De Narcisten Buster

-Die WahrheitDerde Editie

-Bordeel Justitie NederlandIk draag deze derde editie van dit waarheidsdrieluik -Die Wahrheit- op aan;
Mijn vader ✝ en moeder,
het apparaat waarmee ik 32 jaar samen leefde als partner,
het rechercheteam uit 1996: zedenrechercheur en onderzoeksleider Sytze Nauta,
zedenrechercheur Epko van der Schuur, Rechercheur (zeden?) Ton van der Linden, Marechaussee
Jolanda Westra, Hondenbrigadier Burghard Weiss.
Plus een ware rij mensen allen direct dan wel indirect gelinkt aan Justitie Nederland, O.M., De
Rechtspraak, de advocatuur. Ik mag niet vergeten ook de Evangelische Omroep hier te danken
voor hun bijdrage aan mijn leven.
Zonder de negatieve bijdrage aan mijn leven van alle hierboven benoemden had ik ter herstel van
mijn brein in mijn huidige denkontwikkeling nooit zover kunnen gekomen.
Ik zou de recherche nog best positieve bijles willen geven over het hoe en waarom zij in 1996 de
bocht uit zijn gevlogen met mij vanwege gebrek aan kennis,
maar dat wenst Justitie Nederland om nepotistische redenen niet.
Burghard Weiss benoem ik hierboven slechts omdat hij in 1996 lid was van dat onderzoeksteam
maar ik verwijt hem niets, nog bedankt Burghard voor het kopen van die witte druiven voor mij
toen ik in de politiecel zat en geen hap door mijn strot kon krijgen.
Dus aan allen hierboven; dank jullie wel want zonder jullie inbreng had deze website met inhoud
niet kunnen ontstaan noch bestaan.
Omdat men, vanwege de denkbeperkingen die nepotisme nu eenmaal geeft, binnen Justitie
Nederland alleen maar kan bedenken dat ik haat en wrok jegens hen in me draag laat ik hen nu
dus weten dat het ontstaan van mijn gehele oeuvre aan hen te danken heb, met hen als mijn
onderzoeksmateriaal. Ik schrijf vanuit liefde voor hen die nog begrijpen kunnen.
Tevens bedank ik diverse hulpinstanties; Bureau/Praktijk N.I.N. inzake NLP & NEI Marian, Prof.
Tony, Huisarts Gerda, Manueel therapeut André, Haptonoom Jelly en last but not least mijn
vriendin. Er zijn meer mensen die ik dankbaarheid verschuldigd ben en dat weten ze ook.
Geachte medeburger, wordt wakker!
Binnen Justitie Nederland denkt men dat ze niets te hoeven doen aan het feit dat ik stél dat het
Ministerie van Justitie een immorele plaats is die ik gelijk stél aan een bordeel.
Ik denk zelfs dat een goed georganiseerd bordeel minder immoreel is dan Justitie Nederland.
Een typisch narcistische reactie daarop van Justitie Nederland is dat zij doen alsof zij mij wel
tolereren vanwege mijn vermeende psychische gestoordheid en zij dus zwijgen omdat ik dan
slechts de dorpsgek van Noord-Koréanda lijk te zijn die het Gilles de la Tourette syndroom heeft.
In mijn blog heb ik bij 8 december 2018 een motivatie geschreven waarom ik stél dat Justitie
Nederland inderdaad een bordeel is, niet vanuit een stoornis maar goed gemotiveerd.
Die stoornis is er wel maar niet bij mij, evenmin voldoe ik aan voldoende kenmerken om mij te
kunnen beoordelen als een narcist.
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Als ik dus openbaar schrijf ’Bordeel Justitie Nederland’ moet ik toch echt wel weten of dat klopt
want ik verklaar mezelf bij deze volledig toerekeningsvatbaar. Nou mag ik dat weer niet want ik
heb niet het juiste briefje (diploma) op zak om te kunnen stellen dat ik psychisch gezond ben.
De laatste psychiater die mij beoordeelde inzake mijn ingenomen wapenverlof stuurde mijn
huisarts het advies dat ‘een praatgroepje’ wellicht goed was voor mij 😀 .
Ik ben vóór dat praatgroepje en dat is bij de Minister van Veiligheid & Justitie op schoot.
Dus, Minister van Justitie mr. Ferdinand Grapperhaus, heeft u zelf een emmer met een dweil om
de puinhoop die door uw ministerie gedurende 22 jaar als emmers justitiële stront over mij heen
zijn gegooid op te ruimen of niet?
Minister Grapperhaus, ik werp u nu de handschoen, dus pak als een kerel mijn handschoen op of
treed af met uw staart tussen uw benen!
Ik ben de Justitiële klucht meer dan zat dus mocht u nog ergens in het stof, in een bezemkast,
toevallig nog een rechter vinden die nog wél ónafhankelijk en ónpartijdig is (die kans is wel héél
erg klein), dan ben ik in voor een klacht wegens belediging, komt u dan met emmer en dweil.
Geachte medeburgers, welkom bij de wake up call van ’Robért de la Tourette’,
Het is wonderlijk hoe de persoonlijkheidsstoornis narcisme, al zolang de mens er is,
zijn vernietigende uitwerking heeft.
Het maakt niet uit welke samenwerkingsvorm je kiest, als er teveel narcisme in komt wordt die
samenlevingsvorm vernietigd, welke dan ook.
De kernsleutel, dat falen van samenleven voorkomen kan worden is vervat in de basis regels van
Kǒngzǐ.
Als iedereen die meer dan 3.000 jaar bekende basis gedragsregels van Kǒngzǐ zou volgen vang je
het teveel aan narcisme, in welke samenlevingsvorm dan ook, 99% af.
Als je kennis hebt en die kennis deelt in het onderwijs inzake wat narcisme is, welk gedrag je dan
herkennen kunt, waar al dat nepotisme uit voort komt, zou je mensen zoals Kardinaal George Pell,
die veroordeeld is omdat hij zich liet pijpen door misdienaartjes, ze soms ook verkrachtte, veel
eerder kunnen opsporen én zou je jonge mensen juist ook wéérbaar hebben gemaakt tegen de
viespeuken.
Daarom wil onze overheid die kennis niet gebruiken, noch onderrichten. Maar zie je, mits je de
kennis hebt, hun misbruik gedrag en hun nepotisme waarmee zij het volk manipuleren, juist wél!
