Elite-bankier Ronald Bernard weigert opheldering te geven over zijn verleden
Zaterdag, 13 mei 2017 10:00

Onvrede hierover heeft inmiddels geleid tot het vertrek van zijn beoogde De Blije B.
PR-adviseur en voormalig Volkskrant journalist, Sanne ten Hoove.
'Ronald kon mij – ook na herhaaldelijk aandringen – geen CV overleggen. Op een gegeven
moment houdt het voor mij op'.

'Ik kan me onmogelijk committeren aan iemand wiens verleden ik niet ken', aldus Ten Hoove.
Doodzonde. Want ik vind De Blije B. een mooi initiatief. Ik had me er graag voor ingezet.'
De reden waarom Bernard geen CV wil overleggen is Ten Hoove onduidelijk. 'Die heeft ie niet,
zei hij eerst, omdat hij als zelfstandig ondernemer nooit heeft hoeven te solliciteren. Hij vond het
niet nodig om er een te maken, want niemand had er ooit naar gevraagd. Daarna wees hij erop
dat hij bedreigd is in het verleden, dat hij niet wil dat het gedoe met z'n voormalige
zakenpartners op straat belandt.'
De e-mailcorrespondentie tussen Ten Hoove en Bernard is in bezit van Niburu. De e-mails
bevestigen Ten Hooves verhaal.
Het verleden van Ronald Bernard roept zo steeds meer vragen op. Is hij wel de persoon die
hij zegt dat hij is? De voorman en oprichter van bank in oprichting 'De Blije B.' kwam prominent
in het nieuws na zijn onthulling dat hij als elite-bankier werd uitgenodigd om deel te nemen aan
een satanisch ritueel waarbij kinderen werden geofferd. Wanneer dit zich afspeelde, bleef tot nu
toe onduidelijk.
Tijdens het interview met De Vrije Media vertelt Bernard dat hij zijn hele leven zelfstandig
ondernemer is geweest. Zo zat hij in de im- en export, handelde hij in auto's en had hij een
eigen vrouwenkledinglijn. Zijn doel was om daarmee zo snel mogelijk rijk te worden en dan te
stoppen met werken. Nadat hij was benaderd door een beurshandelaar besloot hij een carrière
te beginnen als vermogensbeheerder.
Bernards LinkedIn-pagina vermeldt over dit alles echter niets. Ook googlen levert niks op.
Tegenover Ten Hoove laat Bernard weten dat hij twintig jaar lang 'sociaal maatschappelijk
ondernemer' is geweest. Hoe dit valt te rijmen met een carrière als handelaar in auto's en
kleding blijft onduidelijk. Bernard weigerde hierop in te gaan. 'Hij bleef maar op de hete brei
heen draaien', aldus Ten Hoove. 'Deze man grossiert in vage praatjes. En dat voor iemand die
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een bank wil beginnen. Ik heb hem er nog op gewezen: bij een bank draait alles om vertrouwen,
hier kom je niet mee weg. Onbegrijpelijk. Echt onbegrijpelijk.'
Of Bernard bewust liegt ? 'Hij speelt geen open kaart, hij draait erom heen. Dan heb je bij mij
de schijn tegen', aldus Ten Hoove.
Als er mensen zijn die in het verleden hebben samengewerkt met Ronald Bernard en daarover
informatie willen delen dan zijn we daar uiteraard zeer in geïnteresseerd. Wordt vervolgd.
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