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Het modern 

Kannibalisme 
Een website over narcistisch gedrag kan niet compleet zijn zonder het onderwerp Kannibalisme 
even aan te snijden.

De gelijkenis tussen doorgeschoten narcistisch gedrag en kannibalisme is namelijk enorm. 


Bij verlies van innerlijk gebalanceerd contact tussen het denken en de ziel is Kannibalisme een 
normale oplossing.  

De gelijkenis tussen een zware crimineel en een wereldleider met doorgeschoten narcisme is 
slechts een stropdas. 


Prins Claus  Democraat of Monarch


‘The declaration of the Tie'.

Tie wearers of all nations unite. Cast off the robe that binds you. Risk your neck. Liberate yourself 
and venture into open collar paradise. 

Stropdas dragers aller landen verenigt u: werpt het touw af dat u hindert! Zet uw nek op het spel! 
Bevrijdt u en waagt u in het open boorden paradijs. 

Willem Oltmans, wie kent hem nog, werd vaak weggezet als criticaster.

Iemand wegzetten als ‘criticaster’ is hetzelfde als ‘denkers’ wegzetten als ‘complotdenkers’ of 
‘dwaze gekken’.


Vanochtend vloog er heel laag een zware militaire helikopter over ons huis.

Dan nog Huub van ’t Hek. 

Op website “Hectic” wordt Huub vóór alles omschreven als een denker. Huub’s motto: onderzoek 
altijd alles om het goede te kunnen behouden. Consultant in organisatie en besluitvorming. 
Specialist in opera, generalist in klassieke muziek. Voorvechter van het principe Het Kind Eerst. 
Bevlogen verteller.  
Beluister even het item van RTV Noord, gemaakt door nog wél een journalist Anja Otto, waarin 
Huub van ’t Hel spreekt over Prins Claus en zijn huwelijk met Beatrix. 

Daar zit een link in met Scouting, Van ’t Hek was oud hoofdredacteur van Scouting Magazine.

Dat brengt bij mij ook een herinnering boven.
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Op Scouting Centrum Buitenzorg hielp ik als jonge tiener mijn ouders, (die samen een filmteam 
vormden en een verrot huwelijk hadden), mee (kinderarbeid) bij het maken van film opnamen voor 
School Televisie van de NCRV. De opnamen vonden plaats in een grote ruimte aan de 
Amsterdamsestraatweg 57 te Baarn in een zaal vol met jonge Scouts van mijn eigen leeftijd die op 
de grond zaten. (heden is daar een Onderzoeksinstituut voor het MKB in gehuisvest en het 
Scouting Museum zit er vlak bij op nummer 51)

Er klopte iets niet in het beeld en dat viel leidinggevenden van het Scouting Centrum op. Ik liep 
als kind in ontwikkeling volwassen werk te doen tussen mijn leeftijdsgenootjes en de Scouts 
moesten voor mij opzij zodat ik filmlampen kon opstellen. 

Naar huis rijdende kreeg ik van mijn vader een ernstige reprimande op mijn gedrag “je loopt naast 
je schoenen” werd mij medegedeeld door mijn liefdevolle vader. 

Achteraf ben ik me gaan realiseren dat wat ik daar deed werd gespot en mijn ouders aldaar 
aangesproken zullen zijn door mensen van de Scouting Organisatie, zij mijn ouders op hun flikker 
hebben gegeven dat ik als leeftijdsgenoot kinderarbeid deed binnen een groep waar ik eigenlijk 
tussen behoorde te zitten. 

Nou, zó werkt narcisme, mijn verbolgen vader was aangesproken op hun ouderlijk 
mismanagement van hun zoon en de vader projecteerde zijn schande vervolgens op zijn zoon, het 
narcistisch omkeergedrag.

Eigenlijk kannibaliseerde mijn ouders hun zoon, want kinderarbeid is een vorm van kannibaliseren 
van een kind, je eet als volwassene de jeugd van zo’n kind op.