Die Wahrheit is dat de overheden als zij te narcistisch zijn geworden de kennis inzake narcisme
bewust ook bij het volk weg houden. In hun narcisme zitten namelijk hun psychische
gereedschapskist waarmee zij het volk misbruiken. Probleem hierbij is dat narcisten denken dat
hoe zij zijn en dus handelen, normaal en dus de standaard is.
Waarmee gezegd is dat de oude Adel nog steeds aan de macht is, verborgen in de Adelhouder.
Hoe denk jij dat een Kardinaal zijn misdienaar aan het pijpen krijgt, welke psychische middelen,
psychische misbruik gereedschappen gebruikt die daarvoor? Dus als Justitie Nederland te
narcistisch, dus te nepotistisch is, hoe kunnen zij dan misbruik goed aanpakken?
Ik heb na jaren van studie uitgeknobbeld dat teveel narcisme ontstaat op basis van zelf gemaakte
keuzen ten koste van anderen. Velen zien teveel narcisme inmiddels als normaal.
Ook in de psychische hulpverlening zijn ze bang voor deze simpele kennis omdat ook in het
circuit van de hulpverlening veel doorgeslagen narcisme aanwezig is.
Als iedereen de kennis inzake wat en hoe het met narcisme zit zou hebben, zou een samenleving
er anders uitzien dan die zoals nu een parasitaire samenleving is geworden.
In deze ‘Die Wahrheit, derde editie’, die ook maar een deel van de puzzel is, steek ik mijn tong uit
naar de overheid 😝 en neem ik het gewone volk (zij die dat willen), waartoe ook ik op hetzelfde
niveau van de onderstroom behoor, mee op reis met de V.O.C. ⚓
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Wat hebben we hier nou weer!
Toen ik het krantenknipsel opzocht betreﬀende de persvrijheid anno 1989 vond ik ook deze hier
Voorpagina NCRV
Gids van 27
september 1969.
Verrek joh, dat ben
ik als 12 jarig
jongetje, mijn
vader maakte
opnamen voor de
NCRV t.b.v. het
verhaal van De
Scheepsjongens
van de Bontekoe
dat Coen Flinck in
diverse
uitzendingen
voorlas.
Ik was mee op de
opname dag en ze
hadden even een
jongetje nodig dat
symbool moest
staan voor een van
die
scheepsjongens.

Beste rechercheurs, ik heb nooit leren pijpen
maar was wel goed misbruikbaar voor allerlei
andere narcistische doelen.
Net als Padde ben ik ook verstekeling
geworden maar op een ander schip, het schip
Justitie Nederland.
Door een per ongelukje van verstekeling
Padde ontplofte het V.O.C. schip de Nieuw
Hoorn.
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Tijdens een storm begin 17de eeuw, in de buurt van Sumatra, struikelde Padde en de brandende
lont van zijn licht viel in een vat brandewijn, vandaar uit sloeg de brand over op de kolen van de
smid, van daaruit ging het brandje door richting het kruit maar ze durfde het kruit niet overboord
te gooien. Toen het vlammetje bij het kruit kwam deed het schip 💥
Ongeveer 35% van de bemanning overleefde de ontploﬃng.
Het bewust weigeren door Justitie Nederland, politiek en media om dat nepotistisch Justitieel
vuurtje te doven heeft inmiddels bewijsbaar Justitie Nederland al doen ontploﬀen in een stofwolk
van totale ongeloofwaardigheid.
Ik vind dat Justitie Nederland, dé basis van onze rechtvaardige samenleving zou moeten zijn!
Dus, waarom is Justitie dat niet meer?
Ik kan nu na 22 jaar stellen dat Justitie Nederland een huis van immoreel gedrag is en de
algemeen aanvaarde naam voor zo’n huis is een bordeel 💥
Dat is diep triest!
Kǒngzǐ versus de tien geboden uit de moderne bijbel.
Ik hang geen geloof aan dan dat ik heb nagedacht over de engelenwereld en reïncarnatie.
Ik vind de gulden regel van Kǒngzǐ samen met zijn zes subregels beter dan de tien geboden
omdat er meer ‘wederkerigheid’ in zit.
Eert uw vader en uw moeder volgens de tien geboden, tja. Ik dank die van mij niet voor niets voor
mijn autonome leergang.
In de tien geboden mis ik in ieder geval de wederkerigheid die het menselijk gedrag in balans
houdt, de wederkerigheid vind je wel als regel zes van Kǒngzǐ.
Narcisten zijn in hun gedrag niet wederkerig, vandaar dat ik de regels van Kǒngzǐ beter vind.
Kolchozen, Sovchozen, Keiretsu’s, Zaibatsu’s, Fusies, huwelijken én Conglomeraten
Het bovengemiddeld fenomeen narcisme neemt mensen die nog wel in balans zijn tussen hun
narcisme en hun empathie, als prooi te grazen op basis van één en hetzélfde gedragskenmerk,
misbruik.
De mens met teveel narcisme onderdrukt de andere mens en doet dat door het brein van die
ander te manipuleren (psychisch te verkrachten) tot een niveau dat die ander nog wel denkt zelf
na te denken maar zijn denken onbewust geheel is geassimileerd aan dat van de
bovengemiddelde narcist. De prooi is blind, of is met salamitactiek versluierd en aldus over de
decennia blind gemaakt voor het misbruik gedrag van de bovengemiddelde narcist.
Ik heb het eerder geschreven, loverboy’s maken misbruik ven exact hetzelfde algoritmische
gedrag als aandeelhouders doen.
Mensen die teveel narcisme ontwikkelen hebben meestal een goed stel hersenen maar hebben
gaande hun levenspad zelf, vanwege gebrek aan verkregen basis kennis over het ontstaan van
teveel narcisme, verkeerde eigen keuzen gemaakt. Dan lopen zij psychische schade op en gaan
zij hun eigen afwijkende gedragingen normaal vinden terwijl in de ernstige gevallen die mensen
een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben ontwikkeld.
Als de baas in jouw bedrijf een narcist is gaan de mensen onder die baas zich aan de baas
aanpassen uit angst voor represailles door hun narcistische baas, aldus….. worden ze zelf ook
steeds narcistischer en dat is, als je de kennis wel hebt, ook een keuze..
Je kunt iemand op basis van de DSM gaan bekijken en beoordelen op hun gedragskenmerken.
Mensen die overlevers zijn van ernstige narcisten zijn ervaringsdeskundigen die een extra antenne
hebben ontwikkeld voor narcisten, ontspan nooit, blijf alert.
