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AIVD reageerde nu eindelijk positief op mijn herhaalde verzoek om inzage in mijn
AIVD (geheime dienst) dossier door daarvan 41 pagina’s vrij te geven!
Vroeger werd dat geweigerd, waarom? Hoogstwaarschijnlijk omdat Amerika en United
Nations Human Rights deze zaak natuurlijk nu volgen en dat afdwingen! Brief ontvangen
op 24 april 2019, en die 41 pagina’s zouden zijn ingesloten, maar ontbreken! Ook niet los
verzonden blijkbaar want nog steeds niets ontvangen.
Correos Albir heeft ook geen verdere informatie dan dat het slechts om één brief of
pakje kan gaan! Maar postafdeling AIVD zelf of heel BIZA(?) kreeg blijkbaar twee, een
brief D-A-1 en een pakje B-P-3, zie onder.
Dus iemand(!) heeft het pakket B-P-3 met de 41 pagina’s weer sluw en achterbaks
verwijderd terwijl het al bij de postafdeling BIZA was!
Dus juridisch heeft de AIVD haar plicht gedaan door het ter verzending aan te bieden! En
ik heb in Albir, Spanje getekend voor de ontvangst van een envelop! Kon niet zien wat er
in zat natuurlijk, maar kon nooit ook die 41 pagina’s bevatten!
Dus was het pakket op dat moment al gestolen of in Naam der Koning in beslag
genomen!
Uiterst sluwe fraude zodat ik niet achter deze gruwelijke samenzwering kan komen met
hard bewijs en vervolgens via deze blog het Nederlandse volk informeren!
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Waarschijnlijk geheime operatie van geheime dienst van Koninklijk huis zelf die dat
mogen doen om negatieve publiciteit ivm hun Staatsveiligheid te voorkomen? Nederland
zou een Republiek kunnen worden?

AIVD dossier inmiddels honderden pagina’s!
In die bewuste 41 pagina’s met vermoedelijk de meer dan 30 jaar oude informatie zal
natuurlijk het speciale decreet van Koningin Juliana vermeld zijn uit rond 1975 dat mij (en
mijn vrouw) mijn normale burgerrechten heeft afgenomen! De Facto Stateloos gemaakt!
Ik wacht met spanning hun reactie af en zal CTIVD die de AIVD controleert later om
opheldering vragen!
Rond 1983 was de plotseling gewiste file bij het ’97th General Army Hospital in Frankfurt’
ruim 30 pagina’s en bevatte geheime info over de corrupte psycholoog prof. dr. Onno
van der Hart UU en zijn criminele handlanger prof. dr. Robert van den Bosch UMCG die
mij(ons) heimelijk en achterbaks conditioneerden na crimineel drogeren en tegen mijn
wil in om alle verkrachtingen te vergeten of verdringen(!) en natuurlijk veel veel meer!
Zodanig dus dat wij argeloos verder leefden na verkrachtingen en hersenspoelen, dus
weerloos tegen al onze vele vijanden die daar gretig misbruik van maakten natuurlijk.
Hoe dom en achterlijk zijn (corrupte omgekochte) medici?
De hele file nu moet minimaal vele honderden pagina’s zijn maar wordt dus laf en
corrupt nog steeds geheim gehouden omdat immers het Nederlandse volk vooral van
niets mag weten over de grootste doofpot en samenzwering uit de Nederlandse
geschiedenis! Veel erger dan de beroemde Franse Dreyfus Affaire! Zie post Dreyfusversus Smedema-affaire!
Hoezo totale transparantie en openheid zoals ik wel doe via deze blog sinds 2007?
Hoezo beschermen van burgers? Met al 15 maanden detentie in Amerika voor asiel
tegen het corrupte Nederland, en in Nederland 14 maanden detentie en totaal 7000 +
8000 = 15.000 euro boete voor zogenaamde belediging van de serieverkrachter drs. Jaap
J. Duijs uit Drachten die als zware crimineel nota bene met Justitie en AIVD samenwerkt
tegen mij als volkomen onschuldig argeloos slachtoffer!
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Brief van AIVD plv Dir. Gen. mr. M.J. Horstman
Hier de brief
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De vermelde vrijgegeven 41 pagina’s ontbreken dus en dat is hoogstwaarschijnlijk weer
GEEN toeval, want alle cruciale documenten worden immers steeds onderschept! Ik mag
beslist geen informatie ontvangen over de corrupte en criminele acties tegen mij sinds
1972!
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Verzoeken voor zittingen rechtbank Leeuwarden naar blanco adres, of 7 jaar oud
adres.
Cruciaal medisch dossier afgedwongen door Medisch Tuchtcollege Groningen bij
de corrupte psychiater drs. Frank van Es die weigerde om informatie over mijn
eigen dossier te geven is meerdere malen onderschept in 2007 door serie
verkrachter drs. Jaap J. Duijs Drachten die voor AIVD en Justitie werkte met hulp
van corrupte Sylvia te Wierik van Politie Drachten!
En vele andere want feitelijk NOOIT de cruciale informatie ontvangen. Altijd of
onderschept of gewist, of vervalst sinds 1972!
En ik mocht of mag geen aangifte doen wat alle andere Nederlanders wel mogen
en
tijdens zittingen rechtbank en Hof worden alle getuigen a décharge geweigerd net
als doodsimpele DNA-testjes die immers mijn gelijk in één simpele klap zouden
bewijzen en door haar/onze(?) eigen kinderen zelf werden vervalst in opdracht van
de criminele organisatie Justitie/AIVD/Jaap Duijs!

Klacht over ontbreken 41 pagina’s!
Vandaag 30 april 2019 brief met klacht gezonden over ontbreken van juist de 41 cruciale
pagina’s aan mr. Horstman!
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Ben benieuwd of ik dat deel van mijn dossier ooit echt te zien krijg! En waarom de rest
niet ook al vrijgegeven? Ik ben slechts het slachtoffer van de grootste doofpot en
samenzwering uit de Nederlandse geschiedenis.
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Alleen insiders bij AIVD of Min. BIZA kunnen deze blijkbaar cruciale informatie hebben
onderschept! Want envelop was te klein voor ook de 41 pagina’s, dus moet al in
Nederland bij BIZA nog voor verzending(!) verwijderd zijn!
ing. Hans Smedema in exile in El Albir, Costa Blanca, Spain
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