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EEN BIZAR VERHAAL EN ONGELUK FRED de Brouwer
Werd veelvuldig

geconfronteerd met het bizarre

verkeersongeluk van collega

journalist Fred de Brouwer die

in de nachtelijke uren werd

aangereden vlakbij zijn huis

door een witte Pick up met een

rood kenteken. De halve

Nederlandse pers, inclusief

misdaadjournalisten kreeg ik

over me heen met vragen. Fred

woonde al vele jaren in

Thailand waar hij naar toe was

gevlucht, omdat hij bang was

door Joris Demmink, destijds

secretar is Generaal van

Justit ie, ofwel de hoogste

ambtenaar. In 2001 was er al

een onderzoek van de BVD naar

de pedoprakt i jken van

Demmink,maar ondanks

belastende verklaringen o.a.

van zijn prive chauffeur die

ontslag had genomen wegens

wangedrag met kleine

jongetjes op de achterbank,

werd hij toch aangenomen als

de hoogste ambtenaar op

Justitie. Ja u leest het goed

Justitie !!! Ons meest zieke

orgaan die recht moet spreken,

en ons moet beschermen voor

criminelen.Fred werkte destijds

voor de Gaykrant,de Telegraaf

en Panorama en heeft deze

wanpraktijken aan de kaak

gesteld, waarna hi j  werd

bedreigd en is gevlucht naar

Thailand.Fred is afgelopen

donderdag in al le st i l te

gecremeerd, maar de zaak is

nog in volle gang. Kreeg via

misdaadjournalist Korterink ook

nog een verzoek voor

informatie over Fred, van Erwin

Lensink die hier ook is

ingedoken. Erwin was destijds

de man die het waxinelichtje

had gegooid tegen de gouden

koets. Vier  eerdere getuigen

kunnen het ook niet meer

navertel len, en het meest

bizarre van dit verhaal is dat ik

via een collega journalist in het

bezit kwam van een email, waar

Fred een maand voor zijn dood,

een zoon van  landgenoot Peter

P. waarschuwde voor zijn vader

om te stoppen met verhalen

richting Demmink, omdat dit zijn

dood wellicht zou kosten. Ik

citeer Fred zijn email; Geachte

heer P, Stukje gelezen in de

Volkskrant over uw vader die

een vermogen stopt in de zaak

D.Wellicht overbodig, maar ik

wil u/hem toch waarschuwen

over hoever de macht van D.

reikt en tot welke maatregelen

hij in staat is. Ik ben destijds

door een ex-minister uitvoerig

geinformeerd tot welke

maatregelen hij in staat is, en

is geweest. Moord hoort daar

ook bij, al heet het dan een

ongeluk of tragische

omstandigheden. Er zijn toen

voorbeelden genoemd die u

ongetwijfeld kent.Het is maar

dat u/hij het weet, aldus een

van Fred’s laatste emails. De

politie doet dit zeer verdachte

ongeluk af als een ongeluk,maar

na beraad met het opperhoofd

wil men nu de zaak toch verder

onderzoeken, en is men op zoek

naar een witte Pick Up met een

nieuw (rood) kenteken, die Fred

van zi jn brommer heeft

afgereden en over hem heen is

gereden. De zaak is hotnieuws

in Pattaya, waar enkele

landgenoten elkaar het leven

zuur maken,maar ook op BVN

en de  in media, omdat er 4

ministers van Justitie dit in de

doofpot hebben gehouden.Zo

gaat dit op dat niveau want”

hoe groter de geest, hoe groter

het beest”. Het werd echter

oud hoofdofficier Hans Vrakking

te gort ig, en die heeft

uiteindel i jk  aan de bel

getrokken,samen met oud

rechercheur Langedoen

bekend van de omstreden

mysterieuze IRT affaire

destijds.

