
 Het Groningenveld in tien jaar leeg!

7 september 2018


Aan;

De Gedeputeerde Staten Provincies Groningen & Drenthe,

De B&W’s van Aa en Hunze, Noordenveld, Tynaarlo, Appingedam, Bedum, De 
Marne, Eemsmond, Winsum, Delfzijl, Groningen, Grootegast, Haren, Leek, 
Loppersum, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Ten Boer, Veendam, 
Westerwolde, Zuidhorn, 

Journalisten RTV Drenthe Jeroen kelderman, Andries Ophof, Marjolein Knol.

RTV Noord, Goos de Boer. Dagblad van het Noorden, Maaike Wind.


Een bekend regionaal journaliste schreef mij inzake de koers van mijn bedrijf 

‘je hebt de verkeerde afslag genomen’, 

dat is echter maar net vanuit welk perspectief je brein denkt. 


De reality check! 

L.S.,

Ik ga kort door de bocht, schrijf up-tempo;


Voorbeeld 1; 
Iedereen die inzake 9-11 nog steeds gelooft dat de WTC gebouwen zijn 
ingestort door een terroristische aanslag met twee verkeersvliegtuigen en 
anders denkende mensen met een lach weghonen als ‘samenzwering fantasten’ 
snappen niets van wat narcisme is en hoe narcistische gedragingen werken. 
Fundamenteel, lachen dit soort lachers namelijk over zichzelf, hetgeen het eigen 
gemis/gebrek aan kennis toont en om dat te verbloemen ‘projecteren’ zij hun 
eigen gebrek met het ‘uitlachen van de boodschapper’. 

Dit is een van de vele kenmerken van narcistisch gedrag.

(verdiep je jezelf in wat er wetenschappelijk allang bekend is over 9-11 dan weet 
je met zekerheid dat die gebouwen in ieder geval niet zijn ingestort door die 
twee vliegtuigen en ook niet door de branden. 

Wat daar wél heeft plaatsgevonden een enorme stofwolk stunt is geweest die je 
vanuit de kennis inzake narcisme/‘beyond’ gedrag prima kunt duiden).


Voorbeeld 2; 
Wie vanwege ‘voorbeeld 1’ nu al besluit de brief niet verder te lezen, de inhoud 
van deze brief terzijde legt, is hoogstwaarschijnlijk bovengemiddeld narcistisch. 
Tevens werken die mensen vanwege hun passieve houding mee aan de 
ondergang van onze samenleving/beschaving. 

Verdere uitleg inzake de ‘balans tussen narcisme en empathie’ is te lezen op 
website www.narcistenbuster.nl


narcistenbuster@gmail.com narcistenbuster.nl �  / �1 7

KvK nr. 54786150         Lindelaan 18    9342 PL  Een  06 - 52 01 77 71  

De Narcisten Buster

mailto:narcistenbuster@gmail.com
http://www.narcistenbuster.nl
http://narcistenbuster.nl


 Het Groningenveld in tien jaar leeg!

De vrije keuze; 
Wie binnen de politiek / journalistiek geen kennis heeft over hoe het gedrag van 
bovengemiddelde narcisten is, mist essentieel basis-gereedschap om te kunnen 
zien / duiden wat er aan de hand is. 

Dit gebrek aan kennis is niet verwijtbaar.

Als politicus/journalist die kennis niet tot je nemen is wél verwijtbaar omdat die 
mens er dan bewust voor kiest die kennis niet te verkrijgen en dat geeft hen 
inhoudelijke blindheid.


Als er onder de lezers politici/journalisten bevinden die al bovengemiddeld 
narcistisch zijn, weren zij deze kennis af zoals in ‘voorbeeld 1’ gegeven of 
openen zij de aanval op de boodschapper.  


Het algoritme van de bovengemiddelde narcist; 
Narcisme wordt steeds meer gezien al ‘normaal’ maar is een als 
persoonlijkheidsstoornis omschreven psychiatrische aandoening (DSM-5).


Mensen met bovengemiddeld narcistisch gedrag hebben allemaal vaste 
algoritmische gedragspatronen.

Zij werken allemaal vanuit geheel andere motivaties dan in balans zijnde 
mensen. 

Ze vertellen vanuit verborgen agenda’s geheel andere dingen dan ze écht aan 
doelen beogen te bereiken.

Snap je niet hoe bovengemiddeld narcisme werkt kan je ook geen nieuws 
duiden en ook niet echt neutraal politieke keuzen maken want je geest is dan 
vervuild met de stofwolken/gaslight boodschappen van de bovengemiddelde 
narcist.   


Op basis van kennis is het algoritmisch gedrag van narcisten beter 
voorspelbaar! 