 

Het verschil tussen iemand zoals Oltmans en mij is dat ik door het opdoen van kennis inzake de 
persoonlijkheidsstoornis narcisme allang heb geleerd niet meer te vechten tegen 
bovengemiddelde narcisten, dat is namelijk zinloos. 

Vandaar ook dat ik deze website heb opgebouwd om de kennis uit te dragen inzake narcisme, dit 
zodat er wellicht nog een sprankje hoop is dat er nog iets overblijft van de aarde. 

Oltmans ging vechten tegen de Staat en dat kost bergen met energie, ik toon slechts het 
narcistisch gedrag van onze overheid met woorden, vandaar ook dat ik mezelf een verzetsknikker 
noem annex terrorist van het denken en iedereen vrij laat te denken wat die wil. Ik bedreig dus 
niemand met gebruik making van de vrijheid van meningsuiting, artikel zeven van onze Grondwet. 

Lees de motivatie van de inname van mijn wapenverlof er maar op na, ik ben die kwijtgeraakt 
omdat ik schrijf en het Gerechtshof van de inhoud van wat ik geschreven had geen kennis wilde 
nemen. www.hoedenkik.nl

Het blijkt allemaal schone schijn als je de narcisten te dichtbij komt en hun ware gedrag toont.    

 

Ik lijk veel meer op Claus von Amsberg. 

Alex, haal je herinneringen aan je vader even op en vertel je 
dochters over hem. 

Dat huwelijk van jouw ouders was net zo verrot als mijn eigen 
huwelijk was, gewoon nep. Misschien stond je pa wel in de 
Almanak van Gotha.

Jouw pa een democraat in hart en nieren die zich diende aan te 
passen aan monarchaal denken.

Sterker nog, wij zijn geen democratie maar een monarchie. 

Net als één minister van Economie & Klimaat niet samen door 
één deur kunnen kunnen Democratie en Monarchie samen ook 
niet door één deur.

Dus wat benadrukken jij Alex, jouw vrouw Maxima en jullie 
dochter die het al goed aan het leren is, in het RTL4 interview 
aan het einde van Koningsdag 2019 ‘samen, samen en nog eens 
samen’ maar.. dat is niet zo, dat zijn gaslight woorden.

Oltmans schrijft daar in 1985 al over in zijn boek over jouw vader. 
Downloaden vanaf De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse 
Letteren (DBNL)


Alex, jouw vader had conferencier moeten worden. 

Jouw vader had over de jaren geleerd met bedekkende taal te 
spreken en toen door ziekte zijn grenzen vervaagden, vervaagde 
ook zijn grens tussen de monarchale plichten en zijn ziel is hij 
zowel in 1998 als 1999 losgegaan tegen zijn vrouw, jouw mam. 
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Amalia, Alexia en Ariane, jullie opa heeft zich tijdens zijn toespraken op 9 december 1988 & 1989, 
in bedekte taal normaliter alleen gebruikt door narcisten, omgekeerd keihard uitgesproken tégen 
de monarchie en tégen zijn eigen vrouw. 

Doordat de schil wegviel waarmee hij gedoemd was alleen lintjes door te knippen kwam de 
complete mens Claus met ziel en al tevoorschijn en kon hij zich nog enkele malen vrij uitlaten over 
zijn gevoelens. Lees / bekijk wat Claus écht uitsprak, de beelden verdwijnen steeds meer. 

	 Toen ik zelf compleet werd en de blokkade van mijn lichaamsgevoelens kon doorbreken,  
mijn lichaam en geest weer één werden, verenigd werd als West en Oost Duitsland, riep ik na 
anderhalf jaar ruzie jegens mijn vrouw, na 32 jaar huwelijk, op een avond keihard tegen haar uit 
“wie bén jij, wie bén jij?”, een antwoord kreeg ik niet maar ben vanuit ervaringsdeskundigheid wel 
een expert op gebied van de narcistische persoonlijkheidsstoornis geworden welk gedrag we in 
dit land inmiddels volstrekt normaal zijn gaan vinden. 