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In de Kolchozen Sovchozen van het oude communisme ging het over collectivisme, het filosofisch
belang om de gemeenschap boven het individu te stellen, het tegenovergestelde van
individualisme. Je hebt in iedere groep echter maar een paar narcisten nodig om zo’n
samenwerkingsstructuur om zeep te helpen.
Uiteindelijk strandde iedere vorm van samenwerking door optredend bovengemiddeld narcisme.
Na WO2 ontstonden in Japan en Zuid Korea de Keiretsu’s Zaibatsu’s, op familiestructuur
gebaseerde samenwerking.
In Nederland hebben we als een van de voorbeelden de Van der Valk hotelketen, Smith, Jumbo
en nog veel meer.
Het zijn succesvolle samenwerkingen tussen families.
Zo ook de Rothschild, Rockefeller, Morgan, Dupont, Bush families. Ook de Koningshuizen,
Engels, Zweeds, Emiraten, de Oranje’s. Bilderberg groep, Illuminatie, allemaal versluierde
samenwerkingen die een ding gemeen hebben, een overmaat aan narcisme.
Ze hebben dienknechten, mensen zoals Marc Rutte en Eric Wiebes zijn heel duidelijke
dienstknechten van de aandeelhouders van de conglomeraten. Die CEO (directeur) Paul Polman
van Unilever is zichtbaar ook slechts een marionet van de lagen boven hem.
Conglomeraten zijn hele grote samenwerkingen.
Bij alles wordt een ‘hot’ woord weggelaten, ‘narcisme’, noem je het woord narcisme gooit bijna
iedereen de deur in je gezicht dicht.
Op wikipedia tref je dan een tekst aan van iemand die samenlevingsvormen denkt te duiden.
Die beschrijft confucianisme en marxisme als gelijksoortige denkstromingen die streven naar een
maatschappij om te vormen naar een collectief.
De schrijver heeft niet door gehad dat de leer van Kǒngzǐ (Confucius) geen leer is voor een groep
maar leefregels zijn voor de individuele mens die vanuit die individuele mensen een
gezamenlijkheid kan bewerkstelligen maar dat niet als filosofisch doel heeft.
Ook de communistische Kolchoz boeren die gezamenlijk een collectieve boerderij voerden, noch
de Sovchoz staatsboerderij bleken te werken. Niets werkt uiteindelijk als narcisten aan het roer
staan omdat, anders dan bij de leer van Kǒngzǐ, bij narcisme het altijd om het eigen ik gaat, het
individu, het individualisme en dan sterft het gezamenlijke altijd.
Conglomeraten van scholen, supermarkten, alle grote keten bedrijven t/m Shell en Unilever aan
toe, alles faalt als vorm van een gebalanceerde samenleving omdat het narcistisch geleid wordt.
Het is allemaal aandeel gerelateerde handel van en voor de aandeelhouders.
Alle mededelingen gedaan aan het volk zijn versluierde gaslight boodschappen om hun ware
handelen achter te verbergen.
De politiek en de onafhankelijke rechtspraak zijn slechts sluiers die de waarheid verbergen, sluiers
die het ware gezicht van de bovenlaag, de moderne Adel verbergen.
In hoeverre de politiek zich hiervan bewust is kan je het beste zien aan wie de Bilderberg
Conferenties bezoeken en die nadien altijd veranderd zijn en hun invloed versluierd de politiek in
brengen. Het bekende jezelf naar boven likken kennen we, je hekent ze aan een bruine neus.
Wat het volk niet door heeft, heb ik al beschreven in mijn ‘gehaktballen in de jus oorlog’ en ook
een paar voorbeelden in de ‘uitleg salamitactiek’ is dat het volk over de decennia allang slaaf zijn
geworden van de aandeelhouders.
De moderne Adel heeft ‘het beste’ van de Duitsers en Japanners inzake hun
interneringskampen overgenomen
De absolute bovenlaag ligt in een deuk van het lachen over hoe dom hun knechten (politiek en
media) de grote massa onwetend heeft gemaakt en verdoofd heeft. Alles t.b.v. hun grote plan de
wereld voor hen binnen hun denken weer leefbaar te maken met slechts 500.000.000 mensen.
narcistenbuster@gmail.com
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Obama heeft het al eens geroepen ‘je zult niet weten wat je overkomt’, zijn toehoorders lachten en
dachten dat het een grap was, maar Obama meende het serieus.
Ik sta absoluut niet alleen in mijn overwegingen, velen denken er zo over, alleen de massa slaapt
en zit te staren naar hun schermpjes die gevuld worden door de bovenstroom;
politiek, media, reclame, allemaal als je het door rechercheert in bezit van de moderne
adelhouders. Dus zolang internet nog werkt, ga zelf nadenken en rechercheren, kijk naar wat een
controleerbaar feit is of wat gewoon geroepen en doorgegeven wordt.
De Twin Towers op 9-11 waren ook weer een test hoever het volk al is ingeslapen.
Die branden in California net zo.
Media roepen dan dat mensen die dit duiden ‘complot denkers’ zijn maar denk eens autonoom
na. De media zijn in handen van aandeelhouders en politiek. In het nieuwe Marrakech afspraak
staat ook al iets dat de media wel positief dienen te berichten over asielzoekers en dat regeringen
dat dienen te implementeren. Gaat niet om asielzoekers, gaat om verder gaande beïnvloeding van
de weinige nog kritische media.
Die stromen asielzoekers worden aangestuurd om meer en meer onrust en angst te zaaien zodat
het volk banger en banger wordt en steeds meer vrijheid beperkende maatregelen accepteert.
Het grote plan, al besproken in de Bilderberg vergaderingen tijdens de tweede wereldoorlog is dat
ze het beste hebben overgenomen van de Japanse en Duitse vernietigingsmethoden maar het nu
slimmer aanpakken.
Die nieuwe wereldorde, daarin wil je als gezond mens niet eens leven, 1% leiders met ik schat
zo’n 10% aan soldaten/marechaussee en 89% slaven onder hen, inclusief vrouwen als
meubelstuk van je huurwoning. De slaven worden net als de zwarte slaven vroeger op basis van
angst en macht onder de duim gehouden.