Een van de belangrijkste kenmerken van bovengemiddeld narcistische mensen 
is, dat we als samenleving politieke afspraken maken en vastleggen in wetten, 
die wetten worden gemaakt op basis van ‘afwegen van belangen’. 
Bovengemiddelde narcisten overtreden die afspraken keer op keer. 


De primaire gewogen belangen: 
De primaire belangen zoals we dat als samenleving bedacht hebben dienen altijd 
te zijn: gezondheid, huisvesting, vrijheid en veiligheid.  

De secundaire gewogen vermogensbelangen: 
De vermogensbelangen zijn minder belangrijk. Binnen deze vermogensbelangen 
is het mogelijk om de verschillende manieren waarop deze belangen kunnen 
worden aangetast te onderscheiden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een 
onderscheid te maken tussen vermogensschade die het gevolg is van letsel 
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(‘letselschade’), 2schade die het gevolg is van de beschadiging van een zaak 
(‘zaakschade’) en zuiver economische schade. Letselschade vloeit voort uit de 
aantasting van een belangrijk belang: het fundamentele belang van lichamelijke 
integriteit. Vermogensbelangen die bestaan uit letselschade verdienen om deze 
reden meer bescherming op grond van de redelijkheid en billijkheid. De 
redelijkheid en billijkheid biedt het minste bescherming aan immateriële 
belangen die niet tevens ‘fundamenteel’ zijn. 

Daar politici in bepaalde stromingen waar de ‘marktwerking’ leidend is 

nu eenmaal vaak bovengemiddeld narcistische gedragingen hebben, 

worden de primaire belangen opzij geschoven voor de vermogensbelangen. 

Om hun boodschap bij het volk over te brengen wordt die bevolking 
bijvoorbeeld nagenoeg continu bestookt met verbale en via de media verspreide 
onwaarheden, zoals bijvoorbeeld dat het belang van het Groningenveld en de 
USG Norg essentieel zijn voor de verwarming en het kooktoestel thuis, 

dat is een dikke gaslight leugen en dus vette stofwolk. 

Er zit wel een waarheid in de kern volgens het primaire belang maar het gaat om 
het veel grotere vermogensbelang.  


De realiteit inzake Groningenveld & USG Norg vanuit de kennis over narcistische 
gedragingen, voor hen die nu nog wél verder durven/willen lezen; 

Het adviesorgaan SodM is gewoon van Eric Wiebes zijn ministerie, sorry hoor! 
Daar heerst dus de bekende ‘mores’, dus eerder Sodom en de Mijne.


De overheid/NAM, SodM etc. geven de volgende boodschap aan het volk;

Als het warm is, wordt er meer gas geproduceerd dan nodig is voor levering aan 
huizen en bedrijven. Dit gas wordt opgeslagen in gasopslag Norg. 
De hele discussie omtrent Groningenveld en USG Norg is een vette narcistische 
‘gaslight’, annex ‘stofwolk’ operatie uitgevoerd door bovengemiddelde narcisten 
werkzaam binnen de volgende organisaties en zij werken vaak met tussenlagen 
op een ‘only need to know’ basis.

Het vermogensbelang gaat om de belangen van

GTS (GasUnie), GasTerra, GasUnie, NAM, ExxonMobil (NAM), Koninklijke Shell 
(NAM, TAQA (Alkmaar-Abu Dhabi)), de Staat der Nederlanden en 

de aandeelhouders van de supermajors. 


Afgeleid kan je dan inderdaad zeggen dat de primaire belangen van de 
woningen/bewoners ook onder de hierboven genoemde vermogensbelangen 
vallen maar kijk even verder dan datgene dat de bovengemiddelde narcisten je 
als gaslight boodschap brengen. 

Het belang van de woningen/bewoners is procentueel veel kleiner dan de 
belangen van de supermajors en zij tappen beide uit hetzelfde gasveldje. 

Bestudeer even ‘CBS Energiebalans, omzetting en verbruik’. 

De gasunie heeft een omreken module on-line staan. 
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De NAM, dus de Koninklijke Shell vertellen niet de gehele waarheid.  

Exxon-Mobil is volgens internet ook een aandeelhouder van de NAM.

Dat hele rijtje bedrijven schermt en publiceert hoeveelheden met cijfers die je 
eerst met moeite moet omrekenen en waarvan de meeste gewone mensen niet 
meer snappen wat, hoe, hoeveel en waar het nog over gaat (stofwolk).

Sommige mensen die op het Groningenveld wonen hebben gejuicht over de 
ingestelde inperking van de gaswinning maatregelen, sorry. 


Het grote verhaal gaat om aandelenhandel met de Staat als mede 
handelsonderneming, dat er nog mensen in Groningen wonen is alleen maar 
lastig voor gewogen betrokken belangen.  

Heb je kennis over de tactiek van bovengemiddelde narcisten kan je er 
doorheen gaan prikken. 


