Het Naakte Leven –
Voorbeeld van Karaktermoord op Slobodan Mitric op Servische Media
BESTE MR.SAROLA
Wilt u svp. deze brief van mij opsturen naar minister Leers en ook naar cassatie in Den Haag waar nog
procedures lopen ..
Dank u zeer.
Živan Tubić - Goli život (Zivan Tubić - Het naakte leven)
http://youtu.be/TBGIvZTPT6I
HET GESPREK OVER MIJ BEGINT OP 4.00 minuten..
Marić zegt: In feite heeft UDBA politieke emigranten vermoord.
Tubić: Ja. Hier is bijvoorbeeld Slobodan Mitrić, genoemd Bob dat heb jij in de krant gelezen toch. Je weet
dat ze hem ook wilde vermoorden
Maric: Omdat hij Vladimir Dapčvić niet vermoord heeft.
Tubić: Ja man, omdat hij die opdracht niet heeft uitgevoerd, hebben ze twee of drie geheime agenten op
hem afgestuurd, waarvan hij er twee doodschiet en een verwond..
Marić: En hij eindigt in de gevangenis.
Tubić: Ja, eindigt in gevangenis, en daar om je niet te vertellen ..wat er is gebeurd - weet je, ik wil het er
niet over hebben
Maric: Jij correspondeerde met hem.
Tubić: Ja. En daarna is hij in de gevangenis beland, daar werd hij ervan verdacht en gezegd dat hij
een akkoord heeft besloten om met sommige diensten te gaan werken, dat of dat . want zijn vrouw was
een jodin . en jij weet wie de joden zijn. Ze hebben de hele wereld verneukt toch.. jij begrijpt het. Zijn
vrouw was dus jodin, ze is gestorven vier of vijf jaar geleden ..
Marić: Wat heeft hij aan je geschreven Bob Mitrić, Hij was karate expert geweest. Geheim agent van
Tito.
Tubić: (wijst achter zich) Er staat in die papieren dat ik generaal-secretaris ben van The Serbian Army, hij
is de commandant, Nikola Kavaja is generaal, ik ben secretaris Dragoljub Djokić is, ik kan je niet zeggen,
het staat in die papieren daar, jij kan het zien. Begrijp je het. Ik stuurde het aan Pešut .Pešut zei tegen
mij: Weet jij wel wie Slobodan Mitrić is. Ik antwoordde. Ja dat weet ik. Hij zegt: Tubić werkt niet met
hem .Ik zei: ik werk niet met hem. ik wil een beetje ondrzoeken hoe en wat. Begrijp je?. En dan zal ik
erover berichten.
Marić: Jij wist dat hij een moordenaar van UDBA is
Tubić: Natuurlijk, man, begrijp je het. En dan zei mij Mane Pešut: Tubić, jij ben zo, jou kan niemand
veranderen.Ik heb mijn handen van je terug getrokken. Die Slobodan Mitrić kan niemand veranderen, hij
is beroepsmoordenaar, want hij is opgeleid vanaf zijn vijftiende, zestiende jaar,weet jij dat. (Tubić richt
zijn handen vanaf zijn slaap richting Marić) communisme en rechtvaardigheid, weet je dan hoe
laat het is, wanneer ze Vlado wilden vermorden. En Vlado was hun commandant geweest. Dan weet jij
hoe het laat het is. Begrijp je het. Tot de dag van vandag weet men niet waarom hij Valado niet heeft
vermoord. Hij was in zijn flat geweest.so wie so.
Marić: Ja.Dat heeft Vlado Dapčević mij verteld. Dat hij gekomen was en dat hij hem zielig vond toen hij
hem gezien heft med een klein dochtertje en een gebroken man in hem heeft gezien.
Tubić: Ja
Marić: En hij heeft voor de eerste keer een opdracht van UDBA geweigerd om een emigrant .te
liquideren.

Tubić: Ja
Marić: En dan sturen ze een doodseskader en hij dood twee en een van dat drietal verwond en eindigt
in gevangenis.
Tubić: Ja.
Marić: Wat schreef hij jou uit de gevangenis.
Tubić: Hij heeft mij niet geschreven uit de gevangenis. Hij werd pas actief een klein beetje en heeft
kontakt gelegd met emigranten toen hij vrij was gekomen.
Marić: En hij heeft bekend en een aantal boeken geschreven.''Ik was Tito's moordenaar.'' En hij heeft
uitgelegd wat hij gedaan heeft.
Tubić: Ja. Dat houdt hij niet geheim. Hij zegt dat ook vandaag, bijvoorbeeld op zijn sites.Ik heb een
burman die een computer heeft en ik correspondeer met hem via emails ..Ook een kier viel hij mij aan
en zei: ''Jij bent niet Živan Tubić'' jij bent iemand zo of zo, jij bent ook een UDBA man geweest.
