
Nederlandse AIVD corrumpeerd Geldautomaat

De AIVD is een corrupt gezelschap dat haar eigen

belangen  en  dat  van  bevriende  politici  en

Amerikaanse bedrijven op de eerste plaats stelt,

voor Nationale belangen. Provocatie van gewone

burgers  en  schending  van  burger-  en  mensen

rechten zijn gewoon.

Ik ben een van die uitgelokte burgers, leest u maar:

Hoe  de  Stalking  Terreur  begon: In  1986  werd  een

studente  van  mijn  HTS,  de  Agrarische  Hogeschool

Friesland gepakt voor winkeldiefstal. Haar bedreigingen met

de  BVD  gaf  zoveel  commotie  dat  een delegatie  van  de

BVD en haar oom de hr. Jaap de Hoop Scheffer, toendertijd

CDA parlementslid de kleine school in Bolsward bezocht. Ik

kreeg een woordenwisseling met dit  arrogante gezelschap

toen zij mijn tas aan de kant trapten toen ik in een nauwe

passage  aan  het  fotocopieren  was.  Ik  was  een  gewone

student en dit was een klein incident, maar sindsdien word

ik  gestalked  door  de  BVD  met  veel  tegenwerking  en

getreiter tot gevolg.

Hoe de zedenterreur begon: Van 1989 tot  1995 was ik

bevriend  met  Adamien  van  Noort  uit  Dokkum,  zonder  te

weten dat zij deze winkeldievegge was, en nichtje van mijn

chef bij NCR. Zij beweerde dat ik haar had verkracht tijdens

onze  vakantie  in  Turkije,  een  vuile  streek  die  ze  haar

vrienden  vaker  leverde,  zo  zou  zij  ook  al  verkracht  zijn

tijdens  haar  ontgroening  in  1986  en  tijdens  een stage  in

1988... Ze ging niet naar de politie of naar de ambassade

maar gebruikte haar BVD contacten. En zo werd ik sinds

1993  jarenlang  door  de  BVD gestalked  met  geheime  en

valse beschuldigingen van verkrachting.

Hoe de Geldautomaat corruptie begon: In 1998, na een

AIVD screening, kwam ik als onderhoudsprogrammeur van

NCR geldautomaten, voor FTR te werken. Achter mijn rug

werd ik van verkrachting beschuldigd en openlijk getreiterd

door  collegas  en  leiding  (NCR: Juke  Gouw Ir.  ex-Logica,

Jan  van  Noort  &  FTR:  Juke  Gouw,  Arnold  Janssen  ex-

Marechaussee).  Door  betrokkenheid  van  de  AIVD  was

juridische  hulp  onmogelijk  en  ondertussen  werd   mijn

sociale  en  economische  toekomst  vernietigd.  De  situatie

werd  zo  volslagen  wanhopig  dat  ik  de  geldautomaat

broncodes van de VSB (Fortis) en Rabobank stal uit wraak

en om een rechtszaak af te dwingen. Hierna werd ik tot mijn

verrassing  over-geplaatst  naar  het  NCR/Postbank

ThuisChipper project. Hier ontdekte ik dat dit  project  door

FTR (Juke Gouw, Arnold Janssen & Mark van der Geijn)

gestolen was om er eigen FTR applicaties van te maken.

Sociale & medische Terreur: De terreur van stalking met

zedendelikten  met  zulke  variaties  als  kinder-  en

bejaardenverkrachting  maakten  mij  werk-  en  dakloos  en

met de medische terreur dreef mij dit een paar jaar over de

halve wereld. Corrruptie van de geldautomaat broncode op

deze  reizen  gaf  netwerk  protocol,  magnetische  strip  op

bankpas,  sleutel  management  en NCR bewakingsroutines

bloot. Na vele bedreigingen en intimidaties om mijn mond te

houden werd ik in 1999 opzettelijk met scabies (een soort

schurft)  geinfecteerd  en  in  2000  met  een geslachtsziekte

(mogelijk syfillis), ook werd ik een aantal keer verdoofd en

sindsdien lijd ik aan hartritme storingen en val ik soms weg.

Medische  zorg  werd  onthouden  of  gesaboteerd.  Volgens

(vervalste) laboratorium resultaten ben ik gezond ondanks

de  vieze  symptomen,  mijn  huisarts  geeft  mij  het  halve

antibioticum als om resistentie op te wekken, antibioticum

werd  gestolen  en  verwisseld  voor  placebo  waarna   de

klachten  snel  terugkwamen.  Diverse  malen  werd  ik

gestoken en probeerde men mij te scheppen met een auto.

Conclusie: Dit  was  een  geplande  provocatie  met  groot

commercieel  en  politiek  succes.  De  grootschalige

vernieuwing  van  de  geldautomaat  infrastructuur  in  2000

hebben  de  Nederlandse  banken  (onnodig)  veel  gekost

(apparaten,  servicecontracten,  etc.).  De  jarenlange

internationale  heksenjacht  hebben  de  hr.  Jaap  de  Hoop

Scheffer,  ex  minister  van  Buitenlandse  zaken  mede  tot

voorzitter  van  de  NATO  gemaakt.  Nederland  schend

mensenrechten;  mijn  rapport  werd  9  augustus  2004

ingeleverd  bij  de  High  Commission  on  Human  Rights  in

Geneve maar is zoek en blijkt niet geregistreerd. De media

meld  keer  op  keer  de  prille  AIVD  betrokkenheid  bij

terrorisme  verdachten.  Zo  was  er  de  terrorist  die  een

aanslag op militairen in de avondvierdaagse van Nijmegen

zou voorbereiden maar door de AIVD gepushed werd en

vervolgens  aangifte  probeerde  te  doen.  Samir  A.  de  ex-

Tjetsjenie  ganger  die  ondanks  intensieve  observatie  aan

een  roofoverval  met  vuurwapen  mee  doet,  bom

grondstoffen en plattegronden van doelen verzameld.  Het

stinkt naar provocatie.

Dit  is  geen  smaad  maar  waarheid,  politie,

Nederlandse media en Politiek reageren niet.  De

AIVD krijgt steeds meer macht. Daarom doe ik een

dringend beroep op u: stel dit in de buitenlandse

media aan de kaak!!! Alleen zo ontkomt u aan de

verdere  observatie.  Verspreidt  het  ANNONIEM

vanaf OPENBARE plaatsen naar adressen die u op

internet  en  in  de  colofons  van  kranten  en

tijdschriften vind. DOE HET !!!

BVD Binnenlandse Veiligheids Dienst

AIVD Algemene Inlichtingen en Veiligheids Dienst

Contact als u de AIVD durft trotseren: Richard J.M. Sluiter, Postbus 398, 1520AJ, Wormerveer, Holland,

tel: 00-31-648.255.792, email: rjmsluiter@gmx.de