De NAM injecteert al minimaal vanaf 2011 t/m 2015   7 miljard m3 gas per jaar in 
het USG Norg veld. Neem de moeite dat te zien op website AGSI+ waarop 
NAN/Koninklijke Shell hun dagelijkse cijfers presenteert, open het hele bestand 
‘historie USG Norg’ tot aan 2011 en read it!

 

Dus, die hele huidige discussie omtrent hoeveel opslag in USG-Norg 
opgeslagen mag worden volgens vergunning is bull shitt, dat is de dikke totale 
gaslight boodschap, eerst geleid door Minister Kamp en nu door Minister 
Wiebes. Oftewel, dat is ambtelijke corruptie! Een strafbaar feit. 

Komen ze mee weg hoor met een tikje op de vingers, daarna wordt Wiebes of 
burgemeester of gaat weer bij de Koninklijke werken. 

Burgers zouden voor zoiets de bak indraaien. 

Maar niemand doet er wat aan!


Wij ontdekten hier thuis gisteren 6 september 2018 pas (wij kijken bijna geen 
regulier komkommer nieuws meer) dat Wiebes 24 augustus 2018 zijn besluit 
heeft genomen dat er 2018/2019 ruim 19 miljard uit het Groningenveld 
gewonnen mag worden.  Is dat betrouwbaar? 

Vanaf 2011 t/m 2014 injecteerde de NAM al ver boven de vergunning aardgas in 
het Norgerveld.

Volgens ons, lees onderwerp inzake op genoemde website, is de NAM reeds 
half juli begonnen 90 miljard m3 gas in de UGS Norg te pompen t.b.v. de 
handelsbelangen. Anders krijgen ze die biljoen m3 aardgas er niet binnen 10 
jaar uit het Groningerveld gehaald t.b.v. de aandeelhouders. 

Ja ja ja ja ja, net zo bizar als 9-11 zeker! Nu ga ik lachen!


Let even op, de SodM heeft zelf in hun advies van 17 juli 2018 aan de Minister 
geschreven;

Drukdaling in reservoirgesteente kan leiden tot spanningen breuklijnen. 

Geachte burgers, bestuurders en journalisten;

bovengemiddelde narcisten kennende, gaan zij gewoon door en door en door 
want zij genieten van jullie ellende en hun eigen slimmigheden! 
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Dus is het ook kennis der algoritmen van de bovengemiddelde narcisten; 

dat door het vermogensbelang van de GTS (GasUnie), GasTerra, Nam, 
ExxonMobil (NAM), Koninklijke Shell (NAM), NAM, TAQA (Abu Dhabi), 

de Staat der Nederlanden en de aandeelhouders 

de aarde in Groningen en Drenthe nog zal gaan beven en scheuren. 

Als dat dan weer gebeurt gaan de bedenkers geheel volgens hun algoritme de 
onschuld zelf spelen en zeggen het niet te snappen omdat zij zo hun best 
hebben gedaan. 


De druk in Groningen zal over de komende tien jaren nog ernstig dalen, ze laten 
die ruim 1.000.000.000.000 m3 aardgas (ruim 1 biljoen m3) echt niet in de 
bodem zitten, dat bepalen de aandeelhouders achter dat lijstje bedrijven met 
hun uitvoerende stofwolken verspreidende loopjongen Minister Eric Wiebes.


In het Norgerveld gaat de druk jaarlijks ernstig fluctueren met heel hoge 
drukverschillen. 

Drukdaling in reservoirgesteente kan leiden tot spanningen breuklijnen en dus 
aardbevingen. 

De enige belofte die het Rijk doet is ‘verwachtingen’ schrijven, dat zijn geen 
harde feiten. 

 

Een van de gaslight stofwolken is de complexe schrijverij van rapporten met 
allerlei verschillende getallen en waarden erin geschreven.

Kijk op AGSI+ . Ik schrijf een miljard nog altijd als  1.000.000.000  

Bij de AGSI+ worden miljarden opgeschreven als 10. en dan is de betekenis van 
de waarde weer een andere eerst om te rekenen eenheid/betekenis. 

Allemaal lekker ondoorzichtig, dat is het doel.

Ik heb een en ander op me in laten werken en ik denk, 

mede gezien de inhoud van ‘Agenda 2030’ van de Verenigde Naties, 

dat het Groningenveld in tien jaar nog ff snel moet worden leeg getrokken voor 
de snelle gewogen vermogens belangen van de bovenstroom 

en de onderstroom kan stikken. 

Ga je op de ASGSI+ website die cijfers echt lezen als miljarden, 

dus dat met bijvoorbeeld 10. ook echt 10 miljard wordt bedoeld, 

dan doorzie het narcistisch gaslight spel dat in je brein is ingedrongen 

en daarin met manipulatieve stofwolken is uitgezaaid.  


