als de
HOOGE HEREN van De VOC van ruim 400 jaar geleden. Mensenlevens tellen niet, de doden
moeten maar wachten, we gaan eerst egoïstische handelsactiviteiten verrichten.
En wat ik al een keer eerder heb aangegeven, de Mensenrechtenorganisaties verzenden
wekelijks, maandelijks en per jaar overzichten over de mensenrechtenschendingen en
misdaden tegen de menselijkheid die ook door de Republiek Indonesië worden uitgevoerd
op (voormalig) Nederlands NIeuw-Guinea, nu dus Papua en West-Papua, maar ook zelfs nog
andere in andere gebieden van de Republiek Indonesië.
Gezien de ruime hoeveelheid adressen waar deze BESCHULDIGING van
MENSENRECHTENSCHENDINGEN naar toe worden gezonden, kan men in ieder geval vanuit
de Politiek eens voor de spiegel gaan staan en zich afvragen of ze zich realiseren dat ook
het Koninkrijk der Nederlanden niet verschilt van de mensenrechtenschendingen in ZuidAmerika, in Afrika en zelfs voor een groot deel gelijke misdaden uitvoerde als Hitler,
waarbij ik Nederland zeer zeker niet van een Holocaust beschuldig, nee ik bedoel hiermee
dat Hitler dorpen en steden in vele landen van Europa kapot schoot en mensen
vermoordde en veel dwangarbeiders liet werken om uitbreiding en overheersing voor
Duitsland te creëren.
Nederland veroverde één van de grootste landen in Azië, vele duizenden eilanden groot,
vermoordde in die periode ongeveer 3 miljoen eilandbewoners en liet de Opium-plantages
goed floreren, zodat de Nederlandse Economie hier een op stevig fundament van financiën
een goed leven kon leiden.
Het is bekend dat Nederland in Indonesië ca, 3.000.000 (3 miljoen) eilandbewoners heeft
vermoord. Het is ook bekend dat de Republiek Indonesië na hun zelfstandigheid in 1949,
zeer zeker 500.000 - 1 miljoen eilandbewoners heeft vermoord op o.a. de Molukken,
Atjeh, enz. En het is bekend dat de Republiek Indonesië vanaf 1962, de overname van
Nieuw-Guinea, een GENOCIDE laat plaatsvinden op voormalig Nederlands Nieuw-Guinea,
die ook al 500.000 Papoea's het leven heeft gekost.
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima vormen
samen vanaf 9 maart a.s. samen een hele mooie vlag. Maar die hele mooie vlag hangt dan
boven 2 hele smerige modderschuiten van 2 lenden die vele oorlogsmisdaden in hun
plunjezak hebben verborgen.
De Republiek Indonesië voert al 58 jaar, vanaf 1962 tot op de dag van vandaag, een
Genocide uit in Papua en West-Papua, die tot op dit moment dus al 500.000 Papoea's het
leven heeft gekost en nog steeds doorgaat.
De Nederlandse Regering is daar volledig van op de hoogte, maar doet niets anders als in
woorden aan te geven: "WE HEBBEN OVERLEG".
Er is in de Nederlandse Wetgeving de situatie, dat als men zien dat er ergens mensen
gewond liggen na een ongeval en men geen stappen onderneemt naar de hulpverlening,

men veroordeelt kan worden, als de gewonden komen te overlijden, tot een gerechtelijke
uitspraak die als volgt luidt:
"DOOD DOOR SCHULD"
Dus de Koning en Koningin gaan op staatsbezoek, zodat het een ééndrachtige fijne
samenkomst is, waar de HANDEL goed kan floreren ! ! !
Als men dan, in ieder geval de Nederlandse Overheid op aanspreekt, dan weet u hun
antwoord waarschijnlijk al:
Wij overleggen ook nog wel over de Genocide, maar nu is de handel belangrijk !! !
Men zou haast zeggen: "De VOC krijgt vervolg".

Met gepaste groet,

S. Goossensen
Jupiterstraat 47
8022 RG Zwolle
Telf. : 06-44987560
Email: Genocide.Nieuw-Guinea@outlook.com
Email: onderstesteen@hotmail.com