Ik had een vlekkeloze scheiding.

Toen mijn vrouw de laatste spullen uit huis haalde kwam haar seksvriend van jaren haar helpen. 
Hij gaf me een hand en zei tegen mij: ‘succes met de strijd’.

Ik keek hem aan en gaf geen antwoord, ik ging geen strijd aan, ik handelde alles af en keerde dat 
verleden de rug toe, de enige juiste weg om te gaan, als je met zwaar narcisme te doen hebt. 


Ons land is geen Democratie, ons land is nog steeds een Monarchie, verborgen achter de 
versluiering van de Democratie.

Mijn huwelijk was net zo, een vrouw die haar échte waarheid verborgen hield achter de sluier van 
het huwelijk en dat ook blééf volhouden, zo zijn ze.   

Claus had zijn vrouw door. 

Monarchie betekent Alleen Heerser.


Nederland is een Monarchie.

Prins Bernhard was mede oprichter van de Bilderberg-groep.

De Bilderberg-groep bestuurt dit land op ondemocratische wijze en stuurt de poppetjes in de 
Haagse Poppenkast aan die uitvoert wat de Bilderberg-groep wil.

Lees De Mores. 


Mijn vrouw zei mij zo vaak ‘ik houd van jou’, ze hield alleen van zichzelf. Ieder cadeautje was een 
versluiering. Niets bleek waar te zijn, alles bestond uit een complot rondom haar zelf.

De geschiedenis zit vol met complotten.

Ons land is een Koninkrijk en dus een 
Monarchie. 

In een Monarchie gaat het niet om ‘samen’ het 
gaat om de Monarch en familie.

Onze Democratie is een Versluiering.

Open je ogen of doe zoals gebruikelijk dit:


Sam Broersma vertelt het verhaal in zijn boek ‘Hare Majesteit’s Leugens Regeren. De Staat der 
Nederlanden als Criminele Organisatie’ (2010).

Willem Oltmans verteld het verhaal in ‘Prins Claus (1965-1985) een reportage, in den toren.’ Ook 
in ‘Grenzen aan de groei deel 1 & 2’ over ‘de Club van Rome’.

Prins Claus trok in 1988 / 1989 zijn mond ook open. Denk dieper!

Ik vertel het verhaal op mijn manier en hang dezelfde onderwerpen aan ‘gedrag vanuit de psyche’. 

Ons land is kapot als democratie, de democratie is dood en kan dan ook geresomeerd worden. 


Freud schreef er in1930 al over, der Todestrieb (doodsdrang) 
(Bron NRC Arnold Heumakers) 


Al in eerdere geschriften had Freud rekening gehouden met het bestaan van 'destructieve, 
bijgevolg antisociale en anticulturele tendensen' in de menselijke natuur. Nu kregen deze 
tendensen een aparte verzamelnaam: de Todestrieb, die het individuele geluk afhankelijk stelde 
van de destructie van de ander en van de samenleving.
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Wit over zwart (1990) Jan Nederveen Pieterse 
DBNL, Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.


Rond 1900 veranderde de kannibalen-iconografie van karakter. Angst en bedreiging maakten 
plaats voor humor en de toon werd ironisch. De negentiende-eeuwse bangmakerij verdween en 
het stramien van de luchtige kannibalen-humor zoals we die tot op heden kennen kreeg vorm. 
Winwood Reade was wat dit betreft een voorloper. Reade wijdde een hoofdstuk aan ‘The 
Philosophy of Cannibalism’, waarin hij onderscheid maakte tussen het ritueel kannibalisme, dat in 
praktijk gebracht zou worden door bepaalde West-Afrikaanse volken, en een andere vorm die 
‘simply an act of gourmandise’, van lekkerbekkerij is. ‘A cannibal is not necessarily ferocious. He 
eats his fellow-creatures, not because he hates them, but because he likes them.’  

