
Van: …………………..  
Verzonden: zondag 14 februari 2021 10:31 
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: …………… 
 
Juridisch- en Maatschappelijk Adviseur 
Historisch Onderzoeker Nederlandse Mensenrechten schendende Geschiedenis vanaf 1602 tot 
vandaag 
 
 
 


