-------- Forwarded Message -------Subject:RE: Wietkwekerij
Date:Sun, 25 Nov 2018 11:47:21 +0100
From:---- <----@gmail.com>
To:'Jan Jaap' <janjaap@optimalisatie.nl>
Hallo Jan Jaap,
Graag wil ik reageren op je mail en heb ten behoeve van de duidelijkheid deze geheel
gekopieerd en hieronder geplakt. Tussen de regels tref je mijn reactie in rood.
Ik wil toch graag meer openheid van zaken geven. Ik heb in de korte tijd dat ik verblijf
op de Springweg ... in zekere zin een soort van voortouw positie gehad en ik heb vaak
met u communicatie gevoerd en problemen opgelost. De mede-bewoners leken vaak
niet te reageren op uw emails. Ik heb ze bijvoorbeeld ooit aangemoedigd om u success
te wensen in uw rechtszaak, omdat het wellicht zou kunnen helpen in de argumentatie.
Toen de buren klaagden over het vuilnis heb ik uit eigen portemonee 70 euro betaald
om het vuil de volgende dag te laten weghalen. Dat deed ik natuurlijk ook uit eigen
belang, ivm. het parkeren van de scooter, maar ik zie geen verband met mijn correcte
communicatie en gedrag en een verdenking van criminaliteit of zelfs een oﬃciele
verdenking van wietkwekerij en dreiging met politie. Nou, daar is natuurlijk helemaal
geen verband tussen. Zoals ik in mijn vorige mail heb geschreven heb, heb ik zorg
daarover en ga mijn verantwoordelijkheid als huisbaas niet uit de weg. Ik heb ooit een
ﬂinke wietplantage op mijn bedrijf gehad in verhuurde eenheden en die is uiteraard
opgerold door de politie. Ik heb mezelf verweten veel te goed van vertrouwen te zijn.
Een paar jaar later, ik meen 10 april 2016, kreeg ik een inval van 20 man politie te
verwerken, bestaande uit de brandweer, mensen van de milieudienst en mensen van
de gemeente zelf en nog meer. Ze hadden geen enkele reden, behalve dat ik een
automatisch werkend hek had geïnstalleerd. Verder had ik een bedrijfsleider, die op de
meest idiote tijden: vaak om 4 uur ’s nachts, op zijn werkplek op kantoor ging zitten. Ik
had echter pech: in een kleine kantoor unit vonden ze een zak met wietknoppen. De
daders waren na 2 dagen weer vrij en mijn kantoorunit werd door de burgemeester voor
½ jaar gesloten. Ik moet er niet aan denken, dat Springweg ... zoiets overkomt……
Vandaar dat ik daar erg alert op ben. Ik hoop dat je er enig begrip voor kan opbrengen.
Ik heb de (ex-) mede-bewoners nogmaals bijgevoegd zodat, indien zij inhoudelijk
interesse zouden hebben, er geen onduidelijkheid kan bestaan. U had ze zelf enkele
maanden geleden als CC bijgevoegd, dus zover bekend zijn de adressen recent. Alleen
---- en ---- moeten van de lijst af. Hoe het kan, dat deze mensen er bij jou nog
opstaan begrijp ik niet, maar laat ik voorzichtig zijn: het kan een slordigheid van mijn
zijde zijn. Excuus ervoor in dat geval.
Ik ben helaas al enkele jaren slachtoﬀer van ernstige bedreiging en letterlijke aanvallen
op mijn prive en zakelijk vanuit de overheid, in het speciaal vanuit 'politie'. Dat is niet
omdat ik iets heb misdaan. De reden is dat ik prive heb geholpen om bepaalde zaken
aan het licht te brengen, zoals het feit dat diverse rechters en zelfs de topman van
Justitie in Nederland samen vele honderden kinderen hebben verkracht, en dat pedo
pornograﬁe werd geproduceerd in het Paleis van Justitie in Den Haag.

1 of 4

Ik ben werkelijk geen activist. Ik heb eenvoudigweg 'aandacht' gegeven aan een aantal
zaken, c.q. zaken publiek bespreekbaar gemaakt zoals vele duizenden andere 'gewone
mensen' met oprechte bedoelingen.
De reden dat ik echter last heb van letterlijke aanvallen en pogingen tot 'zwartmaken' is
vanwege enkele feiten:
Ik heb een media platform opgericht met 500.000 lezers in Nederland. Het platform
heette "Ik Hou Van Nederland". In Utrecht is de gids nog actief en wordt beheerd door
een studente media aan de HKU en een video-producer die lang heeft samengewerkt
met Henk Westbroek, o.a. op Facebook met 11.000 lezers. https://www.facebook.com
/ihvutrecht Ik bezit deze gids al lang niet meer, in 2014 zijn alle social media accounts
vergeven aan de 200 bij de gids betrokken redacteurs. Zij waren erg blij met de gids.