In doorgeslagen narcisten zit geen empathie meer, het worden apparaten, al hun empathie is
gespeelde empathie en omdat het vaak hele goede acteurs zijn is het ook zo moeilijk om hen te
detecteren. Alleen ervaringsdeskundigen kunnen dat, herkennen dat, iets dat je niet uit een boekje
kunt leren.
Heb je een hypotheek en snap je niet echt hoe die in elkaar zit ben je de slaaf van de bank, de
bank zelf is ook slechts de slaaf van de laag erboven en die weer van de absolute bovenlaag.
Politici zijn veelal apportunisten en journalisten worden al snel moe als je het over deze materie
hebt.
Ze doen op radio en TV overigens wedstrijden wie het snelst kan praten, je neemt de info amper
meer op dan alleen met flarden. Moet je eens eens de namen van twee aangekondigde gasten
willen opschrijven, moet je echt wel een paar keer terugluisteren om dat te kunnen doen.
Nieuws is ook slechts mensen constant gaslighten, constant, samen met reclame.
Het is allemaal façade geworden, versluiering en gaslighting.
Zelfs onze rechtspraak is façade geworden.
Ik moet die uitspraak die hoort bij de glashelder corrupte rechtspraak nog eens online zetten, dan
zie je zelf hoe de rechter in kwestie niets van het door de verdedigende partij ingebrachte
materiaal meeweegt, hij benoemt alleen dat het er is en voert zijn geblinddoekte wegende taak
dus bewijsbaar niet uit. Het Openbaar Ministerie en de President van de Rechtbank vinden dat
allemaal goed.
Niemand grijpt nog in en dát zegt veel, heel veel over hoe dichtbij het eindplan al voor de deur
staat.
Niemand hoeft bang te zijn, het gebeurt toch wel. Gaat alleen nog maar om het behoud van je
eigen ziel.
Maak niet de fout jezelf met reet likken naar boven te werken, juist diegene sneuvelen het eerst bij
een narcist. Ik heb het zien gebeuren.
Ik houd liever met behoud van mijn ziel mijn kop boven water en ga dan liever strijdend ten onder.
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Waarom roepen we privacy wetgeving terwijl ze alles en alles van je weten omdat je daar zelf aan
meewerkt met je pinpas, smartphone, internet, bellen. Ze weten werkelijk alles van je, ook waar je
bent en ze slaan alle info op ook.
De Gestapo van Hitler Duitsland, de Securitate van Roemenië onder Nicolae Ceauşescu of de
Kempeitai van de Japanners zouden hun vingers aflikken bij wat Google allemaal voor regeringen
bijhoudt onder het mom van privacy, er is geen privacy meer. Ze weten het zelfs als je zit te
schijten en hoe lang je zit te schijten, weer niet hoeveel velletjes papier je bij het afvegen verbruikt,
wel waar je WC papier koopt en hoeveel, kunnen ze daar ook een belasting voor gaan bedenken.
En maar met een vriendelijk lach versluieren hoe goed ze vanwege de gevaren met jouw veiligheid
en privacy bezig zijn.
Na de tweede wereldoorlog waren de kopstukken die de Russen en Amerikanen wilde blijven
gebruiken, ook allang geselecteerd en overgebracht. Von Braun is vanzelf een van de bekendste.
Maar ook de kennis opgedaan met de medische onderzoeken op joden zijn later gebruikt.
Intermezzo; Heeft scheepsjongen Padde de schuld aan het ontploffen van VOC schip Nieuw Hoorn
Narcisten zoeken altijd een ander als zondebok. Justitie Nederland en zeker het Openbaar
Ministerie is doordrenkt met dit gedragsfenomeen. De narcist heeft het nooit gedaan.
Neen, Padde (of een ander) heeft wél de brand veroorzaakt maar is niét schuldig aan de
ontploﬃng, er zat namelijk een veel hogere leider boven Padde die ervoor koos, dus een keuze
maakte. Ja Openbaar Ministerie, een vanuit ‘betrokken belangen’ gemaakte keuze met daarop
een tweede vanuit ‘vakmatige betrekking’ genomen keuze door een ander, om het zwartkruit in
eerste instantie vanuit handelsbelangen te laten liggen waar het lag. Dat was niet zo slim want
zwartkruit heeft maar één vonkje nodig om te ontploﬀen.
Bovenstromers, die als zij bovengemiddeld narcistisch zijn, draaien oorzaak en gevolgen vaak om.
Ja, Padde veroorzaakte de brand per ongeluk. De keuze het zwartkruit niet te ruimen werd
genomen door koopman Hein Rol en schipper Bontekoe gehoorzaamde de qua rang boven hem
staande koopman.
Dus, wat of wie heeft het exploderen van het VOC schip nu echt veroorzaakt!
Doet me zomaar denken aan de brand in De Punt waar drie brandweermannen van het plaatselijk
korps heel triest het leven lieten. Het Openbaar Ministerie wilde persé een schuldige hebben, de
eigenaar van de Jachtwerf, die zou en moest schuldig worden bevonden en moest een jaar de
bak in.
Die man had in de stoppenkast van zijn scheepsloods de passchroef onder de zekering
vervangen met een muntje zodat hij er een zwaardere zekering in kon draaien. Er is kennelijk
bewezen dat de brand in die meterkast is ontstaan en ze vonden het muntje onder de stop.
Sorry hoor Openbaar Ministerie, sorry voor het ongemak.
Ik heb als cameraman meegewerkt aan de latere demonstratie video waarin de achtergrond van
de latere uitkomsten van het onderzoek zijn verwekt, die verklaren waarom de brandweermannen
om het leven zijn gekomen en dat is niet de brand in die meterkast, branden is wat
brandweermensen bestrijden, dat is hun vak dan wel vrijwilligerswerk.
Die video is een voorlichtingsvideo bedoeld om brandweermensen te waarschuwen voor het
fenomeen dat plaatshad in die loods in De Punt waardoor de brandweermannen om het leven zijn
gekomen.
Case: De brand in De Punt. Fire Gas Ignition, (dit is afkomstig van de CFBT-BE)
In De Punt (NL) trad op 9 mei 2008 een flashfire op in een loods waar aan boten gewerkt werd.
Achter in de loods waren een aantal kleinere lokalen. In één van deze lokalen was brand
uitgebroken. De brand was ondergeventileerd en via een openstaande deur lekte heel veel rook in
de loods. In het licht hellende zadeldak van de loods werd aldus heel wat rook verzameld. De rook
mengde op met de aanwezige lucht en er werd een brandbaar mengsel gevormd.