WILDERS
Het land stond op zijn kop toen

Wilders zijn uitspraak deed

willen jullie meer of minder

Marokanen. Na jarenlange

problemen met deze groep

volkomen begrijpenlijk, maar hij

had beter kunnen vragen of

alle Criminele Marokanen na hun

gevangenisstraf het land uit

moeten.Dan had hij wel veel

punten gescoord,want de

meeste overvallen komen op

naam van Marokanen.Bij de

laatste opsporing verzocht zat

niet een landgenoot!!!  Maar

om nu alle Marokanen over een

kam te scheren is niet eerlijk en

uiterst onverstandig,want er

zijn er ook die het gemaakt

hebben in het bedrijfsleven en

in de politiek. Maar het gros van

de jeugdige Marokanen zijn

crimineel, en hier moet nu

eindelijk eens een halt aan

worden geroepen ons in slaap

gevallen kabinet en Justitie.

Vorige week nog 2 moorden

door Marokanen,maar ook 2

Marokaanse slachtoffers die

werden doodgeschoten door

de vrouw van een juwelier in

Deurne. Mijn eerste reaktie was

ook, zul len wel weer die

Marokanen zijn,maar de pers

moet ook al naar de pijpen

dansen van onze Marokanen,

want wij moeten spreken over

Noord Afrikanen of licht getinte

daders.Lazer toch op met dat

labiele achterbakse geleuter.

En ja hoor weer gelijk, net zoals

bij mijn vriend Andre Hartman

die desti jds werd

doodgeschoten door een 15

jarige Marokaanse moordenaar,

die ondanks negatief advies

van de psychiater toch op

proefverlof werd gestuurd,

want onze allochtonen zijn heer

en meester in ons land. Hij zat

2 jaar jeugdgevangenis uit voor

een moord op een vrouw die

hem betrapte bij een inbraak.

Dezelfde dag vermoorde hij mijn

vriend Andre Hartman, de

sigaren winkelier die al 15 keer

eerder was beroofd door

gelijksoortig tuig, en kreeg

darvoor 6 jaar. Ja 8 jaar met

aftrek voor 2 moorden, en dan

durven ze ook nog te

protesteren voor de

juwelierszaak met spandoeken

dat het recht faald in

Nederland.  Ja zeker voor de

onschuldige slachtoffers.Waar

blijven onze laffe Hollanders die

dit pikken? Maar de laffe

politiek, op Wilders na, is de

grote schuldige want heeft

nooit ingegerepen. Diverse

keren in gevangenissen

gezongen met de kerst, waar

ik goed moest zoeken om een

landgenoot te v inden. De

andere schuldige is natuurlijk

ons labiele justitie apparaat die

dit tuig in de watten legt, en

van top tot teen verzorgt in

een luxe 3 sterren Hotel. Moest

ook eens optreden in de TBR

Van de Hoeve kliniek in Utrecht.

Na een rondleiding van de

direkteur kreeg ik

braakneigingen van de enorme

luxe, waar onze moordenaars

en kinderverkrachters het aan

niets ontbrak. Weigerde om op

te treden en mijn biezen gepakt

want dit stuitte toch hevig

tegen mijn principes. Maar waar

ik nog misselijker van wordt is

dat er een allochtonenbond

wordt gesubsidieerd van onze

belastincenten, die dit uitschot

de hand moet reiken. Wat een

krankzinnig land, en compleet

doorgedraait zooit je

ongeregeld in Nederland

allochtonen land.Las afgelopen

week dat een Marokaan zijn

broer hed vermoord en dat hij

s lechts 2 jaar hiervoor

k r e e g . V e r z a c h t e n d e

omstandigheden in hun cultuur.

Ze leven in Ned. en wij hebben

hier niets te maken met hun

cultuur, maar wel onze halfgare

rechters die zelf hoog nodig

naar een psychiater moeten.

Leve de criminaliteit en welkom

Roemenen en Bulgaren, en nog

even dan moeten we met zijn

allen op de vlucht. Geen wonder

dat Wilders de grootste partij

wordt, want het is al heel lang

5 over 12.