Vertaald met een kleine aanpassing van kannibalisme naar narcisme.

Een kannibaal is niet noodzakelijkerwijs een woesteling, een kannibaal eet zijn medeschepselen, 
niet omdat hij ze haat, maar gewoon omdat die het eigen gedrag zo lekker vindt. 
Dit eten kan een lichamelijke vorm aannemen maar is veel vaker juist psychisch. 

Bestiale seks driften 

Er zijn mensen die het meest genieten van seks als de beleving woest is en hun beleving ten 
koste van anderen gaat. 

Jort Kelder stelde een tijdje terug; “Ik zou uit eigen ervaring willen zeggen: veel vrouwen dringen 
bij mij aan om verkracht te worden”. 
Of het er veel zijn weet ik niet Jort maar op zich heeft Jort gelijk, die vrouwen zijn er inderdaad,

het zijn enorm seks behoeftige vrouwen die om reden van zichzelf eigenlijk niet zo mogen zijn, 
daarom een complot methode ontwikkelen om verkracht te worden zodat zij zelf geen schuld 
hebben aan de heerlijke woeste seks. Vrouwen van een buitencategorie.

Wat Jort zich niet realiseert is dat het dan wel vrouwen betreft met minimaal de narcistische 
persoonlijkheidsstoornis en dat hun seksbehoefte dus ook ziekelijk is. Het is dan ook géén excuus 
om hen te verkrachten want dat is dan weer kannibalistische seks en dat wordt vaak een 
kannibalistische serieverkrachter.


Het benoemen van ‘seks’ als ‘de liefde bedrijven’ wordt al decennia lang gewillig omkleed met 
deze versluiering. 

Seks en liefde kunnen samen gaan maar met ‘het bedrijven der liefde’ wordt vaak gewoon platte 
seks bedoeld t/m bestialiteit aan toe. 

Kinderen seksueel misbruiken is ook Kannibalisme.  


Er doen veel verhalen de ronde, genoeg te vinden op internet, 
dat met name binnen de illuminatie groepen (waar ook de 
Bilderberg-groep toe behoort), sprake is van bestiale seks met 
jonge kinderen, nul t/m twee jaar.

Kinderporno op internet gebeurt ook vaak juist met hele jonge 
kinderen, in de Monarchie ‘Het Koninkrijk der Nederlanden’ 
staan de meeste servers die de kinderporno verspreiden. Mooi 
toch!


En maar de Duitsers maar kwalijk nemen dat ze ‘ich habe es nicht gewust’  zeiden.

Die Duitse Claus trok op het laatst zijn mond wél open.


Kannibalisme of Narcisme 

Zoek ‘Kannibalisme’ eens op Wikipedia, een eyeopener —>         


Hiermee zijn we eigenlijk aangeland in de narcistische wereld.
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Met ‘narcisme —>’ benoemen als ‘—> kannibalisme’ wordt een en ander wellicht meer duidelijk 
voor de bewust stoïcijnse dove niet ziende zwijgende mensheid, de massa ook wel aangeduid als 
‘men’. 

Deze grote ‘men’ groep is, met allerlei psychische manipulaties (velen benoemd in mijn CV) 
omgevormd tot bovengemiddeld narcistische gevormde mensen. Zij zijn door de indoctrinatie 
gaan geloven dat ‘vanuit marktwerking denken’ een normale manier van denken is terwijl het een 
kannibalistische manier van denken is die de samenleving splijt, het klimaat vernietigd, de Aarde 
opvreet.


Mensen met bovengemiddeld narcistische gedragingen zijn dan feitelijk ook gewoon kannibalen.

Ze overleven door andere mensen en de levende Aarde leeg te zuigen omdat zij meer van zichzelf 
dan van anderen houden, ze zelfs geleerd hebben het meest te genieten van het leegzuigen van 
anderen. Dit decennia lang doorgaande indoctrinatie proces heeft bij de massa veroorzaakt dat 
de innerlijke ethische en morele basis hen ook tot ‘beyond’ mensen heeft gemaakt. 