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Op een bepaald moment zijn er vlammen door de deur van het lokaal met de originele brandhaard
naar buiten gekomen en hebben voor ontsteking gezorgd. De gevolgen van de flashfire waren
enorm. In een heel korte tijdspanne vatte de volledige loods vuur. De brand in de loods werd
vrijwel onmiddellijk volontwikkeld. Drie van de vier brandweerlui die binnen waren, raakten niet
meer buiten en kwamen om.
Een belangrijke karakteristiek van flashfire is het ontbreken van een grote drukopbouw. Omwille
van de ontvlamming zal er natuurlijk een drukverhoging plaatsvinden. Deze drukverhoging zal
echter geen drukschade met zich mee brengen.
Het was dus niet het muntje onder de zekering geacht Openbaar Ministerie!
Het was gewoon een onbekend gevaar en toen de commandant bevel gaf naar binnen te gaan
heeft die in alle onmacht vanwege toen nog algemeen onbekende kennis de verkeerde keuze
gemaakt, vandaar dat de kennis over Fire Gas Ignition na die brand wijd verspreid wordt en ook ik
daar met camerawerk een steentje aan mochten bijdragen voor onze Nationale Brandweer.
Wat de dood van de brandweermannen in ieder geval wel heeft opgeleverd is dat alle
brandweermannen nu op dat risico geschoold worden. Gassen die ontstaan door brandende
kunststoﬀen die overgaan in gassen en een plotselinge flashfire / smoke explosion kunnen
veroorzaken.
Voordat ik naar de Duitsers, Japanners en Nederlanders over ga Openbaar Ministerie, even over
jullie incasu De Punt, ik ben tenslotte ook ervaringsdeskundige inzake het gedrag van het O.M.;
1: Als men binnen het Openbaar Ministerie in de zelfbevredigings-stand schiet, oftewel, zich in de
wildwaterbaan van hun kokervisie begeeft vanuit gebrek aan zelfkennis, gaan ze daar raar gedrag
vertonen. Dit ontstaat als ze binnen het O.M. als kleuters niet de door hen gewenste zin krijgen.
Dat is een van de vele narcistische kenmerken dat ze daar hun zin willen afdwingen, hetgeen in
zich een vorm van kleutergedrag is.
A; Die brand in de punt is een brand ontstaan in de meterkast.
B; Er zat een muntje in plaats van een stopmoer in het stoppen gedeelte van de meterkast.
C; Er was twee dagen eerder, zo ik gelezen heb, al een brand geweest in die meterkast.
Het O.M. dacht hiermee een casus te hebben tegen de eigenaar van de scheepswerf en aldus de
dood van de drie brandweermannen in de schoenen te kunnen schuiven van de eigenaar. Het
O.M. heeft in eerste aanleg A, B & C bij elkaar opgeteld en dachten een casus te hebben, klaar.
Wat is echter het directe causaal verband tussen A & B?
Dat muntje kan er inderdaad in hebben gezeten om een grotere zekering te kunnen plaatsen en
een grotere stopmoer niet voorhanden was, dat zo doen is al decennia gebruik geweest, niet
zoals het hoort maar het werkte wel.
Achter de zekeringen-groep zit nog een laag zekeringen, de hoofdzekeringen. De
hoofdzekeringen zitten in een verzegelde kast zodat gebruiker niet vóór de hoofdzekering gratis
stroom kan aftappen want dat is diefstal van stroom en daarvoor heeft de eigenaar niet terecht
gestaan. Dus dat muntje zal in de verdeel groepenkast hebben gezeten.
Reden voor het plaatsen van een zwaardere zekering kan ook een piekspanning zijn, als je een
zwaar apparaat opstart trekt die aan het begin wel eens een piek, die is op te vangen met een
zwaardere zekering. Een van de wagens van RTV Drenthe had ook zo’n piekspanning, die wagen
moest je eerst opstarten op eigen stroom en pas daarna aan het landelijk stroomnet hangen, die
wagen gebruikte niet veel stroom, alleen wel een enorme piekspanning bij opstarten. Heel
aannemelijk dat op de werf ook zo’n situatie was.
Dan, als je langdurig stroom trekt en over-gezekerd bent en de boel te heet wordt heb je ook nog
de hoofdzekeringen die afgestemd zijn op het lager gezekerde gedeelte.
Naar mijn mening is daarom nergens bewezen dat het geplaatste muntje op zich een causaal
verband heeft met het ontstaan van de brand.
Het O.M. had gewoon een stok om de hond mee te slaan en hield daaraan vast in een poging te
verbergen dat de brandweer en dus de Rijksoverheid, op dat moment nog niet de nieuwste
gegevens had over dit soort branden met moderne materialen. Kauw hier ﬀ op O.M.!
narcistenbuster@gmail.com
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Dat het muntje dat in die groepenkast zat de oorzaak van de brand is, is in het geheel niet
bewezen!
C; Wat was de oorzaak en het gevolg van die eerdere brand in die meterkast?
Okay, knoeien in je meterkast mag niet, dus kreeg de eigenaar drie maanden cel als straf.
Maar het O.M. zat nog in hun zelfbevredigingsdrang en ging in hoger beroep en eiste drie jaar
gevangenis straf, hetgeen buitenproportioneel is tenzij je onderhuids toch de schuld van de dood
van de drie brandweermannen op de eigenaar van de werf wenst te schuiven.
Ook voor de eigenaar van de werf en zijn familie was het heftig, drie doden gevallen in zijn pand,
alles verbrand, heel veel publiciteit met alle emotionele schade van dien wordt vaak meegewogen.
Dus doet het O.M. haar hoger beroep ABC dansje en gaat de rechter daar gedeeltelijk in mee
want de bovenstroom genaamd falen der Overheid dient gespaard te blijven en dus moest
Barbertje hangen.
Neem even mij als voorbeeld voor het denken der narcisten;
Ik schrijf tegenwoordig keihard en houdt de overheid de spiegel voor.
Dat vinden mensen die bovengemiddeld narcistisch zijn en die in de overheid werken niet fijn.
Dus vinden ze mij een gek.
Ga ik ﬀ Openbaar Denk Mysterietje (O.D.M.) spelen en het ABC dossier samenstellen inzake het
causaal verband tussen oorzaak en gevolg inzake de geschreven inhoud van mijn website waarin
ik de minister van V&J wegzet als Pooier van zijn Bordeel van V&J. (read my blog, 8-12-2018)
O.D.M. verklaring voor de inhoud van mijn schrijfgedrag;
A; Hij heeft een moeilijke jeugd gehad.