PENSIOEN
Van pensioen komt voorlopig

niets want werd weer eens

bedolven onder diverse

problemen en  lugubere

sterfgevallen,waaronder onze

landgenoten, Fred de Brouwer

en Fred Lelie die in Udon Thani

op beestachtige wijze werd

vermoord, door een ontslagen

werknemer en zi jn

bedrijfsleider. Fred beklaagde

zich destijds ook over zijn

partner die vreemd was gegaan

met een Thaise werknemer, en

na later ook bleek zi jn

bedrijfsleider. Vertrouw alleen

je hond en zet de rest maar bij

het grof vui l  als je wordt

belazerd, en geef ze vooral

geen 2e, 3e en 10e kans, want

het is uitstel van excecutie !

Ruim een jaar geleden had ik

Fred Lelie aan de telefoon waar

hij al doodsangsten uitstond en

advies vroeg hoe te handelen.

Hij was al eerder overvallen,

bedreigd en afgeperst door de

lokale mafia. Fred had de

domme gewoonte zich rijk voor

te doen in deze arme provincie.

Helemaal fout want een Thai is

erg jaloers op ons, en vinden

dat dit geld in hun zakken moet

vloeien. Hoe maakt niet uit,

want een Thai doet meestal

eerst, en denkt niet aan de

gevolgen. De politie deed dit

even snel af als een roofmoord,

maar heb daar sterk tegen

geprotesteerd,want tijdens

een roofmoord steek je niet

iemand neer met 6 messteken

in zijn hart, en snij je zijn keel

door.De ambassade zal zich

daar vast niet voor inspannen

hoe of wat er is gebeurd.Ik pik

geen onrecht en onderneem

aktie als dit nodig is. Beide

daders, een ex-werknemer en

de bedrijfsleider van Fred zijn

Disco wachten waarschijnlijk de

doodstraf, danwel levenslang

want ze hebben snel bekend.

Daar kunnen onze labiele

rechters een voorbeeld aan

nemen, en zou zeggen kom hier

maar stage lopen, dan wordt

Nederland tenminste heel wat

veiliger. Ik heb een kennis die

mijn columns plaatst op zijn

w e b s i t e ;

www.compleetgestoord.nl  Hij

is het helemaal met mijn visie

eens en wil hier op verder

borduren, en deeld mijn visie

dat Nederland verzuipt als we

doorgaan met dit waanzin

kabinet, en de geldverslindende

en corrupte EU..

ROB STRIK
Was een paar dagen op pad

met de bekende

misdaadjournalist Hendrik Jan

Korterink, inzake een paar oude

onopgehelderde zaken in

Thailand. Een daarvan was de

vermissing van de 65 jarige ROB

STRIk die afgelopen september

naar Thailand was afgereisd, en

daarna heeft niemand meer iets

van hem vernomen. Een ieder

die informatie wil verstrekken,

kan dit vertrouwelijk naar mij

mailen, want de familie maakt

zich ernstig ongerust.

S H E L T E R

C E N T E R

PATTAYA
Gaat de goede kant op, met

inmiddels een 2e woning met

dank aan caretaker Nong, en

init iat iefnemer Paul

Wijnbergen. Paul heeft een

vriendenclub opgericht onder

de naam; Vrienden van Shelter

Center Pattaya, waar je lid kunt

worden voor 10 baht per dag.

Leden van deze club worden

ook 2 keer per jaar uitgenodigt

voor een gezellige barbecue

met de Shelter kids, die

afgelopen week waren

uitgenodigd door onze

landgenoot Harold, van Tequila

Sunrise in het prachtige Mea

Phim. Na een uitgebreide  lunch

op het fraaie strand, werden

ze getrakteerd op een bootocht

naar het schi ldpadden

eiland.Wordt ook lid van de

vriendenclub Sheltercenter

Pattaya, en zie de website

www.sheltercenterpattaya.com

of kontakt Paul op 08-4779326

M K B

THAILAND
Organiseerd zijn eerste grote

bijeenkomst in Bangkok op 23

Apri l ,  met een buffet en

livemusic van de Ned. band

BF2. Het Tuliphuis zorgt voor

gratis vervoer naar Bangkok.

Zie de site

www.mkbthai land.com of

kontakt Martin Vlemmix tel;

0901015470

COLIN de JONG

www.pattayapeople.com

e m a i l ;

colindjpattaya@gmail.com