Ik ontdekte feiten zoals de pedoﬁlie bij rechters, maar niet alleen dat, goede mensen
werden door de overheid letterlijk zwartgemaakt en geterroriseerd.
Een voorbeeld, de lieve oude vrouw Yvonne Keuls werkte in een kinderopvang in Den
Haag en ontdekte dat sommige van haar kinderen werden verkacht door een rechter.
Toen zij als oprecht mens alles in haar macht deed om de rechter te laten vervolgen
werd zij zwartgemaakt en geterroriseerd. Zij heeft meer dan 10 jaar in een hel geleefd.
Zij durfde op een gegeven moment 4 maanden haar huis niet meer uit. Ze werd op
straat in haar gezicht gespuugd door medewerkers van Justitie en ze werd verbaal
bedreigd door de Oﬃcier van Justitie.
De pedoﬁele rechter kreeg vroeg pensioen en schudde bij zijn afscheid nog vriendelijk
de hand van zijn collega's. Yvonne Keuls kreeg in feite straf voor haar oprechtheid.
Yvonne Keuls had een rechter als vriend. De rechter nam ontslag uit protest maar durfde
Yvonne niet publiek te helpen toen zij werd zwartgemaakt. Dat heeft haar vriendschap
met hem verbroken.
Volkskrant: 'Het is een absoluut onrecht wat er geschied is'
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/-het-is-een-absoluut-onrecht-wat-er-geschiedis-~b4198507/
Vier maanden. Het was september, ik durfde de straat niet meer op. Het waren toch
mensen met macht die me aanvielen.
Ik heb ook geholpen maar was in essentie onaantastbaar voor 'domme laster' vanwege
het media platform. Tot recent. Ik ben auteur van een optimalisatie plugin voor
WordPress met 20.000 gebruikers, dat zeer geliefd was, maar dat om een
onverklaarbare reden is verbannen door WordPress.org. Het begon met een laster
aanval, zonder enige mogelijke verklaring.
Ik signeerde alle support berichten met "Best Regards, Jan Jaap, Email". Dat werd bij 100
berichten vervangen door een link naar een policy tekst dat vermeldde dat "adverteren
op forums die niet bij een eigen plugin of thema horen is niet toegestaan". Adverteren
zou dus zijn toegestaan voor mij als auteur, en het ging in dit geval om vermelding van
een email. De actie + boze bericht deden vermoeden dat er grote advertenties waren
verwijderd. De actie was duidelijk bedoeld om mij zwart te maken, om de indruk te
geven dat ik gratis support gaf om te adverteren.
Vrijwel alle andere gebruikers op het WordPress support forum gebruikten eenzelfde
handtekenening. De beheerder liet die handtekening ongemoeid. De actie was dus
speciﬁek gericht op mij, de auteur van een geliefde gratis plugin. Het klopte niet.
Na aﬂoop verzond ik de beheerder een nette publieke reactie waarin ik vermeldde dat
een 'gewone handtekening' was verwijderd. Dat bericht werd eerst geblokkeerd en is
later verwijderd. Mijn toegang was 8 dagen geblokkeerd zodat ik geen reactie kon
geven.
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Later werden alle plugins verbannen en verwijderd. Niemand weet het motief.
Het is belangrijk om te beseﬀen dat WordPress.org niet zomaar een organisatie is. Ik had
het zelf nooit verwacht. Mijn gratis plugin was echt geliefd bij 20.000 zeer intelligente
mensen, mensen binnen de optimalisatie wereld, mensen die werken bij Google. Zij
tasten in het duister en zijn tot op heden ook stil omdat ze niet begrijpen wat er is
gebeurd.
WordPress verbiedt een discussie over het onderwerp. Andere WordPress gebruikers
mogen er dus niet over praten.
Een gebruiker met meer moed heeft het recent kort samengevat:
Wat een indrukwekkende story, ongelofelijk!
Dan kom ik terug bij uw dreiging met politie en verdenking van criminaliteit. Ik begrijp
dat het huurcontract in augustus moest zijn verlengd en omdat u niet speciﬁek heeft
gevraagd om een gesprek ben ik ervan uitgegaan dat het contract stilzwijgend is
verlengd. Inderdaad het groeit me wel eens boven het hoofd om alert te zijn op de
tijdelijke huurcontracten. De vergunningen voor de verbouwen ….. het duurt maar en
duurt maar…..