B; Toen zijn ouders neukten is het condoom gescheurd en daarmee is Robbert een ongelukje.
C; De fabrikant van het condoom heeft een slecht niet goed getest product geleverd
Aha, hebbes, DEUROX is schuldig aan wat Robbert allemaal over ons schrijft want DEUROX heeft
rond september 1956 met een ondeugdelijk product de basis gelegd van het überhaupt ontstaan
van die fucking Robbert Huijskens, mr. Broken Condom (dat gescheurde condoom is waarheid).
Mahaar, kan het zo zijn dat de moeder van die Robbert wellicht vaseline ergens aan had
gesmeerd die het condoom materiaal oplost, tja….
Ofehhh, heeft de vader van die fucking Robbert wellicht te wild geneukt, tja….
Maaktnietuit, wij binnen het O.D.M. zijn toe aan klaarkomen dus DEUROX is schuldig aan het
überhaupt bestaan van die fucking Robbert. Guilty, verbannen.
Dan is de samenleving voor die wij dit als O.D.M. allemaal doen ook weer gerustgesteld.
Ahh, lekker.
En dan nóg een voorbeeld uit eigen ervaring betreffende het bovengemiddeld narcistisch Openbaar Ministerie
Dit is allemaal basis materiaal om het volgende hoofdstuk te gaan durven begrijpen en te gaan
inzien dat onze samenleving echt zo verrot is geraakt als die is. Het gaat daarbij steevast om het
gedragspatroon, het narcistisch algoritme dat de beschaving en de aarde vernietigd want
bovengemiddelde narcisten hebben geen gezonde rem.
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Er was eens een dag in 2013 met twee rechtszaken bij de rechtbank Assen. Ik de cameraman
mocht erbij zijn namens publieke omroep RTV Drenthe.
In de ochtend de ABC moord, gepleegd te Meppel, ja écht waar.
Zeden Oﬃcier van Justitie Eva Kwakman en ik kwamen elkaar tegen en groette elkaar.
Ik correspondeerde eenzijdig met Eva, dat was geen stalken, ook toen schreef ik al inhoudelijk
pittige stukjes aan het Openbaar Ministerie. Het O.M. verzocht mij daar alsjeblieft mee te stoppen,
ondanks dat ik het vanzelfsprekend wel van het O.M. mocht blijven doen,
ze werden een beetje gek van mijn geschreven woorden over gedrag.
Na de ABC moord in de ochtend kwam brandstichtster L.V. ’s middags aan de beurt.
Het bewijsmateriaal was juridisch op dubieuze wijze vergaard door de politie en de advocaat van
verdachte veegde dan ook de vloer aan met Justitie, Openbaar Ministerie en de recherche.
De advocaat veegde het hele pleidooi van de Oﬃcier van Justitie onder het tapijt van de
rechtbank en ik beken, ik vond het buitengewoon bevredigend dat mee te mogen maken. Hoe
goed Jan Smit ook zong, dit was knallen.
Vanwege privacy redenen kan ik niet letterlijk de inhoud van wat daarna plaatsvond ingaan maar
de Oﬃcier kreeg de tweede termijn om haar zaak mondeling te redden.
De Oﬃcier in tweede termijn vloog compleet uit de bocht inzake het behoud van haar grenzen. Ter
verdediging ging zij het karakter van de verdachte besmeuren op een wijze die zo over de grens
was dat ik ter plaatse boos werd maar, ik mijn grenzen daar aanwezig namens RTV Drenthe, wel
behield.
Toen de Oﬃcier van Justitie van het O.M. haar uiting eruit had gekraamd viel er een zeer pijnlijke
stilte, je kon een speld horen vallen, de oﬃcier had de verdachte geheel buiten de ten laste
gelegde feiten en tijdens de openbare zitting psychisch verkracht, eerlijk, ik had die oﬃcier wel
een knal voor de kop willen geven.
De verdachte riep in paniek tijdens die psychische verkrachting uit en zei iets dat de stilte nóg
veel pijnlijker maakte. Het werd nog stiller dan stil en niemand zei wat, er was geen tekst voor
beschikbaar. Ik ervaar terwijl ik dit schrijf weer diezelfde boosheid en verdriet.
Ikzelf had in 1996 in exact diezelfde rechtszaal gestaan met dezelfde soort smurrie die over mij
heen was gegooid als karaktermoord. De oﬃcier was geheel buiten haar boekje gegaan.
’S avonds thuis was ik nog steeds boos en heb ik een vette brief gemaakt waarin ik mijn boosheid
bekoeld heb en ik heb die privé brief verstuurd aan Korpschef Nathalie, Oﬃcier zeden Eva
Kwakman, de betrokken advocaat en aan de drie bewuste rechters.
Een keiharde brief mét nog steeds ook humor erin.
Ik had ze geschreven geen antwoord te verwachten en kreeg dat ook niet.
Na ongeveer een half jaar stond ik weer in de meervoudige kamer van de rechtbank te Assen.
Zit daar de bewuste Oﬃcier van Justitie weer. Ik professioneel een microfoontje bij haar opspelde.
Zij herkende me niet gelijk maar wel net voor zij aan de beurt kwam voor haar openingspleidooi.
De Oﬃcier begon te stuntelen met een lessenaartje omdat zij rekening wilde houden met het
microfoontje van de bewuste cameraman, mij.
De Rechter vroeg de Oﬃcier die een beetje onzeker stond te stuntelen waar of zij mee bezig was
en de Oﬃcier wees als antwoord aan de rechter naar mij en was helemaal van haar apropos
geraakt door mijn aanwezigheid.
Had mijn boze brief toch nog wel eﬀect gehad.
Het omstreden bewijs dat de verdachte brand had gesticht werd geaccepteerd door de
rechtspraak en verdachte L.V. kreeg 10 maanden gevangenisstraf, zij was recidief brandstichtster,
oftewel had al eerdere veroordelingen voor hetzelfde misdrijf. Vanwege haar pyromanie stoornis
kreeg zij ook de maatregel TBS dwangverpleging.
Even terug naar de eigenaar van jachtwerf De Punt, die man was geen recidief meterkast
manipulator en had geen psychische stoornis.