(Marić glimlacht en kijkt richting iemand die waarschijnlijk achter de camera staat)
Tubić gaat verder: Maar Slobodan, man, ower mij weten mussen op de daken wie ik ben en wat ik
doe.Maar jij mag blijven wat jij bent. Maar ik heb gedacht dat om te creëren iets omdat hij is. Hij was in
die tijd toen hij ging naar Vlado om hem te vermoorden en toen hij vermoordde die UDBA
Marić: UDBA geheime agenten
Tubić: (Knikt) UDBA geheime agenten..Weet jij wat hij was toen, een beest. Dus hij was zo een man die
kon nu zo dicht komen .. om je niet te vertellen..Hij trainde zo veel . Nu drinkt hij , (Tubić prikt met
zijn wijsvinger in zijn ader) waarschijnlijk drogeert hij zich nu, (dan tilt hij zijn handen omhoog) weet ik
veel. God behoede mij, hij is ziek, heeft kanker, weet ik wat noch meer. Maar in die tijd was hij een
beest. Weet jij wat een beest is. Hij verscheurt alles wat leeft. En indien hij toen slim was, en dat hij zo
gekomen is, dat hij naar Vlado is gegaan was (Tubić klopt zich op zijn schouder een aantal keer) ''Opa, ik
laat je met rust,'' Begrijp je het, en dat hij overgelopen was naar onze kant, en ons dan alles heeft
verteld, en dan met hem kon er goede zaken gedaan worden, Begrijp je het wel, hij kon ons
dan onderwijzen. Begrijp je het wel, om je niet verder te vertelen, dat hij een beest was geweest..
Marić:Had hij sommig advies aan je gegewen. Om te ..
Tubić: Hij gaf mij geen advies. Hij doet het gewoon. Weet je hoe. Hij praat zo, hoe zal ik je dat vertelen,
hoe hij prat, is niet te vatten, een keer schreef hij mij, wij zullen hen kapot maken, een andere keer zo
en zo, en andere keer schreef hij zo , en derde keer zo, begrijp je het wel, en zo ..maar alle totale
informatie had ik van die Dragoljub Djokić, genoemd Djkini die die boeken ower Tito sschrijft . Begrijp je
het wel..
Marić: Wie is hij..
Hier gaat het verder over andere dingen, wel belangrijk maar niet van toepassing op mij..
Dus die mijnheer Tubić heb ik nooit ontmoet. Wel Drgoljub Djokić die journalist bij The Serbian Army
was. Die heeft mij gevraagd of hij Tubić mocht benoemen tot zijn secretaris voor propaganda. Dat heb ik
overlegd met de redactie van Srpska Amija en het is aangenomen. Zo is Tubič benoemd
to secretaris voor propaganda van het tijdschrift The Serbian Army onder Drgoljub Djokic.
Ongeveer een jaar of twee geleden schrijft deze meneer mij een mail en laat mij weten dat hij samen
met mij The Serbian Army heeft opgericht, iets wat pertinent niet waar is. Ik heb hem dat ook
geschreven.
Het blijkt dat hij uit Novi Sad komt, de plaats waar UDBA mij opdracht gegeven heeft om Vladimir
Dapcević te vermoorden. In het interview bekent hij dat UDBA uit Novi Sad hem gevraagd heeft om
emigranten te liquideren maar dat hij hen zogenaamd in de maling genomen heeft. Hoe dan ook, vast
staat dat hij met UDBA uit Novi Sad contacten heeft..

Uit deze film zie ik voor het eerst dat hij bevriend was geweest met twee topagenten van UDBA die
onder mijn commando stonden - namelijk Ljubomir Magas - genoemd Ljubo Zumunac (in de roman
Geheime Agent van Tito die door de Nederlandse rechtbank vertaald is - werd beschreven dat Ljubo
een van de UDBA agenten was die mij moest helpen om Vlaimir Dapcvic te kidnappen of, indien dat
niet lukte, te vermoorden - inmiddels is die persoon geliquideerd) en Rade Čoldović - die
inmidels ook geliquideerd is. Bij de laatste poging van UDBA mij te vermoorden in samenwerking met de
Nederlands regering op 28 juni 2010 in mijn atelier is mij door UDBA agente verteld dat ik de laatste
ben die nog leeft.. dat is ook zo, het hele team van mijn agenten is inmiddels vermoord.. tientallen dus.
Deze presentator is een zwager van Zljko Raznjtović - genoemd Arkan.. Arkan was ook een van mijn
topagenten - die ook inmiddels is geliquideerd met hulp van IDB
(Nederlandse Inlichtingendienst Buitenland), de mede moordenaar van die aanslag op Arkan en de
wijlen Servische premier Zoran Djindjić heeft op 30 juni 2010 geprobeerd mij te liquideren op de brug
van de Zeeburgerstraat met hulp van een aantal geüniformeerde politieagenten van de Amsterdamse
politie en een ambtenaar van Emigratie en Naturalisatie (dus dezelfde departement die nu van plan is
mij naar Servië te deporteren. Die man is een muslim uit Trebinje die hier politiek asiel heeft en die
leidende figure van die Emigratie en Naturalisatiedienst onder chantage door homofiele relaties die
gefilmd zijn in zijn greep houdt. Dat heb ik ook in The Serbian Army in het begin van de 90er
jaren gepubliceerd). Op het nippertje ben ik in leven gebleven en sindsdien heb ik niet gedurfd om naar
buiten te gaan..
Uit dit tv interview is duidelijk geworden dat Marić Vladimir Dapcević persoonlijk gesproken heeft en
dat Dapcević hem alles heeft bevestigd wat ik direkt na mijn arrestatie op 25 decmber 1973 aan
de Nederlandse BVD en Justitie vertelt heb..
Ik hoop dat mensen in Nederland opstaan en een halt toe gaan roepen aan de bijna onafgebroken 40
jaar durende. marteling van de Nederlandse staat tegen mij
Groeten,
Slobodan Slobodan