Het narcistisch / kannibalistisch leven is de normale ISO levensstandaard geworden.


Dit gaat al eeuwen zo en getuigd niet van enige beschaving maar van de stoornis kannibalisme. 

Versluierd achter het woord ‘marktwerking’ ligt dan ook de totale perversering waarmee 
kannibalen de Aarde opeten. 

Het bedenksel van het ‘aandeel’ door de VOC is het slechtste dat de mens ooit heeft kunnen 
bedenken en wat de Aarde zal doen laten wegkwijnen als een verrotte appel.


De Bijbel en Copyright © 

Ik zocht onlangs de Bijbeltekst ‘dat heeft de liefde niet’. 

Die tekst kwam zomaar in mijn hoofd op, vermoedelijk onderbewust door de ‘omkering’ in die 
tekst en mogelijk een ingeving van ‘boven’.

Kwam ik op de tekst op een internet kanaal dat valt onder 
de website van de Evangelische Omroep, een omroep 
waar ik vroeger ook voor gewerkt heb, en vond de tekst.  

Ik verbaasde me over het ‘copyright’ © teken bij de 
bijbeltekst. 
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Heeft God copyright bedongen toen Paulus zijn brieven aan de Korinthiërs schreef?

Nou klopt het weer wel dat de Bijbel door een Romeinse Keizer is samengesteld met boeken die 
hem het beste uit kwamen, maar toch, ook die Keizer had het nog niet over ©. 


Jawel, er heeft iemand gewerkt aan de vertaling naar een jongerenbijbel maar copyright claimen 
op Het Woord Van God, dan moet je verdomme wel erg narcistisch arrogant zijn geworden.

Ik maar weer op onderzoek uit.

Vond ik 


Koninklijke Jongbloed.

Hun BEAM vertaling hangt aan de website van 
de Evangelische Omroep. 

Koninklijke Jongbloed is een Uitgeverij /
Drukkerij die middels diverse overnames vrijwel 
alle Bijbels voor diverse denominaties drukt.


Royal Jongbloed kondigde op hun website aan 
dat met ingang van 1 januari 2019 Jannes 
Hessels in dienst is getreden als Chief 
Executive Officer CEO.


Ik snap best dat je tegenwoordig uitgaven 
beschermen wilt. 

Ik heb nog een BIJBEL, zo een achter een ritsje 
en van uiterst dun papier, gemaakt door 
Jongbloed - ZETKA  Leeuwarden, nr 075586, 
Nederlands Bijbelgenootschap.


Er staat nergens een © teken in.

Wel een logo: Door God Geleid is Wel Geweid.


Wil je dus gaan evangeliseren met meer dan 50 kopieën van de BEAM bijbel die je zomaar in je 
enthousiasme maakt zit je fout. Of als je de tekst projecteert in een volle kerk aan alle kerkgangers 
zit je fout. 


Waar het mij in deze ‘©’ om gaat is dat er mensen zijn die het in hun hoofd halen om © te zetten 
op een tekst die vermeend van God is, ook al is het een bewerking. 

Het is zeker geen drukfout.


In 2013 werd Jongbloed overigens Koninklijk, duurde wat langer dan bij Shell die al Koninklijk was 
toen het nog officieel moest worden opgericht.  

Is copyright © dan wellicht gelinkt aan de marktwerking van de Monarchie?


Onderdeel van Koninklijke KPN is o.a. de Belgische en Franse Telephone Company Orange. 

La République française had de Principauté d'Orange terug gepikt en zo bleef er toch nog wat 
Oranje franje over.

De Staat der Nederlanden is gewoon de N.V./B.V. of what ever van de Monarchistische 
machthebbers. 


Deze BIJBEL tekst van Paulus is overigens een gaslight tekst. Het maakt dat de gelovige mens 
alles maar dient te accepteren want anders heeft die de liefde niet, exact zó leidde mijn ex mij het 
huwelijk in.