Volgens het ABC kan je nu dus zeggen dat de 12 maanden gevangenisstraf formeel alleen voor
het met een muntje manipuleren van een meterkast staat, want méér is er niet aan causaal bewijs.
narcistenbuster@gmail.com
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Nogmaals, het enige bewijsbare dat die man gedaan heeft is dat muntje plaatsen en dat zegt nog
niets om zonder gerede twijfel te kunnen stellen dat dit ook de oorzaak van de brand was.
De dood van de brandweermannen kwam niet door dat muntje maar door nog niet bekende
kennis.
Voor het plaatsen van een muntje in de stoppenkast heeft de eigenaar van de jachtwerf dus 12
maanden cel opgeleverd ter psychische bevrediging van het Openbaar Ministerie.
Ik overweeg misschien toch aangifte te gaan doen tegen DEUROX vanwege mijn bestaan.
Voortgang van; De moderne Adel heeft ‘het beste’ van de Duitsers en Japanners inzake hun
interneringskampen overgenomen
Om datgene dat Jesus Rutte in zijn brief aan het volk heeft geadresseerd stel ik voor dat Mark een
witte anjer in zijn revers gaat dragen en dan kan hij die anjer steeds wat water geven uit het vaasje
dat hij omklemd vast heeft en met zich mee torst.
De Russen zijn volgens de westerse machthebbers de oorzaak van alle toestanden, met de
economie gaat het niet goed vanwege de acties van de gele hesjes, dat zijn allemaal
versluierende gaslight boodschappen van de knechten van de adelhouders.
Waar het echt om draait houden politici en de media weg, dat mag (nog) niet gezien worden, van
klein tot macro, het volk mag het echte algoritme van de macro economie niet zien, het verborgen
doel versluierd verpakt in de ‘gehaktballen in de jus oorlog’.
Waarom een anjer in de revers van Mark, omdat mede grondlegger van de Bilderberg Groep
Bernhard er ook een droeg.
Maar Bernhard begon ooit met het dragen van een speldje van een bloem in zijn revers, dus Marc,
een speldje van een ‘vaasje’ in jouw revers, of nog leuker van een ‘narcis’ is ook wel kek.
Alle 220 verhalen over de tweede wereldoorlog die ik voor Herinneringscentrum Kamp Westerbork
en voor het Indisch Herinneringscentrum heb mogen opnemen vastgelegd moet ergens rond de
550 uur aan ruw materiaal zijn. Dat is als je die 24/7 gaat afluisteren bijna een maand aan
gesproken geschiedenis met als hoofdmoot de interneringskampen van
de Duitsers en de Japanners.
Het Duits systeem;
Die hadden het slim bekeken maar Hitler miste echter de media zoals heden ten dage, hij was te
snel met zijn blitzkrieg.
Met een blitzkrieg schakel je het centrale commandocentrum in een klap uit en heb je de macht.
De Duitsers hadden het zo geregeld dat zij de joden zoveel mogelijk door de joden zelf lieten
opruimen.
De Duitsers verzamelden de joden eerst wel zelf, met hulp van politie en marechaussee, ook om
hen verder te beroven en zichzelf te verrijken maar als de joden in internering waren geplaatst
lieten ze de joden elkaar bezig houden.
In de kampen kregen joden functies zoals binnenkomende joden te registreren, joden naar de
treinen begeleiden, werken in de keuken, werkplaatsen, ziekenhuisje, amusement, variété.
Joden met belangrijk werk kregen veelal uitstel voor de transporten.
Over die transporten kregen de joden te horen dat ze naar andere werkkampen werden gebracht.
Ook in de vernietigingskampen deden de joden zelf het vuile werk, het verbranden van mede
joden, de kleding uit de uitkleed ruimten halen, kleding netjes sorteren, alles was jood was
geweest was nuttig. Dat tot aan het vervaardigen van Rein Jüdisches Fett, zeep gemaakt van
joodse mensen.
Nog een nuttige methode was joden onderbrengen in steden en zo’n stad gebruiken als kamp.
Veelal werden in die kampen mensen ook uitgehongerd , te weinig voeldel en hard werken. In de
eindfase moesten joden de stervende joden uit de treinen halen die terugkwamen omdat ze
nergens meer heen konden. Simpel af te sluiten steden die getto’s werden.
narcistenbuster@gmail.com
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Radio’s moesten worden ingeleverd zodat er geen info meer bij de bevolking kwam over wat er
echt gaande was.
Het Japans systeem;
Mensen werden in stadsdelen vastgezet of gevangenissen, verzorging was er amper. Eten
beroerd. Net als bij de Duitsers veel ernstige mishandeling. Dit gebeurde ook bij de bouw van de
Birma Spoorweg en bijbehorende kampen. Uitgemergelde mensen die hun eigen fecaliën in de
afvoerkanaaltjes weer gingen zeven om te kijken of er nog wat niet verteerd eten in zat dat
spoelen en in de zon drogen en weer op eten.
De Japanners lieten de geïnterneerden hard werken met ondervoeding zodat ze vanzelf dood
gingen. Het zwaar misbruik was ter vermaak en bevrediging van hun lege ziel, want dat was
onmenselijk. Ik heb verhalen gehoord die ik hier niet aan haal.
Ben je wakker
Als je wakker zou zijn en in al de verhalen die ik schrijf de waarheid zou kunnen en boven al zou
willen inzien, zelf helemaal autonoom gaan durven inzien wat de verzwegen versluierde wensen
van de Bilderberg Groep en de Illuminatie zijn, allang bekend gemaakt in agenda 2030 van de VN.
Dan zou je kunnen zien dat de samenleving van vandaag alles in zich heeft om op een betere en
perfectere manier dan de Duitsers en Japanners deden, de wereldbevolking terug te gaan
brengen naar 500 miljoen.
We doen heden net als tijdens de tweede wereldoorlog.
Alles hangt aan het geld en de communicatie verloopt via de schermpjes.
Groepen worden weggezet als veroorzakers.
Ons rechtssysteem is naar de gallemiezen en functioneert geheel ten dienste van de bovenstroom
en t.b.v. het gaslighten van het volk.
Eerder geschreven zei Obama tijdens een toespraak ‘je zult niet weten wat je overkomt’ en toen
had hij het over drone’s en deed het op een grap lijken, zijn toehoorders dachten dat het een grap
was en lachten. Obama zei zelfs aan zijn lachende toehoorders ‘I am not joking’.
Rutte schreef in zijn brief aan de bevolking van 17 december 2018, tussen al zijn wollige gaslight
teksten door;
In de snel veranderende, onstabiele wereld waarin we leven is maar een klein vonkje nodig.