De verdenking van criminele praktijken echter wekt bij mij logischerwijs zorgen. In
essentie is het een vorm van zwartmaken. Wat moeten de mede-bewoners denken als u
dat zomaar oﬃcieel maakt? Er was geen logische grond voor. Een 'luchtrooster zien
vanaf de straat' is geen sterke aanwijzing voor een wiet plantage. Ik heb helemaal niets
aan de mede-bewoners geventileerd!, dat heb je zelf gedaan!
Ik heb u reeds kenbaar gemaakt dat ik begrip heb voor uw zorgen m.b.t. de lekkage en
het voorkomen van schade aan het huis. Toch is het voor mij echter niet logisch om
zonder bewijs een dergelijke ernstige verdenking te uitten. Als ik bewijs zou hebben,
zoals je zegt, dan hoef ik je niet meer te verdenken, natuurlijk. Wat hier speelt zijn een
aantal factoren: 1. Ik mag eerst na het maken van een afspraak je kamer betreden. 2 de
lekkage (de minst sterke reden) 3 de dichte gordijnen overdag en 4 het
luchtafvoerrooster. Nogmaals, zonder op je kamer te zijn geweest is mijn verdenking tot
0 gereduceerd.
Als u zou zijn bewogen tot uw verdenking door derden, bijvoorbeeld door politie of
Justitie, dan hoop ik dat de gegeven informatie kan helpen om te beoordelen of het
motief oprecht was.
Ik ben een nette huurder. Ik begrijp dat ik ben verbonden aan twee maanden opzeg
termijn maar het komt helaas op dit moment niet zo goed uit als ik eind Januari zou
moeten zijn verhuisd.
Als u het huurcontract wenst te beeindigen, dan respecteer ik dat. Ik zou dan graag een
duidelijke afspraak maken over dat onderwerp.
On 11/23/2018 09:42 AM, Jan Jaap wrote:
Beste ----,
Bedankt voor uw email. Ik hoop dat ik u met dit bericht gerust kan stellen. Ik heb de
medebewoners bijgevoegd om eventuele escalatie van verdenking voor te zijn.
Ik ben geenzins actief met illegale praktijken. Ik bezit een internet innovatie bedrijf en ik
heb u reeds geinformeerd dat het luchtrooster leidt naar een Venta luchtwasser dat
slechts 1.5 tot 3 watt aan stroom verbruikt. Orin heeft het apparaat gezien toen het
werd geleverd door Coolblue. Het rooster is bevestigd aan een standaard houten plank
dat het raam open houdt dat is beveiligd met een ketting. De planten zijn
luchtzuiverende planten, slechts 4 stuks die op dit moment bloeien. Het betreft
margriet.
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Een wietkwekerij verbruikt veel stroom dus als zoiets dergelijks van toepassing zou zijn
dan zou u dat hebben kunnen zien aan de stroom nota.
Een voorbeeld van een project waarbij mijn bedrijf betrokken is, is www.e-scooter.nl. Het
is een internationale gids ter promotie van schoon vervoer. T.b.v. schone lucht in steden.
Ik rook niet en de kamer wordt net gebruikt.
M.b.t. het toelaten tot de kamer. Ik was eenvoudigweg niet gekleed en verzocht daarom
voor het maken van een afspraak. Daarbij ben ik gesteld op privacy.
Ik heb u direct per email geinformeerd of er iets van mij benodigd was. U gaf toen niet
aan toegang nodig te hebben.
U verzocht mij de volgende dag buiten om even te komen kijken. Ik ben toen van de
scooter af gestapt en heb naar u geluisterd. Ik heb inderdaad aangegeven dat ik "er
geen verstand van heb" maar dat de verstopping met het toenmalig weglekken van een
halve bak water, wat direct is opgevangen met handdoeken, al twee weken geleden was
dus dat het waarschijnlijk niet daarmee te maken zou kunnen hebben omdat u aangaf
dat er de vorige dag 'een druppel' was gezien. U vervolgde toen dat er vaker lekkage
was geweest op andere plaatsen in hetzelfde plafond van kamer 3 en dat u daarom
verder onderzoek zou gaan doen. U gaf wederom niet aan toegang te wensen tot mijn
kamer, omdat ik dat zeker niet zou hebben genegeerd.
Ik hoop dat de verdenking van criminale praktijken is opgehelderd. Ik ben een nette
huurder. Ik verblijf hier in principe tijdelijk. Een internet project is zo goed als afgerond.
De komende maanden werk ik aan een onderzoek.
Zoals telefonisch aangegeven, kom ik nog even bij je langs, mogelijk a.s. maandag,
maar anders verderop in de komende week.
Met vriendelijke groet,
----

Virusvrij. www.avast.com
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