Dus, ergo; Als de tekst van Paulus correct is dan had Jesus de liefde dus ook niet want die 
schopte de Farizeeërs uit de Tempel vanwege hun handel in de mammon (Euro’s).
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Obsessieve Compulsieve Disorder 

De bestialiteit in de mens die uiteindelijk de aarde opeet wegens zelfvernietiging van de innerlijke 
ethiek en moraal. 

Het bestaan van een Monarch is in zichzelf al een verlies van enig ethisch besef. 

  

Narcisten krijgen vaak last van OCD, obsessieve impulsieve stoornis (disorder) die hen de drang 
naar ‘meer, meer, meer’ geeft.

Willem Oltmans schrijft over dat gedrag in zijn twee boeken ‘grenzen aan de groei’, hetgeen een 
indirecte bedreiging was voor de Monarchie en het marktdenken. 

Ik schrijf over de ziekelijke obsessieve compulsieve stoornis die de oorzaak is waarom geen 
enkele klimaat maatregel zal slagen omdat dit onmogelijk is omdat heel veel leiders aan OCD 
lijden. Meer en meer en meer macht.


Monarch Alex, jouw vader had gelijk!


In het boek dat Willem Oltmans in 1985 uitbracht over jouw vader schreef hij het volgende;

 

'Inleiding 
De tirannie van de verholen en onverholen waanzin teistert de mensheid momenteel op een schaal 
als nooit tevoren. De symptomen van collectieve krankzinnigheid hebben zelfs epidemische 
vormen aangenomen en religieuze en politieke waandenkbeelden vertroebelen en vergiftigen de 
breinen van mensen op alle continenten. De mensheid is zelfs dermate gestoord, dat er 
doodsgevaar bestaat voor alle leven op aarde. De biochemicus Dr. Philip Handler, de scheidende 
voorzitter van de National Academy of Sciences in Washington D.C. zei me dan ook toen hij 
terugblikte op de periode dat hij leiding gaf aan Amerika's voornaamste denkfabriek: ‘Ik heb het 
onmiskenbare gevoel, dat de mensheid waanzinnig is geworden.’ 
De oorsprong van deze ‘razernij van de massa's’1 ligt in de psyche van de mens, de psyche die de 
basis is van alle voelen, denken en handelen. Eeuwenlang is de wetenschap teruggeschrokken 
voor de bestudering van dit innerlijke universum, maar parallel aan de ontwikkeling van het 
elektronische brein is hierin verandering gekomen. De antropologe Margaret Mead voorzag deze 
trend al in het begin van de zeventiger jaren. Zij zei me: ‘Dit is het decennium van de hersens.’2 
De status-quo van het moderne verstand, het resultaat van een lange evolutie, levert nog[…]' 

Uittreksel van: Willem Oltmans. 'Prins Claus (1965-1985)'. Apple Books.    
  
Willem Oltmans was geen criticaster, hij was zijn tijd ver vooruit in een tijdperk waar het vermogen 
om zelfstandig na te denken niet alleen achteruit is gehold en middels narcistische manipulaties is 
uitgehold. 


Kannibalisme is het enig eerlijk woord voor narcisme Alex.

Er is al zo veel keer bewezen dat de Overheid, ook jouw geërfde Monarchie oneerlijk is.

Elkander afdekken is oneerlijk en is dé heersende mores in jouw Monarchie.

Als oneerlijkheid de heersende mores is Alex, dan snap ook jij dat jouw woorden en die van jouw 
vrouw en dochter na Koningsdag 2019 niet kunnen kloppen want oneerlijkheid is dan dé 
verscholen versluiering en dat staat haaks op het samen. 

 

Alex, keer het narcisme de rug toe en red je kinderen van de dood van hun ziel. 


De rest staat als een denk-vlechtwerk op mijn twee websites. 


Robbert
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