Mensen met bovengemiddeld narcisme vertellen bijna altijd ook wel ergens een 
waarheid. Dat doen zij met hele kleine ‘tussenzinnetjes’, dat is hun tactiek. 

Dat doen zij omdat zij wel weten dat zij het volk bewust voorliegen en 
manipuleren, op die wijze kunnen zij hun eigen geweten een beetje sussen 
omdat ze de burger toch een stukje (ingepakte) waarheid verteld hebben. 

De AGSI website is ook zo’n ingepakte waarheid, als de weet dat die bestaat.
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Ook uit de sterker als eerdere jaren geworden LFg trillingen, die de UGS Norg 
vanaf juli 2018 is gaan maken, kunnen wij hier afleiden dat de drie 
compressoren nu veel harder werken om tot 6 miljard m3 te komen dan toen de 
UGS Norg in 2015 met slechts twee compressoren, minder LFg trillingen al 7 
miljard m3 gas kon injecteren. Wij wonen hier namelijk vanaf 1 april 2015. 

De NAM zegt dat die LFg trillingen, net als in Grijpskerk, wel bestaan maar niet 
bewijsbaar van hen afkomstig zijn. Wij vernemen echter gelijk wanneer de UGS 
harder of zachter injecteert, of even stationair draait vanwege onderhoud. 

Toen Noordelijk Akoestisch Adviesburo BV op kosten van de NAM bij ons zou 
komen meten, de NAM van die afspraak op de hoogte was, draaide de UGS 
ook in een stationaire/lage stand, mogelijk voor onderhoud. Vanzelf een toeval.

De afspraak hebben we verzet. De NAM is het enige bedrijf in de verre 
omgeving die dit kan veroorzaken, teveel toevalligheden.     

Dus, wat is de NAM op locatie UGS Norg echt aan het doen in onze achtertuin!


Overigens, dit is dus ook waarom narcisten steeds narcistischer worden, ze 
gaan gewoon door met hun verborgen agenda’s en iedere keer moeten zij hun 
eigen gedrag jegens zichzelf goedpraten en zo vervormen zij zelf hun eigen 
brein.  

De glijdende schaal van dit soort algemeen voorkomend innerlijk gedrag van de 
mens kan uiteindelijk leiden tot de verwording van een psychopaat, u kent ze 
wel, die ontsnapte ellendelingen. 

 

Een klein voorbeeld van zo’n stukje waarheid is ook dat er aan het volk verteld 
wordt dat de UGS Norg bedoeld is om het gasveld te ‘ontlasten’ door het gas 
‘geleidelijker’ uit het Groningenveld te winnen.  
Wat er niet bij verteld wordt, is dat de hoeveelheid op jaarbasis niet verminderd 
maar het alleen geleidelijker wordt gewonnen om de risico’s van aardbevingen 
te verminderen/verspreiden. Het leeghalen gaat dus gewoon door en de kans op 
(kleine) aardbevingen dus ook.


En die 19 miljard voor 2018/2019, ach. In onze achtertuin injecteerde de NAM 
vanaf 2011 al ruim boven de vergunning 7 miljard, dus, bye bye 
betrouwbaarheid van wat ze zeggen/vertellen. 

En als variant op de provinciale reclame campagne; Da’s nou Narcisme.


En ‘volk’, het Groningenveld is één veld, dus dat er nu putten zijn gesloten wil 
niet zeggen dat het gas dat onder je huis zit daar ook blijft zitten, het gaat nu 
alleen veel langzamer onder je huis weg. 

Door de druk en de natuurkundige ‘wet der communicerende vaten’ nivelleert 
het onder druk staand gas zich namelijk steeds weer. 

Als de boel over tien jaar plots echt goed verzakt is dat groepje 
vermogensbelanghebbende al vertrokken en zeggen ze, ‘ nee hoor, wij doen er 
nu niets meer, die aardbeving die er nu is werd veroorzaakt door de aarde zelf in 
2029’. 
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Het gaat in dit verhaal niet om ‘wel of geen gaswinning’, 

het gaat in dit gas-verhaal om de redelijkheid & billijkheid, 

oftewel om de eerlijkheid van de bovenlaag / bestuurslaag van de samenleving 
jegens de onderlaag van de samenleving / het volk.

Als er namelijk teveel nepotisme in een samenleving komt 

sneuvelt het hart van de democratie en 

sterft de samenleving. 


Nou eh, doe er je voordeel mee.


Ik geef overigens lezingen inzake de balans tussen narcisme en empathie en 
hoe narcisme zich steeds sneller verspreidt, ik bereken veel aan bestuurders, 
weinig aan bewoners van het Groningenveld. 


Hoogachtend,


Robbert Huijskens
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