He Mark, vertel ons meer man, waar doel jij hier op, kom op, bloot met de billen.
Ik wil daarom niet altijd roepen wat ik kan.
Wat weet jij wat wij niet weten Mark, dat jij iets kan wat je niet roept en dus verbergt.
Het is nog iets te vroeg om te doen wat jij kan hé Mark, toch!
Ik kan bijna nooit helemaal mijn zin krijgen.
Tja, van wat voor soort mensen is dat nou een vast kernmerk Mark……
En heb je die foto gezien op die brief, ’t is net een kop als op een muntstuk, een kop van een
machtig leider, Koning Jesus Rutte, die je, net als Beatrix je niet recht aan wil kijken.
Mijn ex keek me ook nooit recht in de ogen, zij was een levende te grote leugen.
Op de foto die op de brief staat kijkt Rutte je niet aan, hij kijkt je niet in de ogen!
Wat nou als Rutte op verzoek van de illuminatie en de Bilderberg Groep de stekker uit het internet
kan laten trekken, ach ja, dan hebben we de regionale noodzenders nog ja,
ha ha ha ha ha ha ha, die journalisten moeten dan eerst nog wakker worden en jaren studeren en
dan is de actie allang over.
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En als de brandstof voor de noodstroom generator niet meer komt omdat de communicatie
samen met het internet plat ligt hoe komt die diesel dan in de tank van het noodaggregaat.
Nou, in Nederland hebben we een gescheiden systeem voor de bevelvoering, dat loopt via eigen
zendmasten en hangt niet aan hetzelfde internet.
De hulpdiensten hebben hun eigen autonoom communicatiesysteem, maar dat is niet voor de
burger want zonder internet ligt ook je mobiel eruit, is er geen tv meer, eigenlijk doet bijna niets
het meer.
Dat autonoom systeem is voor de politie, marechaussee, militairen en die kunnen allemaal wel
met elkaar praten. Ik ken een journalist die dan ook heel graag bij het militaire wil worden ingelijfd,
die draagt al jaren een noodpakket bij zich.
Kijk nou gewoon naar de feiten en de betrouwbaarheid van ons rechtssysteem, de basis van ons
land als samenleving, die is verrot en politiek en media werken niet meer en zijn hypotheek
slaafjes geworden.
Al nagedacht over de toepassing van laserwapens om hele gebieden plat te branden in California.
9-11 was een inside job van de Amerikaanse bovenstroom tegen de Amerikaanse onderstroom.
Ik heb op deze website laten zien hoe het zit, het gaat nu om behoud van de ziel van het individu
en dat behoud hangt aan de eigen keuzen een goede Nederlander of foute Nederlander te zijn.
Kijk naar de geschiedenis en leer ervan.
Sorry oprechte marechaussee medewerkers, Ik zeg het wellicht wat hard maar anders komt het
toch niet binnen;
De marechaussee werkte samen met de Duitsers om joden te bewaken in Kamp Westerbork, de
marechaussee bewaakte gelijk na de bevrijding de foute Nederlanders in hetzelfde Kamp
Westerbork én ze stelen snoep uit automaten en neuken in de gouden koets.
Hoe ben jij als de stekker uit het internet gaat?
De kersverse blik op de toekomst van Nederland van het College van Rijksadviseurs van
december 2018. Titel: Panorama Nederland.
Al die milieu maatregelen en alles en alles ga je doorzien als je de samenleving opsplitst in
bovenstroom en onderstroom.
Tussen beide werelden heb je de burger forensen, dat zijn de mensen die hun hypotheek betalen
met geld verdiend in de bovenstroom en meestal niet doorhebben dat zij het meeste van hun
verdiende geld weer gelijk terugbetalen aan de bovenstroom. Vaak denken ze omdat zij voor de
bovenstroom werken, dat zij bij die bovenstroom horen, dat is niet zo, dat denken ze maar.
Deze forensen doen veelal werk ten koste van de onderstroom maar zijn allang vergeten dat zij
zelf ook in die onderstroom leven.
Het zijn allemaal langjarige illusies, hen met versluierde gaslight boodschappen voorgespiegeld en
ze spelen braaf mee.
Hier zit een vergelijk in met hoe de Duitsers de joden aan hun eind hielpen.
Alles is in tegenstelling tot de Blitzkrieg van Hitler, langzaam voorbereid en het economisch
systeem is uitgeput, blijf hopen mensen, blijf hopen.
Net zo hoopten de joden die mochten blijven omdat zij in de kampen nog belangrijk waren dat ze
het konden overleven, ach ja, hoeveel verhalen ik hoorde dat ook zij dan toch werden afgevoerd
en …. vergast. O ja, het gas zelf werd weer door de Duitsers beheerd.
Neen, dat breekbaar vaasje met die narcis erin van Rutte, dát is de toekomst.
Ach, jullie geloven mij toch niet omdat jullie slapen.
Ons rechtssysteem is toch prima, Bea houdt het vermogen wel bij en Koning Alexander woont
vanwege handelsbelangen van de bovenstroom in een huisje zo luxe als de Tsaar van Rusland,
ach ja….
Zoals Obama al openlijk en gelijkertijd bedekt zei; you won’t know what’s coming over you.
Speel dus lekker verder met je schermpje zolang dat nog werkt.
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Via E-mail gestuurd naar:
k.dijkhoﬀ@tweedekamer.nl g.wilders@tweedekamer.nl S.Buma@tweedekamer.nl
agnes.mulder@tweedekamer.nl r.jetten@tweedekamer.nl j.klaver@tweedekamer.nl
lilianmarijnissen@sp.nl l.asscher@tweedekamer.nl g.segers@tweedekamer.nl
esther.ouwehand@tweedekamer.nl h.krol@tweedekamer.nl C.vdStaaij@tweedekamer.nl
t.kuzu@tweedekamer.nl t.baudet@tweedekamer.nl rvraak@sp.nl
info@tpo.nl nieuwsdienst@telegraaf.nl redactie@dvhn.nl nrc@nrc.nl
redactie@volkskrant.nl redactie@ad.nl hoofdredactie@trouw.nl redactie@parool.nl
nieuwsredactie@metronieuws.nl redactie@refdag.nl redactie@nhd.nl eo@eo.nl
assercourant@ndcmediagroep.nl redactie@elsevierweekblad.nl
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